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Voorwoord 
Afstuderen, de laatste grote hobbel in mijn acht jarige loopbaan als student Bouwkunde aan de 

Technische Universtiteit Eindhoven. Aanvankelijk had ik altijd het idee om architecteet te willen 

worden, na een eerste algemeen jaar moest ik een profiel kiezen en dit werd Stedebouw

Architectuur. Een moeilijke tijd volgde, maar met wat knokken haalde ik na drie á vier jaar mijn 

bachelor. Door de profielkeuze had ik nu meer interesse in de stedebouw gekregen en dat werd dan 

ook mijn afstudeerrichting. 

De master Urban Design and Planning bleek een goede keuze, ook groeide er een interesse in de 

richting Design & Decision Support Systems. De vakken en projecten verliepen goed en snel, ik had 

zelfs tijd voor verschillende bestuursactiviteiten, binnen en buiten Bouwkunde, hetgeen misschien 

later ook wel een bijdrage heeft gehad aan enige studievertraging, maar ook was het een ervaring 

die ik niet had willen mislopen. De laatste hobbel, het afstuderen, bleek echter een bijna niet te 

beklimmen berg. Het volledig zelfstandig draaien van een zelf bedachte oefening bleek lastiger dan 

gedacht, het is ook mijn mening dat de student hier slecht op wordt voorbereid. De laatste 

slotperiode van dit afstuderen verliep gelukkig weer op een meer vertrouwde manier. En met de 

nodige steun, adviezen en geduld van familie, vriendin, vrienden en docenten is het me dan 

uiteindelijk toch gelukt. 

Ik wil bij deze, voor de laatste maal als student zijnde, een aantal mensen bedanken; allereerst mijn 

vriendin en mijn ouders voor hun geduld en steun, zonder jullie en zonder dit was het mij niet gelukt. 

Mijn docenten voor hun geduld met mij de afgelopen jaren; Aloys, die er wat later bij is gekomen, 

maar er mede voor verantwoordelijk is dat ik nu kan afzwaaien . Hij was op ieder gewenst tijdstip 

bereikbaar voor raad en advies. Ook Michiel, die vanaf het begin af aan bij mijn afstudeerproject 

betrokken was en me altijd heeft voorzien van waardevolle commentaren en adviezen. En tot slot 

Hans, die er pas op het laatste moment bij kwam, maar me toch ook over de streep heeft getrokken. 
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Samenvatting 
Defensie stoot vanwege inkrimping van de krijgsmacht militaire terreinen in heel Nederland af, zo 

ook een kazerne in Venlo. Deze heet de Frederik Hendrik kazerne en deze is gelegen aan de Maas 

tegenover het centrum van Venlo. De kazerne is reeds ontbonden en in het beheer van de gemeente . 

Het is een terrein met een rijke en lange historie en bevat tal van monumentale gebouwen. Het 

terrein wacht nu op een nieuwe invulling. 

Doel van dit project is dan ook om een zinvolle stedebouwkundige invulling aan dit terrein te geven . 

VVV-Venlo had de wens om in Venlo een nieuw voetbalstadion, dat tevens als een multifunctionieel 

centrum kon dienen, te bouwen . Het kazerneterrein bleek hiervoor een geschikte locatie te zijn en 

dus lag de invulling van het terrein met een nieuw voetbalstadion voor de hand . Zo veranderde het 

project van het zoeken naar een nieuwe invulling naar een onderzoek hoe een voetbalstadion in een 

dergelijke omgeving geplaatst kan worden, welke aanvullende functies hierbij nodig, mogelijk en 

gewenst zijn en welke aanpassingen dit vergt van onder andere de huidige infrastructuur. 

Deze zoektocht leidde tot een verkenning van het plangebied en van diverse sportcomplexen in 

Nederland en de directe omgeving met als belangrijkste conclusies dat een voetbalstadion altijd 

enkele basisfuncties nodig heeft zoals vergaderruimten, fanshop, horeca, etc. En dat een verdere 

combinatie met scholing en sport (doordeweekse dagen) en amusement (in de avonduren en 

weekenden) de beste bijdrage kan leveren aan een goede leefbaarheid en 24-uurs activiteit. 

Bedrijvigheid en detailhandel zijn ook geschikte gereedschappen hiertoe, hier is op het 

kazerneterrein echter geen vraag naar en ruimte voor. 

Op basis hiervan is een programma voor het terrein bepaald, bestaande uit een voetbalstadion, 

multifunctionele schaatshal, bioscoop, vestiging van een Holland Casino, hotel, diverse horeca, een 

Gilde opleiding van het ROC, evenemententerrein en voldoende parkeercapaciteit. Extra 

toevoegingen tot dit programma zijn een nieuwe voetgangersbrug over de Maas, extra capaciteit 

voor de rivier de Maas en een nieuw NS-station voor Blerick. 

Voor dit programma is een masterplan ontwikkeld en uitgewerkt. Het masterplan behelst een 

realistisch, doch ambitieus plan waarmee het nieuwe KazerneKwartier een nieuw visitekaartje van 

Venlo kan worden . 
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Inleiding 
Het ministerie van defensie is onderheving aan een reorganisatie, de grootschalige en vele kazernes, 

vliegvelden, oefenterreinen, MOB-complexen en munitiedepots zijn niet langer nodig. De behoefte 

aan deze complexen is sinds het einde van de Koude oorlog al afgenomen en hierna is de krijgsmacht 

ook begonnen met haar inkrimping. Veel complexen en functies zijn niet langer nodig en worden 

afgestoten en andere worden gebundeld op andere locaties. 

Een speciale dienst is opgericht om de herontwikkeling van deze terreinen in goede banen te leiden. 

De dienst 'ontwikkeling militaire terreinen', heeft een opgave om voor 51 terreinen van in totaal 

meer dan 2100 hectare verspreid over heel Nederland een nieuwe bestemming te zoeken. Deze 

terreinen krijgen veelal een groene-, (natuur}-, functie of beperkte rode-, (bebouwde}-, ontwikkeling. 

Voor 2011 moeten al deze terreinen zijn herbestemd, de status van vele terreinen is dat ze al 

verkocht zijn aan de gemeente of een projectontwikkelaar. 

Er bestaan echter nog veel meer militaire terreinen die worden afgestoten of herontwikkeld. Alleen 

al aan oefenterreinen heeft defensie sinds 1985 van de 25.000 hectare 9.000 hectare afgestoten en 

de overgebleven 16.000 hectare wordt nog verder gereduceerd naar 11.000 hectare. Naast deze 

terreinen zijn er ook nog vele militaire kazernes die worden afgestoten. Door de verkleinde 

krijgsmacht en herorganisatie zijn de vele kleinere kazernes niet meer nodig. Deze terreinen 

bevinden zich veelal in stedelijke gebieden omdat ze in de loop der jaren in het stedelijke weefsel zijn 

gegroeid. Op afbeelding 0.1 is een overzicht van al deze locaties te vinden [Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LI\JV} (2010)]. 

De herontwikkeling van deze kazernes vormen een complexe opgave en dient dan ook per locatie en 

stad bekeken te worden. De herbestemming van deze kazernes loopt dan ook ver uiteen, enkele 

voorbeelden; 

./ Saksen Weimar kazerne te Arnhem 

./ Adolf van Nassaukazerneterrein Zuidlaren 

./ Ernst Casimir kazerne te Roermond 

./ Generaal winkelman kazerne te Nunspeet 

./ Kromhout kazerne te Utrecht 

./ Chassee kazerne te Breda 

Herstructurering van het KazerneKwartier 

Woonwijk 'de Groene treden' 
Van opvang asielzoekers tot woonwijk 'Vizier' 
Winkelcentrum 'Outlet centre' 
Natuurontwikkeling 
Universiteitscampus 
Chassépark Breda 
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In Venlo ligt ook een dergelijke kazerne, namelijk de Frederik Hendrik kazerne. Op dit moment staat 

deze grotendeels leeg, een klein deel ervan is in gebruik door onderdelen van de gemeente in 

afwachting van de voltooiïng van hun nieuwe stadskantoor. Het gehele terrein is dan ook al door de 

defensie aan de gemeente Venlo verkocht [Denessen, Van Dijk, Moorman en Huijs (2008)]. 

Interessant aan deze opgave is ten eerste de locatie, gelegen tussen twee centra's aan de Maas en 

ten tweede dat er reeds een verregaande interesse is van investeerders en de professionele 

voetbalvereniging VVV-Venlo om hier een nieuw voetbalstadion te bouwen in combinatie met een 

multifunctioneel centrum. Er wordt zelfs gepraat over een overdekt voetbalstadion in de trend van 

het Gelredome of de Amsterdam Arena. Uiteraard wel op een kleinere schaal. Dit gegeven is een 

uitgangspunt geworden in het verdere afstuderen [VVV-Venlo (2010)]. 

De doelstelling luidt: het herstructureren van het kazerneterrein te Venlo met daarbij de 

inpassing van een voetbalstadion met een uitgebreid programma. 

Om deze doelstelling te bereiken worden de volgende deelstudies uitgevoerd: 

./ Verkenning Venlo en het kazerneterrein 

./ Verkenning voetbalstadions 

./ Verkenning eisen en wensen met betrekking tot een stadion in Venlo en het kazerneterrein 

./ Ontwerp van een masterplan 

In dit verslag zullen deze verschillende onderdelen achtereenvolgens aan bod komen. In hoofdstuk 1 

word ingegaan op de geschiedenis van Venlo en het kazerneterrein en hoe deze kazerne er op dit 

moment bij ligt. Tot slot worden hierin de bestaande ontwikkelingen meegenomen. In hoofdstuk 2 

zal worden ingegaan op de verkenning naar verschillende voetbalstadions. In hoofdstuk 3 zal een 

programma van eisen bepaald worden. Dit programma van eisen wordt ten slotte in hoofdstuk 4 

uitgewerkt tot een definitief masterplan. 
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1. Venlo 
Venlo is een stad in de provincie Limburg gelegen in de gelijknamige gemeente. De stedelijke kern 

telt ongeveer 35.000 inwoners, met het stadsdeel Bieriek erbij telt ze ongeveer 60.000 inwoners. De 

gemeente Venlo telt in totaal ruim 90.000 inwoners. 

De stad ligt aan de Maas nabij de grens met Duitsland, het heeft hier een groot achterland voor de 

handel, expeditie, industrie en detailhandel. Venlo vormt dan ook een logistiek knooppunt voor veel 

goederenvervoer over autoweg en spoor. 

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde : 

../ Geschiedenis Venlo 

../ Geschiedenis kazerneterrein 

../ Verkenning kazerneterrein 

../ Structuurvisie Venlo 

../ Toekomstplannen kazerneterrein 

Afbeelding 1.1 Kaart Nederland 
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1.1. Geschiedenis Venlo 
De geschiedenis van Venlo kent een lange historie, maar deze zal slechts zeer kort besproken 

worden. Al vanaf de Romeinse tijd wordt Venlo bewoond, vermoedelijk vanwege de kruising van 

belangrijke wegen en een oversteekplaats aan de Maas. Bij recente opgravingen zijn zelfs resten 

gevonden van een brug. Er wordt ook gespeculeerd dat het Romeinse Blariacum hier gevestigd moet 

zijn geweest en dat daar de naam Bieriek vandaan komt. Een vroegere gemeente en dorp aan de 

westzijde van de Maas dat sinds 1940 tot Venlo behoort. 

In de middeleeuwen was Venlo een belangrijke handelsplaats en is het meerdere malen veroverd 

door de Staat der Nederlanden of de Spanjaarden. Eind van de 18de eeuw is het nog door de Fransen 

veroverd . 

In de afbeeldingen 1.4 en 1.5 is te zien hoe Venlo door de jaren heen is gegroeid van een kleine 

nederzetting tot één van Limburgs grotere steden. Duidelijk is te zien hoe aanvankelijk de oostoever 

werd bebouwd met aan de overzijde van de Maas slechts een fort ter bescherming. Op een gegeven 

moment werd de omwalling te klein en de stad te groot en werd er omheen gebouwd. Veilig was dit 

niet, maar de ommuring bleek ook minder functioneel dan vroeger. De ommuring werd uiteindelijk 

gesloopt en tot stadspark gemaakt om ruimte aan de binnenstad te geven [Camps en Hu ijs (1993)]. 

100 na christus 1600 1700 1840 

Afbeelding 1.4 Groei Venlo 100-1950 
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Later kwam ook de dorpskern van Bieriek meer tot 

ontwikkeling en begonnen de kernen van Bieriek en 

Venlo nader tot elkaar te groeien. Een spoorweg met 

spoorbrug werd aangelegd. Na de Tweede wereldoorlog 

breidde Venlo zich sterk uit en in de jaren '70 kwam er 

de snelweg richting het Duitse achterland . De zuidelijke 

dorpskernen ontwikkelden zich ook steeds sterker en 

het geheel groeide uit tot een stedelijk weefsel. Ten 

noordwesten van Venlo vestigde zich een haven en 

bedrijventerreinen en kwamen er meer tuinder

bedrijven. De laatste grote ontwikkelingen zijn dat er 

een groot Fresh park van 130 hectare verrijst en er een 

containerterminal is gebouwd in de haven [Berghs en 

Bergevoet (2002)], [Lamberts ( 2000)]. 

Tot slot zijn er de laatste tijd grote infrastructurele 

projecten gaande. Zo is de A73 die van Venlo naar 

Nijmegen liep eindelijk doorgetrokken naar het zuiden 

richting Roermond en is nog zuidelijker op de A2 

aangesloten. Deze nieuwe snelle noord-zuid verbinding 

in Limburg wordt ook wel de 'ruggengraat van Limburg' 

genoemd. Deze nieuwe A73 krijgt nabij Venlo en 

Roermond ook nieuwe en verbeterde verbindingen met 

Duitsland. 

Ter indicatie : de verbindingstijd tussen Roermond en 

Venlo is door de A37 verkort van circa 30-35 minuten 

naar circa 15-20 minuten [Rijkswaterstaat Limburg en 

Provinicie Limburg (2010)]. 
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1.2. Geschiedenis Kazerneterrein 
Het kazerneterrein tegenover het centrum van Venlo kent zijn eigen rijke historie. Zoals al getoond is 

bevond zich op deze locatie vroeger een fort ter bescherming van Venlo en de vaarverbindingen over 

de Maas. Dit fort heette Fort Sint-Michiel. Het is mogelijk ook de locatie geweest van het vroegere 

Blariacum, een Romeinse nederzetting waarvan de locatie niet meer te traceren is. Er wordt dan ook 

nog veel archeologisch onderzoek uitgevoerd. Onderzoek heeft in ieder geval sporen aangetoond van 

een vroegere brug. Hiermee gaat de historie van deze locatie maar liefst 23 eeuwen terug. 

De plek in de bocht van de Maas is erg strategisch en de locatie kent dan ook een veelal 

militairhistorische geschiedenis. Over het Blariacum is helaas wenig bekend, niet eens de exacte 

locatie, behalve dat vanuit hier het Noord-Limburgse Maasdal werd gecontroleerd. 

Op 29 september 1641 werd er door de Spanjaarden begonnen met de bouw van Fort Sint-Michiel, 

hier stamt de naam ook vanaf, dit is namelijk de geboortedag van de Engel Michaël. Er wordt 

gesproken van dat het fort en de stad Venlo als een twee-eenheid hebben gefunctioneerd, maar 

vanwege de uiterwaarden van de Maas lag het fort echter betrekkelijk ver van de oever en van Venl 

en het is maar de vraag of die twee-eenheid daadwerkelijk functioneerd. Het fort was bedoeld om 

bescherming te geven aan Venlo en de scheepvaart over de Maas beter te kunnen controleren, maar 

het fort zelf vormde hiervoor juist ook een gevaar. Het fort en de vesting van Venlo konden elkaar 

vanwege de afstand slechts ondersteuning geven en indien het fort veroverd zou worden, zou men 

van hieruit zelfs Venlo kunnen aanvallen. 

In de afbeeldingen 1.6 t/m 1.8 is te zien hoe de vesting van 

Venlo eruit moet hebben gezien met daaronder het fort Sint

MiehieL Er bestond overigens nog een link tussen Venlo en 

het fort. Het stadhuis van Venlo bevat enkele torentjes en één 

toren is extra hoog gebouwd zodat er vanuit deze toren 

rechtstreeks gecommuniceerd kon worden met het fort 

[Berghs en Bergevoet (2002)] . 
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Na lang lobbyen had de gemeente Venlo de overheid en defensie zo ver gekregen een nieuwe 

militaire kazerne in Venlo te vestigen . Een vroegere kazerne, gelegen in het fort en binnen de 

stadsmuren van Venlo was namelijk veel te klein geworden en opgeheven. De nieuwe kazerne 

werd onder verantwoordelijkehid van majoor G.C. Makkink ontworpen volgens het 

paviljoenstelseL De bouwde duurde van 1910 tot 1913 en de kazerne kreeg de naam, Frederik 

Hendrik. 

Venlo raakte snel betrokken bij de Tweede wereldoorlog en werd tevens snel bezet. De 

kazerne werd tijdens de oorlog door de Duitsers bezet en gebruikt. Na de bevrijding vestigde 

defensie een rijopleiding in de kazerne en tot het laatste moment is dit nog het meest 

kenmerkende geweest voor Venlo. De groene Mercedes Benz jeeps van defensie zijn jarenlang 

een begrip geweest in het straatbeeld van Venlo. Dit duurde tot 2002, tot dan is de kazerne in 

gebruik gebleven. Slechts één brigade van de marchaussee maakt nu nog gebruik van het 

complex [Denessen, Van Dijk, Moorman en Huijs (2008)] . 

Op de luchtfoto van afbeelding 1.9 is de huidige structuur van de voormalige militaire kazerne 

te zien, op de tweede luchtfoto van afbeelding 1.10 is in deze zelfde luchtfoto het vroegere 

fort geprojecteerd. Hierin is duidelijk te zien hoe het vroegere fort heeft gelegen ten opzichte 

van de huidige locatie van de kazerne. De contouren van het fort zijn ook nog te herkennen, 

met name in het noorden waar de puntige weg de contouren van het oude fort nog volgt. Ook 

zijn er nog enkele kleine restanten van het fort zichtbaar zoals de voormalige toegangspoort 

vlakbij de hoofdentree van de kazerne. 

Wat er onder de grond ligt is niet geheel bekend, er zijn enkele archeologische opgravingen 

geweest waarbij restanten van het fort (voorwerpen, gebouwen en versterkingen) en van de 

Romeinen (voorwerpen) zijn gevonden . Bij een uitgebreid archeologisch onderzoek zal het een 

en ander letterlijk en figuurlijk naar boven komen. 
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1.3. Verkenning kazerneterrein 
Het kazerneterrein ligt exact tegenover het historische en huidige centrum van Venlo zoals duidelijk 

te zien is in afbeelding 1.11 Ook het centrum van Bieriek ligt op een vergelijkbare afstand waardoor 

het kazerneterrein erg centraal in de stad Venlo gelegen is. De grenzen van het plangebied worden 

niet geheel gevormd door het kazerneterrein, deze afbakening is zijn geheel iets groter dan dit 

terrein zelf. 

Afbakening kazerneterrein 

Het kazerneterrein wordt aan de zuidzijde omsloten door een spoorlijn die gelegen is op een dijk van 

circa 4 á 5 meter hoog. Deze harde barrère is daarnaast ook nog eens vier spoorbanen breed met in 

het midden een perron van het NS-station Blerick. De intercity vanuit Eindhoven stopt hier overigens 

ook. 

Aan de westzijde wordt het gebied afgesloten door de kazernestraat, een weg met een breed profiel 

en een middenberm. Aan de overzijde van het terrein ligt en grote bedrijfshal met privéwon ing. 

Aan de noordzijde wordt het gebied begrenst door de Horsterweg, deze weg volgt de historische 

vorm van het voormalige fort Sint-MiehieL Deze grens is relatief zacht, de weg is smal van profiel 

zonder voetpaden en de randen zijn ruig begroeid met bomen en struiken. De kazerne is verder 

moeilijk te herkennen vanaf hier omdat de bebouwing relatief verscholen ligt. In het Noord-Westen 

en Noord-Oosten liggen enkele woonhuizen, met daartussenin een groot weiland. Helemaal in het 

Noord-Westen ligt nog een groot stroom verdeelstation. 

De oostzijde van het kazerneterrein wordt begrensd door de Garnizoenweg; een groen opgezette 

weg met een smal profiel en deels afzonderlijk fietspad. Aan de overkant van deze weg liggen nog 

enkele gebouwen; een kleine kerk, een Turks sociaal culturele gemeenschapsruimte en een school 

voor kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen. Deze gebouwen zijn ook in eigendom van de 

gemeente en zullen in de toekomst worden gesloopt. De functies in de gebouwen worden dan naar 

elders verplaatst, hoewel deze eventueel ook in de toekomstige plannen voor het kazerneterrein 

kunnen worden opgenomen. Deze afbaking is in afbeelding 1.12 te zien. 

De kazerne heeft een oppervlak van circa 14 hectare. 

11. 
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Afbakening plangebied 

Het gehele plangebied omvat echter meer dan enkel het kazerneterrein. Het feitelijke plangebied 

wordt begrensd door de in het zuiden wederom de spoorlijn en in het westen de kazernestraat, in 

het noorden en in het westen ligt de grens echter niet bij respectievelijk de horsterweg en 

kazernestraat. Hier ligt deze grens bij de Venrayseweg, een weg met een breed profiel dat 

uiteindelijk uitloopt in een N-weg; deze weg vormt een belangrijke ontsluitingsweg richting de A73 

en Venray. Dit brengt het plangebied op een totaal van zo'n 22,5 hectare. 

Deze Venrayseweg omsluit het noordelijk gelegen weiland, ten noorden hiervan ligt een 

bedrijventerrein met diverse activiteiten. Aan de oostzijde vormt het de begrenzing met uiterwaarde 

van de Maas die hier enkele meters lager gelegen is. De grens is hier enerzijds vrij open omdat men 

een vrij uitzicht heeft richting het centrum van Venlo, aan de andere kant is deze grens echter weer 

vrij hard vanwege een betonnen waterkering van circa een meter hoog. 

De uiterwaarde is op zijn smalst 50 meter breed en op zijn breedst 200 meter breed. Deze 

uiterwaarde is volledig begroeid met gras en wordt ook begraasd. De uiterwaarde ansich zou ook nog 

eventueel bij het plangebied betrokken kunnen worden. Het plangebied is afgebeeld in afbeelding 

1.13. 

Aan de overkant van de Maas ligt dan tot slot het centrum van Venlo met daarvoor nog een 

jachthaven gelegen. De gehele strook tussen het centrum en de Maas is momenteel in ontwikkeling 

in het zogenaamde Maasboulevard project. 
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De kazerne 

De kazerne is in de loop der tijd na zijn voltooïng vele malen 

veranderd en uitgebreid, maar nooit op grote schaal. In afbeelding 

1.14 is te zien hoe de situatie van de kazerne er na de oorlog 

ongeveer uitzag. Deze situatie verschilt weinig van de huidige 

situatie . 

Duidelijk te herkennen is het exercitie-terrein met twee sportvelden 

in het midden met daaromheen de barakken die beeldbepalend zijn 

voor de structuur. Verder is te zien hoe de gebouwen aan de 

oostzijde de voornaamste toegang tot de kazerne verschaffen . In de 

onderstaande lijst staan de verschillende gebouwen en hun functies 

vermeld, refererend aan de getallen op de kaart hiernaast. 

Gebouw A 

Gebouw B, C, Een F 

GebouwD 

Gebouw I 

GebouwJ 

Gebouw K 

Gebouw M 

Gebouw N 

Gebouw 0 

Gebouw P 

Gebouw R 

Gebouw S en V 

Gebouw U 

GebouwW 

Gebouw X en Y 

Gebouw Z 

Gebouw AE 

Gebouw AF, AF en TR 

Gebouw AH, AN en AP 

GebouwAK 

Gebouw AO 

Gebouw AS en ASl 

Gebouw AT 

Gebouw AY 

Hoofdgebouw (rijksmonument) 

Logiesgebouw (genomineerd gemeentelijk monument) 

Keuken en kantine manschappen 

Kantine en eetzal officiers (rijksmonument) 

Officiers mess 

Gymnastiek 

Opslag 

Werkplaats 

Sportzaal 

Recreatiezaal 

Magazijn 

Garage (rijksmonument) 

Lesgebouw 

Militair hospitaal (rijksmonument) 

Garages 

Donkere kamer 

Meldkamer 

Rijwiel bergplaats, brand blusmiddelen, transfermaterhuis 

Bergplaats, droogkamer (rijksmonument) 

Opslag 

Bergplaats 

Genie bureau en werkplaats 

Benzine pompen 

Logiesgebouw en lesgebouw 

Gebouw GS Gasstation 

(Gebouw G, H, L, Q T zijn inmiddels afgebroken en deels vervangen) 
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Functies 

leder gebouw heeft zo'n beetje zijn eigen functie, in 

afbeelding 1.15 is in één overzicht te herkennen 

welke gebouwen welke functies herbergen. 

Rood : Barakken/legering 

Oranje: Kantine 

Donker paars: Excertieloods/loods 

Rose: 

Groen: 

Geel : 

Licht paars: 

Lesgebouw 

Sport/Recreatie 

Hospitaal (momenteel marchaussee) 

Voorzieningen/opslagplaatsen/overig 

Afbeelding 1.15 Structuur huidige militaire kazerne 

Herstructurering van het KazerneKwartier 

", -- ' . .,.. ·a· ..... 
... ..I:.. 

• 

Functies 

- -- -_ .. _ -""--<---
mei 2010 

14. 



Bebouwingshoogten 

Veel gebouwen op het terrein hebben een typerend 

zadeldak, maar ook verschillen ze veelal in hoogte, 

van één verdieping tot drie verdiepingen. De 

gebouwen rondom het exercitieterrein zijn de hogere 

gebouwen in het gebied. De hoogte is echter zeer 

beperkt, met de slechts maximaal drie verdiepingen 

tellende gebouwen komen vrijwel alle volgroeide 

bomen boven de bebouwing uit. 

In afbeelding 1.16 zijn de bebouwingshoogten te zien. 

Rood: 

Oranje: 

Geel: 

drie verdiepingen 

twee verdiepingen 

één verdieping 

Afbeelding 1.16 Bebouwingshoogten 
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Orientatie 

De gebouwen rondom het exercitieterrein zijn hier 

ook allen op georiënteerd, de gebouwen hierachter 

zijn veelal op de weg gerich. De grootste uitzondering 

hierbij vormt het hospitaal in het noordwesten, dit 

gebouw is sterk gericht op de kazerneweg, zie 

hiervoor afbeelding 1.17. 

Afbeelding 1.17 Oriëntatie 
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Monumenten 

De kazerne stamt uit 1913. Diverse gebouwen zijn tot 

monument benoemd . Inmiddels bevat het terrein 

tien rijksmonumenten en staan er nog vier gebouwen 

op de nominatielijst als gemeentelijk monument. 

De rijksmonumenten zijn rood en groen gekleur, de 

gebouwen die op de nominatielijst 

gemeentelijke monument taan zijn oranje gekleurd. 

Zie ook afbeelding 1.18. 

Groen gekleurd monument: 

./ De stedelijke ensemble van het terrein ; het 

excercitieterrein inclusief bomenlaan. 

Rood gekleurd monument: 

./ Het voormalige hospitaal 

./ Officiers kantine gebouw 

./ 

vroegere Fort Sint-Miehiel 

./ Het hoofdgebouw 

./ Tweeexercitieloodse~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

./ Drie kleine bijgebouwen, dienend als 

opslagplaats 

Oranje gekleurd: 

./ De vier identieke barakken gelegen aan het 

exercitieterrein 

Afbeelding 1.18 Monumenten 
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Enkele monumenten 

Zie afbeelding 1.19 t/m 1.23 voor enkel monumenten. 

Afbeelding 1.19 Voormalig hospitaal Afbeelding 1.20 Garage/Exercitieloods extern Afbeelding 1.21 Garage/Exercitieloods intern 

Afbeelding 1.22 Hoofdgebouw Afbeelding 1.23 Opslagruimte Afbeelding 1.24 Exercitieterrein met legeringsgebouwen 
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Objecten 

Het militaire terrein kent ook enkele opmerkelijke 

objecten, zoals bijvoorbeeld tal van onderdelen 

behorende tot een stormbaan. Zie ook afbeelding 

1.25. 

./ KPN antenne (deze wordt ontmanteld) 

./ Smeerbrug voor tanks 

./ Renbaan 

./ Twee tennisbanen 

./ Een gedenkingsmonument 

voor gesneuvelde soldaten. 

./ Een stormbaan 

Afbeelding 1.25 Objecten 
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Enkele objecten 

Zie afbeelding 1.26 t/m 1.30 voor enkele objecten 

Afbeelding 1.28 Smeerbrug Afbeelding 1.29 Tennisbaan op exercitieterrein Afbeelding 1.30 Antenne 
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Infrastructuur extern 

In afbeelding 1.31 is de infrastructuur rondom de 

kazerne te zien. 

Lijnen: 

Wit 

Rood 

Oranje 

Geel 

Stippellijnen: 

Groen 

Groen 

Pijlen: 

Spoorbanen en rangeerterrein, de 

bredere witte stippellijn vormt het 

NS-station 

Primaire weg; Eindhovense weg 

Voornaamste ontsluitingsweg voor 

regionaal verkeer 

Secundaire wegen; Venrayseweg en 

kazerneweg 

Belangrijke ontsluitingswegen voor 

lokaal verkeer 

Tertiaire weg; o.a. Horsterweg 

Lokale weg voor wijkontsluiting 

Bestemmingsverkeer 

Fietsroute en -paden 

De gele pijlen vormen de entrees tot het 

kazerneterrein, de hoofdingang ligt aan het oosten, 

de marchaussee heeft een eigen entree aan de 

kazerneweg. De entree aan de harsteweg wordt 

nagenoeg niet gebruikt. 
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Bereikbaarheid plangebied 

Zoals al eerder bleek ligt het plangebied erg centraal in Venlo en gunstig ten op zichte van zowel het 

centrum van Venlo als het centrum van Blerick. Gelegen langs de Maas aan diverse fietsroutes en -

knooppunten is het gebied voor het langzaamverkeer uitstekend bereikbaar. Middels een 

fietsverbinding langs de spoorbrug is ook de overzijde van Venlo te bereiken, deze fietsverbinding is 

echter verboden voor voetgangers, zij zouden een redelijke omweg moeten lopen middels de 

stadsbrug voor auto's over de Maas iets zuidelijker. Een beter loopverbinding is dan ook wel 

wenselijk richting het centrum. 

Het gebied is per auto ook goed bereikbaar; middels de Eindhovense weg is het direct aangesloten 

op de A67 richting Eindhoven (en het Ruhrgebied in Duitsland) en op de A73 richting Venray en 

Roermond . Ook middels de Venrayseweg kan men via de A73 richting Venray. Deze recentelijk 

aangelegde A73 maakt het mogelijk om in circa 15 tot 20 minuten in Roermond te zijn. 

Het aantal parkeerplaatsen is echter beperkt waardoor het op drukke dagen nogal kan vastlopen, 

vooral wanneer er op bijvoorbeeld Duitse feestdagen veel verkeer naar Venlo stroomt. 

Per openbaar vervoer is het gebied ook uitstekend te bereiken. Verschillende buslijnen voeren langs 

het terrein. Tot slot is het zelfs per trein uitstekend bereikbaar. De stoptreinen en zelfs de intercity 

stopt op deze locatie bij het NS-station Blerick, ondanks dat de intercity ook op het station van Venlo 

stopt, slechts 3 á 4 minuten verder. De intercity rijdt van Venlo tot en met Den Haag en in circa 40 

minuten is Eindhoven bereikbaar van waaruit Amsterdam of lVIaastricht bereikbaar is. In circa 50 

minuten is per stoptrein Nijmegen bereikbaar en in 30 minuten Roermond . 
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Infrastructuur intern 

In afbeelding 1.32 is de infrastructuur van de kazerne 

zelf te zien, met daarop ook de uitgangen. Duidelijk is 

te zien dat er één rondgaande route is om het terrein 

en de barakken heen. 

Rood: 

Oranje: 

Geel: 

Rose: 

Primaire weg; hoofdontsluitingsroute 

Secundaire wegen 

Tertiaire wegen; wegen voor 

langzaam verkeer, ongeschikt voor 

auto's. 

Geasfalteerd terrein en parkeer

plaatsen 

Afbeelding 1.32 Infrastructuur intern 
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Groenstructuur 

De groenstructuur op en rondom het terrein is erg 

uitgebreid en volwassen. In afbeelding 1.33 is een 

overzicht te zien van de groenvoorzieningen. 

Te zien is hoe in het midden een groot grasveld ligt, in 

het zuidwesten ook veel gras nabij de stormbaan en 

dat in het noorden een erg dichte begroeïng is nabij 

de Horsterweg. Deze groenvoorziening is redelijk 

onderhouden. 

Ten noorden van het terrein ligt een weiland en ten 

oosten ligt de uiterwaarde van de Maas. 

Erg markant aanwezig zijn de diverse bomenrijen en 

lanen aan de Garnizoenweg, ten noorden van het 

exercitieterrein en aan de Venrayseweg. Met name 

de bomen aan deze Venrayseweg zijn beeldbepalend 

voor het uitzicht vanuit het centrum van Venlo, de 

gehele kazerne wordt hier namelijk door aan het zicht 

onttrokken. 

Afbeelding 1.33 Groenstructuur 
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Afbeelding 1.34 Vogelvlucht Kazerne, Maas en centrum 
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1.4. Huidige ontwikkelingen 
In Venlo zijn op dit moment enkele grote centrumprojecten gaande nabij het plangebied aan de 

overzijde van de Maas, zoals het Q4, Maasboulevard en Maaswaard project. Het Q4 project dient 

een cultuurwijk te worden, in het Maasboulevard project wordt het havengebied onder handen 

genomen. Wonen, werken, cultuur, winkelen en recreëren komt hierin centraal te staan. In het 

Maaswaard project ten zuiden van het centrum staat wonen en zorg en de uiterwaarde van de Maas 

centraal. Deze projecten zijn in afbeelding 1.35 aangegeven. Tot slot wordt in 2012 ten noorden van 

Venlo de Floriade georganiseerd [Gemeente Venlo, afdeling ontwikkelbedrijf, (2010)]. 

Het kazerneterrein is een veel besproken zaak in Venlo, menig investeerder, bewoner en 

belanghebbende hebben al van zich laten horen. Diverse raadsvergaderingen, hoorzittingen en 

inspraakavonden zijn al geweest. Alle betrokkenen en belangstellende vinden dat de locatie met de 

uiterste zorg moet worden behandeld. De aanwezige historie op het terrein mag namelijk niet 

verloren gaan. Over de invulling van het terrein lopen de meningen uiteen, zo moet het volgens de 

één slechts beperkt ontwikkeld worden voor woningbouw, en volgens de ander moet er een 

overdekt multifunctioneel voetbalstadion komen. Waar men het wel over eens was, was dat de 

uiterwaarde van de Maas gevrijwaard zou moeten worden van bebouwing. 

De uitkomst tot dusver is dat de gemeente Venlo in dit terrein de kansen ziet om er het visitekaartje 

van Venlo van te maken en het te voorzien van functies voor de gehele regio. En hierbij behoort de 

bouw van een nieuw voetbalstadion met allerlei overige vrijetijdsvoorzieningen. Zo worden een 

casino, schaatsbaan, discotheek, bioscoop allemaal al in verschillende nieuwsbronnen genoemd, 

alsmede een nieuwe brug tussen Bieriek/kazerneterrein en het centrum van Venlo. De totale 

ontwikkeling van het terrein zal naar schatting ongeveer tien tot vijftien jaar in beslag nemen. 

Het grootste discussiepunt in dit project is zonder twijfel het nieuwe voetbalstadion. VW-Venlo 

speelt momenteel in het stadion 'de Koel', een stadion met een capaciteit van 6000 toeschouwers. 

De ambities van deze voetbalvereniging gaan echter verder. In het seizoen 2007-2008 speelde VVV in 

de eredivisie maar kon zich niet handhaven. In het seizoen 2008-2009 promoveerden ze weer naar 

het hoogste niveau en in het seizoen 2009-2010 heeft VVV-Venlo zich kunnen gaan handhaven in de 

eredivisie [VVV-Venlo (2010)]. 

Het is de doelstelling van de club om op het hoogste niveau te blijven voetballen en daarvoor zijn 

meer middelen nodig. Het huidige voetbalstadion is te klein voor het niveau van de eredivsie. Het 

Herstructurering van het KazerneKwartier mei 2010 
26. 

Afbeelding 1.35 Q4, Maasboulevard en Maaswaard 



budget van een club hangt veelal samen met de hoeveelheid seizoenskaarten die verkocht worden 

en dit hangt samen met het aantal toeschouwersplaatsen. Alles duidt er ook op dat de vraag naar 

een groter stadion legitiem is, de seizoenskaarten zijn de laatste jaren altijd uitverkocht. Het is zelfs 

zo dat men in afwachting van het nieuwe stadion het huidige stadion zo gaat aanpassen en 

verbouwen dat de capaciteit van 6000 toeschouwers uitgebreid zal worden naar 7500 toeschouwers. 

De wens van VVV-Venlo is echter in de nabije toekomst in een stadion van circa 15.000 toeschouwers 

te voetballen. Om dit rendabel te maken wil men het stadion multifunctioneel maken. Ideaal voor 

andere evenementen is dan dat het stadion een overkapping krijgt . Dit klinkt erg ambitieus en het is 

nog maar de vraag of dit haalbaar is. 

De gemeente Venlo heeft het plangebied omgedoopt tot het KazerneKwartier en voor dit 

KazerneKwartier heeft ze verschillende visies laten ontwerpen voor dit gebied en heeft hiervoor 

opdrachten uitgeschreven aan twee ontwerpbureaus, XDGA uit Brussel en BVR uit Rotterdam. Deze 

bureaus hebben ieder drie visies en ideeën aangeleverd over hoe het kazerneterrein ingevuld zou 

kunnen worden . Deze visies en ideeën hebben zij uitgewerkt in onder andere maquettes en deze 

hebben in een loods in de kazerne tentoongesteld gestaan welke vrij toegankelijk was voor iedereen . 

De burgers van Venlo zijn hier massaal op af gekomen en zij hebben hun meningen kunnen geven op 

deze verschillende ideeën. 

De volgende visies zijn door de twee bureaus gemaakt: 

./ De Magneet 

./ Het Fort 

./ De Lijnstad 

./ Plezier aan de Maas 

./ De siertuin van ondernemend Venlo 

./ Sporten in het fort 

Op de volgende pagina zijn in de afbeeldingen 1.36 t/m 1.41 deze visies weergegeven. 

Naast deze opdracht aan de twee bureaus heeft de gemeente ook nog een ontwerpcompetitie 

uitgeschreven voor studenten van de TU Delft van de faculteit Bouwkunde. Zij kwamen ook met 

diverse ideeën, deze waren echter aanzienlijk minder uitgewerkt en doordacht, vandaar dat deze 

hier buiten beschouwing worden gelaten. 
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De visies van bureau XDGA: 

Afbeelding 1.36 De magneet Afbeelding 1.37 Het Fort Afbeelding 1.38 De Lijnstad 

De Visies van bureau BVR: 

Afbeelding 1.39 Plezier aan de Maas Afbeelding 1.40 De siertuin van ondernemend Venlo Afbeelding 1.41 Sporten in het Fort 
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De belangrijkste aspecten van deze visies: 

De magneet Het excercitieterrein staat hierin centraal, als een magneet 

worden hier vrij letterlijk verschillende nieuwe functies toe 

aangetrokken; zoals een stadion, hotel, kantoor, etc. 

Het Fort 

De lijnstad 

Het excercitieterrein is hierbij een overdekt voetbalstadion 

geworden met daaromheen een muur van gebouwen en 

functies die het als een soort van fort bewaken . 

Alle functies zijn gekoppeld aan de Oost-West lijn die door de 

stad loopt langs de stads- en spoorbrug. Een nieuw NS

station op een brug boven de Maas moet de twee bestaande 

stations van Venlo en Bieriek vervangen. Het noorden wordt 

een schoolcampus in het groen. 

Plezier aan de Maas Een stadion aan het spoor en de Maas zijn beeldbepalend, 

evenals een nieuw woonkwartier aan een nieuwe jachthaven. 

De siertuin van ondernemend Venlo Het gebied dient een tentoonstellingsruimte te worden voor 

de kennis en producten van Venlo, zoals onder andere de 

Green port. 

Sporten in het Fort Ontspanning, inspanning en sport & gezondheid in de 

kazerne en het oude fort waar nadrukkelijk naar wordt 

verwezen. Het stadion ligt gewaagd aan de Maas. 

Al deze visies en ideeën zijn erg interessant, sommige zijn gewaagd en origineel, andere gaan zeer 

respectvol om met de historie, en weer andere houden hier weinig of geen rekening mee. Het meest 

opvallende is dat bij al deze visies rekening wordt gehouden met een nieuwe verbinding over de 

Maas voor voetgangers . 

De bezoekers van de tentoonstelling mochten middels een enquête hun mening geven over de 

verschillende visies, uiteindelijk werd het ontwerp en de visie 'De Lijnstad' verkozen tot het mooiste 

en beste ontwerp [Gemeente Venlo, afdeling ontwikkelbed rijf, (2010)] . 
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l.S. Structuurvisies met betrekking tot het studiegebied 
Eventuele visies van overheden op het studiegebied of ander raakvlak zoals een multifunctioneel 

centrum en voetbalstadion zijn uiteraard van invloed op het verdere verloop van het project, vandaar 

dat er in deze paragraaf naar gekeken zal worden. 

Gemeente Venlo 

Het kazerneterrein wordt tweemaal genoemd in de structuurvisie 2005-2015 van Venlo. Het wordt 

genoemd bij de beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad en het wordt hier als 

voorbeeldlocatie genoemd met betrekking tot het belang van behoud van de cultuurhistorie. Een 

eventuele herontwikkeling kan een cultuurhistorisch belangrijk gebied immers onomkeerbare 

veranderingen toebrengen. De gemeente Venlo hecht echter grote waarde aan de cultuurhistorie: 

"Oe betekenis van een consistente waardering van het verleden voor de toekomst van de stad is 

groot". 

Het stadion de Koel wordt verschillende malen genoemd. Het betreft hier uiteraard het bestaande 

stadion. In de structuurvisie spreekt de gemeente Venlo over de clustering van activiteiten zoals; 

zorg, sport, cultuur, recreatie, onderwijs, etc. De locatie van het huidige stadion komt ter sprake als 

ontwikkelingsgebied voor de clustering van grootschalige leisure voorzieningen. Wel is daar dan 

grote aandacht nodig voor de bereikbaarheid van dit gebied. 

Er wordt dus verder niet gesproken over een nieuw stadion en ook niet over de verhuizing van het 

stadion. Wel zou de clustering van de activiteiten als sport, cultuur, recreatie en onderwijs uiteraard 

ook op een eventuele nieuwe locatie kunnen plaatsvinden. 

Tot slot is de Maas uiteraard van belang voor de gemeente. In het verleden is de Maas verschillende 

malen uit haar oevers getreden, getuige de foto hiernaast, op afbeelding 1.42 is te zien hoe de 

kazerne in 1926 onder water stond . Ook werd Venlo in 1993 en in 1995 getroffen door een 

watersnoodramp. Veiligheid staat dus voor op en na 1995 is er dan ook veel werk verricht om 

dergelijke gebeurtenissen te voorkomen . Dit wordt echter vanuit een hoger orgaan 

georganiseerd.Niet alleen de veiligheid van de inwoners is voor de gemeente belangrijk, de Maas en 

de Maasvallei vervullen ook een natuurlijke functie en hebben een toeristische aantrekkingskracht. 

Op de locatie van het kazerneterrein zouden deze functies samen kunnen komen [R. Miesen, R. Luca 

en I. Jansen (2005)]. 
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Provincie Limburg en het Rijk 

Zowel bij de provincie als het Rijk is geen informatie te vinden over het kazerneterrein specifiek, noch 

over een voetbalstadion of multifunctioneel centrum. De belangrijkste onderdelen die hierin wel 

naar voren komen is het behoud van Rijksmonumenten, de ontwikkeling van de Floriade 2012 te 

Venlo en de zogehete Maascorridor. 

Zoals al eerder is gebleken bevinden zich in het plangebied diverse Rijksmonumenten waarmee men 

rekening dient te houden. De Floriade 2012 heeft relatief weinig invloed op het gebied zelf. Wel zal 

het in 2012 een grote aantrekkingskracht uitoefenen op Venlo waar het bedrijfsleven, recreatie en 

toerisme van kan profiteren. 

De Maascorridor daarentegen grenst aan het plangebied en is gelegen tussen het plangebied en het 

stadscentrum. Er is door het rijk en rijkswaterstaat een integrale visie samengesteld over de Maas 

van Belfeld tot Broekhuizen. Deze visie heeft betrekking op natuur- en landschapsontwikkeling, 

toerisme, stedelijke medegebruik, hoogwaterbescherming en recreatie . 

De integrale visie wordt ten uitvoer gebracht middels diverse samenhangende projecten. Dit vergt 

een vergaande samenwerking tussen vele gemeenten, stichtingen, organisaties en de provincie. 

De diverse projecten kenmerken zich door het aaneenschakelen van natuurgebieden en de Maas 

meer ruimte te geven. Zo zijn er nabij Venlo drie zogeheten hoogwatergeulen gepland, dit zijn 

watergeulen die bij laagwater geen stroomfunctie hebben, maar bij hoogwater wel. Deze drie geulen 

bevinden zich (van Zuid naar Noord): 

../ Maaswaard: Op de oostoever, ten zuiden van de stadsbrug 

../ Raaijweide: Op de westoever, ten noorden van de stadsbrug 

../ Venlo-Velden: Op de oostoever, ten noorden van de A67 

Het doel van deze hoogwatergeulen is het versneld af kunnen voeren van water indien dit nodig is 

om de overlast van hoogwater te voorkomen. In afbeelding 1.43 is te zien hoe het water in Maas 

eenvoudig in wintertijd eenvoudig kan stijgen. Ruimte voor de rivieren, en in dit geval de Maas, is het 

uitgangspunt, een inrichtingsplan voor de Raaijweide is te zien op afbeelding 1.44. [Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (2010)] . 
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1.6. Conclusie 
Het is duidelijk dat de voormalige kazerne op een historisch rijke locatie gelegen is en dat deze 

historie van grote waarde is voor Venlo. De monumentenstatus van verschillende gebouwen op het 

kazerneterrein benadrukken dit belang. 

Uniek voor het plangebied is de geografische ligging, midden in Venlo, tussen twee stadskernen en 

aan de Maas en toch redelijk geïsoleerd van de woonkernen vanwege de spoorlij n en de Maas. De 

bereikbaarheid is echter zeer goed, enkel de verbinding met het centrum van Venlo zou verbeterd 

kunnen worden middels een nieuwe brug over de Maas. 

Door deze ligging zou de locatie de stad van functies kunnen voorzien waar behoefte aan is, maar 

mensen niet direct in hun achtertuin willen hebben, en toch voor iedereen bereikbaar is. Zoals 

bijvoorbeeld een voetbalstadion . De locatie biedt dus goede mogelijkheden voor een dergel ijke 

ontwikkel ing, maar dit is onvoldoende om het gebied volledig te ontwikkelen. Een belangrijk 

onderdeel van de opgave zal dus zijn om een programma van eisen te ontwikkelen dat recht doet 

aan de locatie en dat met een goede uitvoering een visitekaartje kan zijn voor Venlo. 
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2. Verkenning voetbalstadions Nederland 
Uit een uitvoerige verkenning en inventarisatie van het plangebied, omgeving en Venlo is gebleken 

dat er een grote interesse en waarschijnlijkheid is om het nieuwe voetbal stadion van VVV-Venlo hier 

te huisvesten. Inmiddels bevinden de gemeente, voetbalvereniging en investeerders zich in een 

redelijk ver gevorderd stadium om dit dan ook te verwezenlijken. Het gegeven dat er op dit terrein 

een (multifunctioneel) voetbalstadion zal komen is hierna als uitgangspunt genomen voor het 

verdere afstuderen. 

Een voetbalstadion in een dergelijke historisch rijke locatie plaatsen is een grote opgave, maar ook is 

de financiering van zo'n stadion een grote opgave. In tegenstelling tot in het verleden kan een 

stadion moeilijk gerealiseerd worden zonder een grotere gebiedsontwikkeling. Aanvullende en 

nevenfunctie's zijn nodig om de ontwikkeling rendabel en aantrekkelijk voor investeerders te maken 

(naast de inkomsten die verkregen kunnen worden uit de stoeltjesverkoop en businessrooms). Maar 

het gaat niet alleen om de financiering, het stadion en omgeving moet een aantrekkelijk gebied 

worden en niet alleen 20 á 25 halve dagen per jaar wanneer er een voetbalwedstrijd plaatsvindt. 

Tot slot vergt een stadion veel infrastructurele en logistieke eisen en mogelijk aanpassingen van de 

omgeving zoals parkeervoorzieningen, ontsluitingen, openbaar vervoer, etc. Ook is natuurlijk veelal 

afhankelijk van de behoefte aan en draagvlak voor overige voorzieningen . 

Om hier meer inzicht in te krijgen zijn daarom tientallen voetbalstadions bezocht in voornamelijk 

Nederland. Hierbij is gekeken naar de grootte en ligging van de stadions, de omgeving, infrastructuur, 

functies in en rondom de stadions. 

Bij de verkenning naar voetbalstadions zijn enkele onderverdelingen te maken naar de opzet van 

stadionconcepten in hun omgeving. Hierbij wordt bedoeld op hoe een stadion in en met zijn 

omgeving tot stand is gekomen. 

De onderverdeling: 

../ Stadions zonder aanvullende functies 

../ Stadions in combinatie met scholing en sportvoorzieningen 

../ Stadions in combinatie met winkels, kantoren, bedrijven (bouwmarkten, woon boulevard) 

../ Stadions in combinatie met leisure & pleasure 
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Bepaalde kleinschalige functies bevinden zich vrijwel altijd bij stadions, zoals kleine bedrijfs- en 

kantoorruimten, zaalverhuur en horeca. Vrijwel ieder stadion heeft enkele zaaltjes die afgehuurd 

kunnen worden, maar die ook vaak ter beschikking staan van sponsoren. Men kan ook niet om de 

aanwezigheid van een fastfoodketen heen nabij een stadion. Een voetbaldagje-uit is kennelijk niet 

compleet zonder een 'snelle hap' . 

Opvallend is ook de aanwezigheid van rijschoolopleidingen nabij een stadion. Regelmatig bevindt zich 

een rijschoolopleiding in een bedrijfs- of kantoorunit van het stadion en anders wordt het 

parkeerterrein wel gebruikt als praktijkruimte voor de beginnende bestuurders. Een ideale locatie 

hiervoor natuurlijk gezien de grote parkeervoorzieningen en hoeveelheid asfalt die vaak grotendeels 

onbenut blijven buiten wedstrijddagen (als er geen andere aantrekkelijke functies gevestigd zijn nabij 

het stadion). 

In beperkte mate komen ook combinaties van bovenstaande functies voor, zo kan een stadion in 

meerdere categoriën voorkomen, maar geprobeerd wordt om deze aan één categorie toe te wijzen . 

De resu ltaten van deze verkenning komen in dit hoofdstuk aan de orde, hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de onderverdeling van de stadionconcepten. leder concept wordt toegelicht middels 

enkele voorbeelden van voetbalstadions in Nederland, aan het eind worden uit deze verkenning 

conclusies getrokken. 

Bij de voorbeelden bevinden zich telkens enkele afbeeldingen met daarin foto's van het betreffende 

stadion of een foto van de omgeving en tot slot een kaart. Op deze kaarten, allen op dezelfde schaal, 

is de grootte van het gebied en de toegangswegen zichtbaar. 
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2.1. Stadions met enkel basisfuncties 
Sommige stadions die zijn bezocht bleken geen aanvullende functies te hebben. Zij stonden veelal op 

zichzelf in hun omgeving zonder andere functies eromheen. Veel van de stadions in deze categorie 

zijn stadiains van een oudere datum en bevinden zich ook relatief dicht bij het centrum van een stad, 

hoewel de stad er waarschijnlijk door de jaren heen er eerder omheen is gegroeid. 

Enkele voorbeelden: 

./ De Koel van VVV-Venlo in Venlo 

./ Mandemakers stadion van RKC Waalwijk in Waalwijk 

./ De Goffert van NEC in Nijmegen 

./ Phillipsstadion van PSV in Eindhoven 

De enige functies die bij deze stadions te vinden zijn, zijn in feite de basisfuncties die ieder stadion 

heeft, namelijk de kantoorruimtes voor het clubbestuur en bussinessruimte voor sponsoren van de 

club, een fanshop, supporterscafé, etc. Niet bijzonder interessant dus en deze stadions zijn dan op 

zich ook relatief sober. 

Deze stadions zijn ook veelal in fases (per tribune) opgebouwd waardoor een er geen directe grote 

financiële injecties nodig waren zoals bij een geheel nieuw stadion noodzakelijk zijn. Derhalve 

kunnen ze ook op deze meer onafhankelijke wijze bestaan. Dit maakt dergelijke stadions minder 

interessant als case-study, maar wel interessant op andere vlakken. 

De Koel 

Op het voormalige kazerneterrein is er een grote belangstelling om het nieuwe stadion van VVV

Venlo te plaatsen, het oude stadion is om die reden al interessant om te bekijken. Dit stadion ligt nu 

enigzins buiten het centrum bijna tegen de Duitse grens. Dit stadion is in fases en per tribune 

geleidelijk opgebouwd en de geschiedenis is hierdoor dan ook aan de binnenzijde bijna af te lezen 

wat voor een unieke sfeer zorgt. De tribunes zijn gelegen op de natuurlijke hellingen en met de 

bomen boven de tribunes uitkomend zorgt het voor een erg rustgevend gevoel. Die natuurlijke 

hellingen komen van de valleiruggen van de Maas en dit stadion is dan gelegen in een letterlijke 

'kuil', hier komt de naam 'de Koel' dan ook vandaan ('koel' is dialect voor 'kuil'). 
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Officiëel heet het stadion: 'het seacon stadion', genaamd naar de hoofdsponsor. De huidige 

capaciteit ligt op slechts 6.000 toeschouwers en om zich volgend jaar weer te kunnen handhaven in 

de eredivisie moet dit minimaal verdubbeld worden. Alleen op die manier kan het budget van de club 

namelijk structureel naar een dusdanig niveau worden opgeschroefd zodat het zich kan meten met 

andere eredivisie clubs. Momenteel heeft de vereniging namelijk niet de middelen om dat voor 

elkaar te krijgen, de ambitie is er echter wel. 

De plannen lopen dan ook al lang en investeerders hebben zich al gemeld bij de club en gemeente. 

Zelf zien de club en de investeerders zoals eerder gezegd de locatie van de voormalige kazerne 

gelegen tegenover het centrum van Venlo als ideale nieuwe locatie voor het nieuw te bouwen 

stadion . 

Voorzieningen 

Naast ruimte voor het clubbestuur, een kantine, enkele kantoorruimten, een bussinessruimte, 

trainingsveld en slecht onderhouden parkeerplaats is er geen verdere ontwikkeling, de locatie leent 

zich er dan ook totaal niet voor. Voor het stadion ligt namelijk nog een redelijke omvangrijke, doch 

niet aantrekkelijke, parkeerplaats die het stadion ver van de weg plaatst en minder doet opvallen, 

maar dit laatste wordt vooral versterkt door het feit dat het stadion gelegen is in de eerder 

besproken kuil. 

Logistiek 

Het stadion ligt wat buiten het centrum op een wat afgelegen locatie aan een weg die je doorvoert 

naar Duitsland. Het treinstation ligt op circa twee kilometer afstand en dus wel binnen een klein half 

uur te voet te bereiken. Het centrum ligt vervolgens nog een halve tot één kilometer verder. Bij 

wedstrijddagen is een speciaal parkeerbeleid nodig om de verkeersstromen in goede banen te leiden 

en overlast voor buurtbewoners te verminderen . 

Het parkeerterrein is slecht onderhouden en momenteel net voldoende voor de benodigde 

capaciteit. Bij een uitbreiding van het aantal zitplaatsen dient dit echter ook uitgebreid te worden . 

Het stadion is redelijk goed bereikbaar, maar leent zich niet voor een bredere ontwikkeling. 
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Mandemakers stadion 

Qua voetbalprestaties is RKC Waalwijk aardig te vergelijken met VVV-Venlo, beide clubs zweven 

namelijk de laatste jaren rond het eerste divisie en ere divisievoetbaL Beide eindigen momentel 

ofwel in de onderste regionen van de eredivisie ofwel bovenin de eerste divisie. Ook de capaciteit 

van de stadions is vergel ijkbaar, namelijk 7.500. Dit is nauwelijks groter dan de huidige capaciteit van 

WV-Venlo en in dat opzicht ook minder interessant. 

Het stadion van RKC Waalwijk draagt de naam van de hoofdsponsor en dat is af te lezen van een 

groot reclamebord bovenop een kantoorpand dat is aangebouwd. Deze hoofdsponsor heeft danook 

een grote bijdrage geleverd aan de bouw van het nieuwere stadion van RKC, dit stadion is als geheel 

nieuw gebouwd op de oude locatie zonder extra toegevoegde functies. Bij het stadion bevinden zich 

verder alleen nog wat voetbalvelden van de lokale club, overige sportvoorzieningen, jeugdopleiding 

en een supporterscafé. 

Het stadion ligt verder vrij geïsoleerd en afgesloten van de omringende woonwijken doormiddel van 

brede en volwassen groenstroken. De architectuur van het stadion is eenvoudig van aard met een 

duidelijk aanwezige contrstuctie . Dit laat op zich zien dat met geringe investeringen toch een aardig 

en bovenal eenvoudig stadion gebouwd kan worden . 

Voorzieningen 

1\Jaast meerdere sport- en trainingsvelden, bestuurs-en sponsorruimten en een supportscafé zijn er 

geen andere voorzieningen. 

Logistiek 

Er zijn een onbekend, doch wel relatief beperkt, 

aantal parkeerplaatsen nabij het stadion. Maar de 

bereikbaarheid hiervan loopt door de 

wijkontsluitingswegen richting snelweg en 

hoofdwegen . Niet bepaald een ideale situatie dus, 

maar gezien de grootte van het stadion ook weer 

niet dusdanig problematisch . Qua openbaar 

vervoer zijn er wel busverbindingen, Waalwijk 

heeft echter geen treinverbinding. 
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De Goffert 

Het stadion van de voetbalvereniging NEC, een eredivisie spelende club. Officiëel heet het stadion 

het McDOS Goffertstadion en het ligt net als 'de Koel' in een kuil, gevormd door een aarde omwalling 

afkomstig uit de uitgraving van het lager gelegen speelveld . In het verleden lag hier een groter 

olympisch stadion met een capaciteit van 30.000 en een wielerbaan rondom het veld met op de 

aarde omwalling de tribunes gelegen . De begroeide omwalling verhult momenteel het stadion 

behoorlijk goed en laat het opgaan in de bosrijke omgeving van het Goffertpark; een 83 hectare 

groot park dat door stedelijke uitbreidingen is ingesloten in de stad en een echt stadspark is 

geworden en jaarlijks grote evenementen herbergt. Het enige dat verder de aandacht trekt zijn de 

vier hoge lichtmasten van het stadion. 

De capaciteit van het stadion bedraagt nu slechts nog 10.000 toeschouwers. Het stadion bevat de 

nodige horeca en er kunnen feesten (tot 1.500 personen) in verschillende zalen worden gegeven, 

maar dat is verder niet erg bijzonder. Wat het stadion echter uniek maakt is hoe het in zijn omgeving 

opgaat. In een groene en bosrijke omgeving is het een oase van rust hoewel de sfeer in het stadion 

uitstekend is. 

Voorzieningen 

Enkele trainingsvelden, verhuurbare zalen, bestuursruimten en clubvoorzieningen en 83 hectare 

groot park, met hierin een grote speelweide geschikt voor concerten, circussen en festivals. Een 

openlucht zwembad, kinderboerderij, cultuurhistorische bezienswaardigheden, skatebaan en een 

openlucht theater. Het stadion en park zelf is ook geschikt voor het houden van concerten. 

Logistiek 

Het stadion is goed bereikbaar vanaf diverse 

snelwegen, directe grotere verbindingswegen 

leiden je naar het stadion en de gratis 

parkeervoorziening die voor de huidige capaciteit 

voldoende is. Het NS-station ligt wel op een 

afstand van vier kilometer, maar er zijn diverse 

busverbindingen. 
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Phillipsstadion 

Dit stadion zou je misschien niet in deze categorie verwachten, als 3de stadion van Nederland zijnde. 

Maar dit heeft als oorzaak dat het stadion in fases tot stand is gekomen tot de grootte die het nu 

heeft. Aan de buitenkant is dit proces minder herkenbaar dan aan de binnenzijde, hier heeft men 

namelijk met de uniforme bouw van de hoektribunes er een eenheid van proberen te maken. Naast 

een aansluitend kantoorpand en enkele winkelruimtes op de beganegrond zijn er geen overige 

functies aan toe te kennen die direct te relateren zijn aan het voetbalstadion . 

Op zich is er wel een relatie met de woonwijk die er van oudsher pal naast ligt, namelijk het 

Philipsdorp, maar de huiselijke sfeer van vroeger is totaal verdwenen en het stadion toornt nu boven 

de wijk uit als een soort UFO. Het centrum en de kroegen bevinden zich wel nog altijd op loopafstand 

van het stadion, een enorm plusplunt voor de sfeer rond en na de wedstrijden . 

Het stadion wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt voor andere evenementen zoals concerten, 

waarvan de bekendste zijn van Guus Meeuwis. De omgeving van het stadion wordt op dit moment 

grondig aangepakt met de realisatie van veel nieuwe woningen en kantoren in hoogbouw. 

Voorzieningen 

Zoals al eerder gezegd herbergt het stadion zelf weinig functies op een groot kantoor na voor het 

bestuur en sponsoren, een restaurant en winkelvoorzieningen op de begane grond. De 

trainingsfaciliteiten bevinden zich elders in Eindhoven op een apart complex. 

Logistiek 

Het stadion heeft altijd al dichtbij het centrum gelegen, maar is door de jaren heen volledig in de stad 

geïntegreerd. Het ligt langs grote en brede ontsluitingswegen, maar in de spits- of piekuren kunnnen 

ook deze nog wel eens vastlopen. Gezien de grote capaciteit van het stadion (35.000) zijn er veel 

parkeervoorzieningen nodig en op dit moment worden dan alle voorzieningen in de nabijheid 

gebruikt, tot aan de TU/Eindhoven-campus aan toe, bij grote activiteiten of wedstrijden. Verder zijn 

er zeer goede en snelle busvoorzieningen en heeft het een eigen NS-treinstation. 
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2.2. Stadions in combinatie met scholing en/ of sportvoorzieningen 
Het is op zich niet vreemd dat bij een stadion meer sportvoorzieningen zijn, vaak bevinden 

bijvoorbeeld de traininsvelden van een club zich nabij het stadion, maar dit kan ook aangevuld 

worden met vele extra sportvoorzieningen. Denk hierbij aan andere sporten zoals honkbal, tennis, 

hockey, etc. of zelfs een sporthal. En natuurlijk ook voetbal van andere lokale verenigingen. 

Deze voorzieningen worden echter veelal door verenigingen in de avonduren gebruikt en liggen 

overdag leeg, vaak zie je dan ook dat een school hier gebruik van maakt. In deze categorie gaat het 

dan ook om stadions met een onderwijs- en/ of sportvoorzieining 

Enkele voorbeelden van stadions in combinatie met scholingen/of sportvoorzieningen: 

./ Willem 11 stadion in Tilburg 

./ Stadion Galgenwaard 

./ Abe Lendstra stadion van SC Heerenveen in Heerenveen 

./ Kunstijsbaan Breda 

Interessant aan deze combinatie is de bundeling van verschillende doch vergelijkbare functies, 

meervoudig ruimtegebruik en een sterk vebeterde 24-uurs activiteit. Een nadeel hierbij is echter vaak 

de benodigde ruimte voor de verschillende sporten. Ruimte die in Venlo op de locatie van het 

voormalige kazerneterrein op zich wel aanwezig is, maar sterk wordt beperkt door reeds bestaande 

monumentale bebouwing en bestaande infrastructuur. 

Koning Willem 11 stadion 

In het koning Willem 11 stadion in Tilburg huisvest Willem 11, een in de eredivisie uitkomende 

vereniging dat hier toch ieder jaar weer net onder de middenmoot eindigt. Het stadion heeft een 

capaciteit dat VW-Venlo graag nastreeft, namelijk zo'n 15.000 toeschouwers. Het stadion zelf is 

inmiddels alweer 15 jaar oud en staat op zichzelf en heeft een grauwe uitstraling door de eenvoudige 

materialen als golfplaten en beton. 

Er heeft zich niet direct een gehele gebiedsantwikkeling plaatsgevonden, het stadion is na een 

gedwongen verhuizing terecht gekomen in een bestaand sportpark dat zich heeft uitgebreid tot 
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negentien tennisbanen, zeven voetbalvelden, drie hockeyvelden, twee honkbalvelden, een atletiek 

baan, diverse sporthallen, ijssportcentrum en een zwembad, tot slot is er ook de Tilburg Fontys 

sporthogeschool gevestigd die ook gebruik maakt van bijna al deze aanwezige voorzieningen. 

Dergelijke voorzieningen vragen wel een enorme ruimte, ruimte die er in Venlo bij voorbaat al niet is. 

Voorzieningen 

Een groot sportpark met eigenlijk alle aanwezige voorzieningen voor alle takken van sport. Ideaal 

voor de Fontys sporthogeschool dat hier theorie en praktijk uitstekend kan doceren . Wel neemt het 

maar liefst een slordige 50 hectare in beslag. 

Logistiek 

Het stadion ligt in het zuiden van Tilburg en is gelegen tussen de ringbaan-zuid en de snelweg AS8 en 

is dus erg goed bereikbaar per auto via een nabijgelegen afrit van de snelweg. Wel zorgt de 

verkeersdrukte op wedstrijddagen voor dusdanige problemen dat het verkeer omgeleid dient te 

worden. Ook moet er een grasveld als parkeerplaats gebruikt te worden wegens gebrek aan 

voldoende parkeerplaatsen. 

Het centrum (1\IS-station) ligt op drie km afstand, maar is per bus goed te bereiken. 

Stadion Galgenwaard 

Het stadion van FC Utrecht, ook een club uitkomende in de eredivisie en jaarlijks net boven de 

middenmoot weet te eindigen. Het stadion heeft een capaciteit van 24.500 toeschouwers. Het 

stadion zelf is recentelijk opgeknapt en uitgebreid en herbergt nu een grote hoeveelheid winkels en 

kantoren in de gebouwen onder en aan de tribunes. De grootste toevoeging echter is een 

megasporthal en fitnescentrum aan één zijde van het stadion aan een tribune. Verschillende sporten 

kunnen hier beoefend worden in een topsportcentrum . 

Het stadion ligt in het oosten van de stad aan de rand vlak bij de snelweg A27. Op circa drie kilometer 

ligt de binnenstad van Utrecht. De universiteit en de campus van Utrecht ligt ook erg dichtbij het 

stadion en dit draagt erg bij aan de bereikbaarheid middels het openbaar vervoer, vele buslijnen 

leiden hiernaartoe of erlangs. 
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Aan de overzijde van de weg ligt momenteel een braakliggend terrein, ook een voormalig militaire 

kazerne, dit wordt ontwikkeld tot kantoren en woningen . Aan de andere zijde ligt richting de snelweg 

nog een groot sportterrein met circa twintig voetbalvelden, zes hockeyvelden en een atletiekbaan. 

Echter is er een sterke scheiding door een aanwezig waterstroom tussen het stadion en dit terrein en 

het is dus niet als één geheel te beschouwen. 

Voorzieningen 

De functies onder de waterstroom en de nabijgelegen universiteit buiten beschouwing gelaten, is er 

toch bng een behoorlijke verzameling functies te vinden. In en rondom het stadion bevinden zich 

namelijk twee fitnesscentra, een gezondheidscentrum (tandarts, huisarts, keurartsen, orthopedie, 

fysio, voeding, etc), apotheek, golf speciaalzaak, uitzendbureau, accountantsbureau, etc. En 

natuurlijk het sportcomplex met diverse sporthallen. Naast het stadion bevindt zich tot slot ook nog 

een hoge woontoren. 

Deze combinatie van wonen, winkels en sportvoorzieningen zorgen voor een constante stroom van 

bezoekers, ook 's avonds. Ook is er altijd verkeer rondom het stadion vanwege de ligging aan een 

knooppunt van wegen die richting het centrum of snelweg leiden. Al deze functies zijn erg compact 

gebouwd, daardoor is er slechts 8 hectare nodig. 

Logistiek 

Zoals al eerder gezegd is de bereikbaarheid van het stadion erg goed gezien de ligging nabij de 

snelweg en op het knooppunt van stedelijke ontsluitingswegen. Ook het openbaar vervoer is hier erg 

goed geregeld ondanks dat het niet direct per NS-station te bereiken is. Wat betreft 

parkeergelegenheid is het echter minder goed geregeld. Vanwege de nodige overlast werkt FC 

Utrecht hard aan het verminderen hiervan en zijn parkeerplaatsen op een afgelegen plek 

noodzakelijk. Er worden gratis pendelbussen ingezet om iedereen naar het stadion te krijgen. Een 

stadion hoeft dus niet zelf persé een grote parkeergelegenheid te herbergen . Uiteraard is dit wel zo 

gemakkelijk. 
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Abe Lendstra stadion 

Het stadion van SC Heerenveen, een in de eredivisie spelende club dat een stabiele subtopper is 

geworden de laatste jaren. Hoewel de stad Heerenveen op zichzelf niet erg groot is, een kleine 

30.000 inwoners, heeft het wel een aardig groot stadion. Het vrij nieuwe Abe Lendstra stadion heeft 

namelijk een capaciteit van ruim 25.000 mensen en dit is erg opvallend. 

De situatie van SC Heerenveen is echter ook niet te vergelijken met die van andere clubs, de 

achterban bestaat namelijk bijna uit geheel Friesland. Terwijl de achterban van andere verenigingen 

vaak veel beperkter is door de aanwezigheid van andere voetbalclubs in de omgeving. Kortom : SC 

Heerenveen ondervindt minder concurrentie van andere verenigingen. 

Een andere bijzonderheid van Heerenveen is de aanwezigheid van de schaatstempel van Nederland; 

het THIALF-ijsstadion. Het grootste overdekte ijsstadion van Nederland dat jaarlijks internationale 

wedstrijden herbergt. Een huidige ontwikkeling hier is overigens dat het THIALF-ijsstadion aan 

vervanging toe is en een beoogde locatie is naast/tegenover het Abe Lendstra stadion. 

De gehele omvang van het huidige terrein van het Abe Lendstra stadion (inclusief het nog te 

ontwikkelen braakliggend terrein ernaast) is circa 20 hectare. Dit terrein is echter niet te vergelijken 

met de historisch rijke locatie van het kazerne terrein in Venlo waar de monumenten beeldbepalend 

zijn. 

Voorzieningen 

Het stadion bevat verschillende kantoorruimtes en horecagelegenheden. Naast het stadion bevindt 

zich echter een grote gezondheidsboulevard, sporthallen, zwembad, tennishal, kantoor van het 

topsport centrum en het Friesland college. Al deze functies zorgen voor een immer aanwezige 

activiteit en komen en gaan van mensen. Ook overdag tijdens schooluren zijn de studenten buiten op 

het plein te vinden. Ten noorden van de snelweg bevinden zich ook nog meerdere voetbalvelden die 

ook in gebruik zijn van SC Heerenveen. 

Bij het THIALF-ijsstadion ligt op dit moment een groot racketsportcentrum met tennis- en 

squashbanen, een kinderspeelpaeis en kartcentrum. 
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Logistiek 

Heerenveen ligt op zich erg afgelegen in het noordelijke Friesland, en derhalve niet snel bereikbaar. 

Het stadion zelf ligt wel aan de snelweg en is in dat opzicht wel goed bereikbaar. Het treinstation ligt 

op twee km afstand en ook zijn er wel redelijke busverbindingen. 

Er bevinden zich nu circa 1.600 parkeerplaatsen wat momenteel nog voldoende is, indien het nieuwe 

ijsstadion ook hier geplaatst zal worden en toekomstige uitbreidingsplannen van het stadion zelf 

gerealiseerd gaan worden, dan zullen deze ook moeten worden uitgebreid. Hier is echter nog ruime 

genoeg voor, het stadion ligt namelijk nog op een enigzins verlaten, doch nog te ontwikkelen terrein. 

Het THIALF-ijsstadion is meer in de woonwijk gelegen en minder goed bereikbaar. Ook is de 

parkeergelegenheid hier onder de maat. Er ligt dan wel een NS-treinstation, maar dat is slechts 

beperkt geopend bij bepaalde activiteiten. 

Kunstijsbaan Breda 

In Breda bevindt zich naast een voetbalstadion van NAC ook nog een overdekte kunstijsbaan van 400 

meter. Het stadion van NAC en zijn omgeving voegde weinig toe aan dit onderzoek. Wel zijn hier 

mogelijk interessante ontwikkelingen gaande met betrekking tot een grote uitbreiding en plaatsing 

van een mega-supermarkt, maar daar is nu nog geen sprake van. 

De 400 meter kunstijsbaan is daarentegen wel interessant, aangezien er in Venlo ook interesse is 

voor een overdekte kunstijsbaan. Nabij dit complex in Breda is ook een interessante verzameling van 

sportieve en recreatie activiteiten te vinden. 

Voorzieningen 

Naast de kunstijsbaan bevinden zich een racketcentrum voor tennis en squash, een uitgebreide 

klimsportwand, een welnesscentrum, een zwembad, sport- en tennisvelden en een heus 

wielerparcours. Deze activiteiten zorgen voor een constante stroom van bezoekers die gebruik 

maken van voldoende gezamelijke parkeerplaatsen. Ongeveer 12 hectare is hiervoor gebruikt. 
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Logistiek 

Het complex ligt in het noorden van Breda aan een grote ontsluitingsweg richting de snelweg, deze 

zelfde weg leidt ook naar het centrum en de ringweg die weer naar twee andere snelwegen leidt die 

Breda insluiten. Een busbaan zorgt voor een snelle verbinding met het openbaar vervoer aangezien 

het toch wel drie kilometer buiten het centrum ligt. 

Afbeelding 2.23 Kunstijsbaan Breda omgeving 
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2.3. Stadions in combinatie met winkels, kantoren, bedrijven 
Deze stadions blijken veelal moderne stadions te zijn, waarbij vaak naast het stadion grote 

winkelketens gevestigd zijn die gebruik maken van de grootschalige parkeervoorzieningen van het 

stadion. Denk hierbij aan grote bouwmarkten, tuincentra of woon boulevards. 

Enkele voorbeelden zijn : 

./ Parkstad Limburg stadion van Roda JC in Heerlen 

./ Amsterdam Arena van AJAX in Amsterdam 

./ Wagner & Partners stadion van Fortuna Sittard in Sittard 

Deze combinatie draagt vooral bij aan de leefbaarheid in de omgeving van een stadion overdag 

gezien de openingstijden van winkels. 's Avonds kan het er echter nog wel verlaten zijn en dus zijn 

aanvullende functies nodig om dit tegen te gaan. Ook nemen dergelijke voorzieningen veel ruimte in 

beslag en vergen ook een grotere investering. 

Parkstad Limburg stadion 

Momenteel speelt Limburgs beste club Roda JC in dit stadion, normaal gesproken een middenmoter 

in de eredivisie, op dit moment echter in degradatiegevaar. Naast het Parkstad Limburg stadion, dat 

een capaciteit van 19.000 toeschouwers heeft, liggen enkele grote vestigingen van grote 

winkelketens, zoals een Hornbach, lntratuin, Praxis, Decathlon, Gamma en Leenbakker. Samen met 

nog tal van kleinschalige bedrijven/kantoren/winkels gelegen in het stadiongebouw zelf zoals een 

sportschool, radio-omroep, wokpaleis, etc. zorgen deze grote winkelketens voor een constante 

activiteit rondom het stadion. 

Het parkeerterrein is hiermee zelfs op een doodnormale ochtend goed gevuld, ondanks dat er op een 

kleine afstand één van de grootste meubelboulevards van Nederland gelegen is met een 

vergelijkbaar aanbod van goederen en diensten. 

De hoeveelheid functies in en rondom het stadion zijn hier niet eens op vier handen te tellen. Ook 

het stadion zelf is geschikt te maken voor evenementen zoals concerten. De grote parkeerruimte bij 

het stadion wordt dan ook uitstekend benut. Problematisch wordt het wel indien het stadion 

gebruikt wordt tijdens openingsuren van de omliggende winkels. 
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Voorzieningen 

Het stadion is aan de korte en lange zijde volledig bebouwd met voorzieningen. Op de hoeken is het 

stadion geopend en hier bevinden zich dan ook de entree's tot het stadion, gemarkeerd door zeer 

markante lichtmasten die hier geïntegreerd zijn in het dak van de tribune. Er bevinden zich tal van 

functies van een speelgoedwinkel tot een hotel, van een ijssalon tot casino en van een medisch 

diagnostisch centrum tot wok restaurant en Burger King. Rondom het stadion bevinden zich grote 

parkeerplaatsen met aan de overzijde de grote winkelketens die eerder besproken zijn. 

Het gebied leent zich zelfs voor een dagje uit; shoppen, eten en entertainment. Voetbal is ook een 

vorm van entertainment, maar het stadion is ook te gebruiken voor concerten. Al deze functies 

nemen ongeveer 19 hectare in beslag. 

Logistiek 

Het stadion ligt aan de belangrijkste verbindingsweg van Heerlen die weer naar de snelweg leidt. Wel 

ligt het maar liefst zeseneenhalve kilometer van het NS-station Heerlen vandaan, het ligt dan ook in 

Kerkrade en niet in Heerlen. 

Er zijn op dit moment 3000 parkeerplaatsen wat voor een voetbalwedstrijd voldoende is en ook voor 

de winkels . Echter bij een combinatie van beide activiteiten zouden er problemen kunnen ontstaan. 

Er dienen in dat geval goede maatregelen genomen te worden om het in goede banen te leiden of 

controleerbaar te houden . 

Amsterdam Arena 

De Amsterdam Arena is natuurlijk een stadion van een andere categorie dat hier eerder is besproken. 

Met een capaciteit van ruim 50.000 toeschouwers is het niet realistisch dit te vergelijken met het 

streven dat VVV-Venlo heeft. In dit stadion speelt immers AJAX, behorende tot de traditionele top 

drie van Nederland . De omgeving van de Amsterdam Arena is echter erg interessant. 

De Amsterdam Arena is zelf natuurlijk ook nog één groot concertgebouw waar de grootste 

evenementen (concerten, dancefeesten, boksgala's, etc.) kunnen plaatsvinden . De Arena zou je 

hiermee ook kunnen plaatsten in de volgende categorie 'stadions in combinatie met leisure & 

pleasure'. Gezien het grotere aanbod van winkels en de grote aantrekkingskracht van de Arena op de 

ontwikkeling van Amsterdam Zuid als kantoorpark staat het echter in deze categorie. 
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Al deze activiteiten vereisen een grote parkeergelegenheid en men probeert hier dan ook de 

activiteiten zodanig te plannen dat de vraag naar parkeren het aanbod niet overtreft. 

Voorzieningen 

Naast een grote meubelboulevard van vier verdiepingen bevinden zich hier ook vestigingen van grote 

winkelketens zoals een mediamarkt en een decathlon. Maar naast deze winkelgelegenheid is er ook 

nog een megabioscoop en een concerthal gevestigd, namelijk de Heineken Music Hall (HMH) een 

megabioscoop Pathé Arena en zijn er nog vergaande plannen om nog een concerthal voor 16.000 

mensen te bouwen naast de huidige HMH . Gezamelijk neemt dit zo'n 26 hectare in beslag. 

Logistiek 

De Amsterdam Arena is uitstekend bereikbaar, de infrastructuur is namelijk helemaal ontworpen op 

de verwachtte toestroom van bezoekers van het stadion en overige functies. Wel zijn er problemen 

bij meerdere gelijktijdige activiteiten zoals in de Arena en de HMH. Problemen die zelfs tot files op de 

A2 leiden bij de afslagen. Er zijn in totaal maar liefst 6900 parkeerplaatsen beschikbaar. Qua 

openbaar vervoer is het meer dan goed bereikbaar, het gebied heeft een eigen NS-treinstation waar 

een intercity stopt, een metrostation en een uitgebreid busstation . 

Wagner & Partners stadion 

Het stadion van Fortuna Sittard (capaciteit 12.500) is gebouwd op een leeg bedrijventerrein, het was 

de bedoeling dat dit stadion andere bedrijven zou lokken zodat de hele omgeving tot ontwikkeling 

zou komen. Echter blijft deze ontwikkeling uit en ligt het stadion er nog altijd vrij verlaten bij. Naast 

financiële problemen die zelfs tot het intrekken van de voetballicentie hebben geleid, zorgt dit voor 

een onplezierige omgeving. 

Indien de bedrijven wel aangetrokken zouden zijn was het wellicht beter tot zijn recht gekomen, 

maar dan nog is er een grote afhankelijk van de soort bedrijvigheid die er plaatsvindt . Het plan lijkt to 

ondoordacht te zijn uitgevoerd, er is te eenvoudig vanuit gegaan dat de overige circa 50 hectare 
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grond snel ingevuld zou worden. De dure parkeergarage voor circa 800 auto's onder het speelveld 

zou veel gebruikt gaan worden, maar wordt nu helaas slechts eenmaal in de twee weken gebruikt 

gedurende hoogstens drie uurtjes en mogelijk in de toekomst ook dat niet meer. 

Voorzieningen 

Het terrein is nu jaren later nog altijd in ontwikkeling, er zijn inmiddels wel enkele bedrijven 

gevestigd, veelal kleinschalig zoals vele kleine bedrijfunits voor diverse beginnende ondernemers. 

Het stadion zelf bevat een kantoorpand waar ook de hoofdsponsor in huisvest. Op circa 1,5 km is een 

tuinboulevard gelegen met allemaal winkels gericht op het buitenleven en de tuin. Een lntratuin, 

tuinmeubelwinkels, Gamma, etc. liggen hier tussen Sittard en de A2, terwijl er op het terrein bij het 

stadion, genoeg ruimte beschikbaar was en nog altijd is. Een gemiste kans lijkt het wel om het 

stadion en zijn omgeving aantrekkelijker te maken. Nabij liggen tot slot nog enkele hockeyvelden en 

een atletiekbaan. 

Logistiek 

Vlakbij de A2 gelegen is het uitstekend bereikbaar middels een nieuw aangelegde brede weg dat ook 

de toegangsweg tot Sittard is. Het NS-station ligt op circa 1,5 km afstand en is dus ook beloopbaar. 

De parkeervoorzieningen zijn erg goed gezien de grote parkeergarage onder het stadion. 
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2.4. Stadions in combinatie met leisure & pleasure 
Net zoals de stadions in de vorige categorie zijn ook dit moderne stadions. Het idee van de 

combinatie lijkt op zich ook op dat van die categorie . Namelijk het herbergen van grootschalige 

functies waarbij men gebruik kan maken van de gezamelijke parkeervoorzieningen . 

Voorbeelden van deze categorie zijn : 

../ Grolsch Veste van FC Twente in Enschede 

../ Euroborg van FC Groningen in Groningen 

../ Gelredome van Vitesse in Arnhem 

../ Stadion de Vliert van FC Den Bosch in Den Bosch 

Bij deze combinatie van een stadion met leisure en pleasure gaat het om meer dan een aanwezig 

restaurant of een bowlingbaan. Het leisure en pleasure gedeelte moet garant staan voor een dagje 

uit als het ware en je tot een langere verblijfsduur uitlokken. 

Veelal zullen bezoekers van een voetbalwedstrijd vooraf of na afloop een bar of restaurant 

bezoeken, maar het idee hierbij is dat men dus nog langer daar verblijft en meer geld besteed. 

Grolsch Veste 

Het meest sprekende voorbeeld van een stadion in combinatie met leisure en pleasure is de Grolsch 

Veste in Enschede. Het stadion dat onlangs is uitgebreid met een gedeeltelijke 2de ring tot een 

capaciteit van 24.000 toeschouwers heeft op amper honderd meter afstand van het stadion, aan de 

andere zijde van een parkeerterrein een grootschalig 'Go planet' entertainmentpark liggen . 

Voornamelijk bedoeld voor grote gezelschappen en bedrijfsuitjes. Met daarin gevestigd; o.a. een 

kartbaan, bioscoop, schaatsbaan, duiktoren, (thema)restaurants, bowling, overdekt strand, 

poolhouse, feestzalen, kinder speelpaleis, fitnes en sinds kort ook een schaatsbaan (ijshockey en 

400meter baan) . 
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Hoewel het 'Go planet' entertainmentpark niet bepaald goed schijnt te lopen en al verschillende 

doorstarten heeft moeten maken spreekt het concept wel aan, het bevindt zich misschien alleen niet 

op de juiste locatie. Deze is namelijk op een afgelegen plek op een bedrijventerrein ver uit het 

centrum langs het kanaal. Het ligt wel nog vlakbij de universiteitscampus van de Universiteit Twente. 

De schaal van deze activiteiten vereisten echter ook veel ruimten die elders wellicht niet aanwezig 

was. Het idee dat dit entertainmentpark en voetbalstadion ook hier gezamelijk van de grote 

parkeergelegenheden gebruik kunnen maken zonder elkaar daarbij dwars te zitten werkt uitstekend. 

Voorzieningen 

Het 'go planet' entertainmentpark herbergt o.a. een kartbaan, bioscoop, duiktoren, 

(thema)restaurants, bowlingbaan, overdekt strand, poolhouse, feestzalen, kinder speelpaleis, fitness 

en sinds kort ook een schaatsbaan (ijshockey en 400 meter baan). Het stadion herbergt overigens 

nog enkele kleine bedrijfsunits en een kantoorpand en businessclubs voor FC Twente en hun 

sponsoren. Het gehele gebied neemt zo'n 20 hectare in beslag. 

Logistiek 

De infrastructuur is dermate goed aangelegd dat men vanaf de snelweg het stadion eenvoudig en 

snel kan bereiken, op het lokale niveau van het stadion zijn de toegangswegen wel erg kleinschalig. 

Er zijn ruim 2000 parkeerplaatsen aanwezig wat voldoende is indien niet alle aanwezige 

voorzieningen gelijktijdig activiteiten plannen. Een NS-station ligt op 25 meter afstand van het 

voetbalstadion en ook per bus is het goed bereikbaar vanaf het centrum dat toch op ongeveer vijf 

kilometer ligt. 
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Euroborg 

In de Euroborg speelt FC Groningen, inmiddels ook uitgegroeid tot een subtopper in de eredivisie 

met een modern nieuw onderkomen. De Euroborg heeft een capaciteit van ruim 22.000 

toeschouwers en wordt gekenmerkt door de opvallende uniforme betonnen gevel die het hele 

stadion omsluit net zoals andere functies die erin bevinden. Ondanks dat het een markant gebouw is, 

valt het niet op als voetbalstadion. Op slechts enkele plaatsen is er een doorkijk naar binnen en het 

stadion heeft ook geen traditionele lichtmasten. 

In en bij het gebouw bevindt zich een school en supermarkt, maar ook diverse 

uitgaansmogelijkheden, zoals een casino en bioscoop. Deze mix van activiteiten dragen bij aan de 24-

uurs leefbaarheid van het gebied . 

Voorzieningen 

Het stadion bevat intern een megabioscoop, health & spa, school, casino, hotel, wokpaleis, 

parkeergarage en in een aangrenzend gebouw nog een megasupermarkt. Het is de bedoeling dat het 

later het centrum gaat vormen van een aangrenzende nieuwe hippe woonwijk die nog in 

ontwikkeling is. Omdat alles geconcentreerd is in het gebouw is een relatief klein oppervlak 

benodigd, namelijk 9 hectare. 

Logistiek 

Het stadion is een volledig nieuw complex en de 

infrastructuur is hierop aangepast, met de 

nabijheid de grote ring van Groningen is de 

ontsluiting goed geregeld . Het complex heeft een 

eigen parkeergarage voor 900 auto's onder het 

stadion, maar in totaal zijn er 2.500 

parkeerplaatsen beschikbaar en nog eens 3.000 in 

de omgeving. 

De parkeergelegenheden worden ook als Park & 

Ride gebruikt door de gemeente Groningen. 

Een NS-Station ligt op loopafstand, er zijn goede 

busverbindingen en er zijn plannen voor een 

tram systeem. 
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Gelredome 

In het Gelredome speelt Vitesse op dit moment in de eredivisie. Het Gelredome is het vierde stadion 

van Nederland en heeft een capaciteit van 29.600 toeschouwers. Het is ook samen met de 

Amsterdam Arena het enige stadion in Nederland dat een dak heeft dat open en dicht kan . Het 

bijzondere aan dit stadion is dat de grasmat onder een tribune door geschoven kan worden naar 

buiten zodat bij evenementen het speelveld niet te lijden heeft onder de massa toeschouwers . 

Jaarlijks zijn er vele evenementen in het Gelredome te vinden, artiesten als Bruce Springsteen, 

Madonna, Marco Borsato en nog veel meer vullen het stadion met 34.000 mensen. Ook andere 

evenementen als een Monster-truckrace en dancefeesten worden hierin gehouden. Het Gelredome 

wordt dan ook wel het grootste theater van Nederland genoemd. In slechts vijf uur t ijd kan het van 

een voetbalstadion omgebouwd worden tot tennisarena, beurs- of concertgebouw. 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn afgezien van de basisvoorzieningen zoals kantoorruimten, vergadercentrum, 

fanshop en horeca erg minimaal. Enkel een rijschoolopleiding, fastfood restaurant, transferium en 

healthcentrum vullen het programma aan. Omdat het stadion echter zo sterk is afgestemd (qua 

multifunctionaliteit, akoestiek, horeca) op grote evenementen valt het wel binnen de categorie van 

leisure en pleasure. 

Logistiek 

De bereikbaar van het stadion per auto is uitstekend, gelegen aan het einde van een snelweg die de 

stad in gaat en diverse uitvalswegen. Maar liefst 4000 parkeerplaatsen bevinden zich op het terrein, 

maar met grote evenementen dient er nog altijd gebruik te worden gemaakt van 

satellietparkeerplaatsen elders in Arnhem waarvandaan mensen dan per shuttlebus naar het 

Geredome worden vervoerd. Per openbaar vervoer is het enkel bereikbaar per bus die ieder kwartier 

vanuit het centraal NS-station in Arnhem vertrekken . 

De parkeervoorzieningen zijn erg groot, maar erg aanwezig en niet bepaald subtiel uitgevoerd, ze 

nemen een groot oppervlakte in beslag waardoor het totale terrein maar liefst 18 hectare omvat. 
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De Vliert 

In stadion de Vliert speelt FC Den Bosch momenteel in de eerste divisie. Het stadion heeft een 

capaciteit van 8.500 toeschouwers, hetgeen minder is dan dat men in Venlo nastreeft. Het stadion is 

echter interessant vanwege de locatie en het programma. Zo ligt het stadion relatief dicht in de 

binnenstad, maar toch op een afgelegen locatie tussen een spoordijk en hoger gelegen weg. 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn erg uitgebreid, het stadion zelf bevat naast de basisfuncties diverse grotere 

kantoorgebouwen, vergaderruimte en een fitnesscentrum. Naast het stadion bevindt zich nog een 

groot gebouw, het Sportiom, met daarin een thema-ijsbaan, grote sporthal waar in 

verenigingsverband gespeeld kan worden, diverse racketsportvoorzieningen, zwemparadijs, 

vergaderruimten, sportclub, mogelijkheden voor feesten, horeca en een transferium. 

Logistiek 

Het terrein is goed bereikbaar per auto, een rechtstreekse verbinding met de snelweg, bus- en 

treinvervoer is hier ideaal en het wordt dan ook erg succesvol als transferium gebruikt voor mensen 

werkende in de binnenstad . 

De parkeervoorzieningen zijn ook goed, met ruim 1200 parkeerplaatsen en nog ruimte voor meer is 

dit voor deze locatie ruim voldoende. 

Afbeelding 2.43 Stadion de Vliert omgeving 
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2.5 Inventarisatie stadions 
Inmiddels zijn er een vijftiental stadions besproken, er zullen daarom nu enkele tabellen volgen om 

de overeenkomsten en verschillen inzichtelijker te maken. In de tabel 2.1 is uiteengezet in 

verschillende categoriën welke functies alle stadions en omgeving bevatten . 

Voorzieningen 

Categorie Stadion Basis- Sport- Scholing Winkels/bedrijven 

voorzieningen voorzieningen 

De Koel Zaaltjes, fanshop 
CLJ horeca, kantoor "C 
r:: 

Mandemakers Horeca, kantoor CLJ 

::I 
stadion > r:: 

"' De Goffert Zalen, horeca, "' .... 
CLJ kantoor "C 
r:: 
0 
N 

"' "' Philipsstadion Zaaltjes, horeca, Reiswinkel r:: CLJ 
.!2 ... 

kantoor "C u 

"' r:: 
oOJ ::I 
lil -

Willem 11 stadion x Voetbal en Fontys sport 

r:: 
trainingsvelden hogeschool 

CLJ Galgenwaard x Fitness, topsporthal Diverse 
t:: 
0 
Q, 
lil 

Ê Abe Lendstra x Zwembad, Friesland 

~ topsporthal college 

"' QD Kunstijsbaan x Racket- en welness-r:: r:: 
.!2 0 Breda centrum, voetbal, "C 

"' ..r:: 
oOJ u 

tennis, zwembad. lil "' 
Parkstad Limburg x Fitness hornback, intratuin, 

leenbakker, praxis, 
..... 

kwantum, etc r:: 
CLJ 

Ê 
.~ Amsterdam Zalen, fanshop, Woon boulevard, ·.::: 

~ 
"C 

Arena kantoren, horeca media markt, CLJ 
.J:l r:: 

"' ..... decathlon, r:: "' CLJ 

.!2 Qi .... 
0 

"C ..ll: oOJ Wagner & Horeca en kantoor x Diverse 
"' r:: r:: 
oOJ j "' partner stadion bedrijfsunits lil ..ll: 

Grolsch Veste Zalen, kantoren, Fitness, ijsbaan 
CLJ .... 

horeca, kleine ::I 

"' "' bedrijfsunits CLJ 
ii: 
oiJ 

CLJ Euroborg x Noorderpoort Jumbo .... 
::I 

"' college megasupermarkt ·~ ...... 

Ê Gelredome x 

.~ Healthcentrum en 

"' rijschool r:: 
.!2 

De Vliert Fitness, sporthal, "C x 
"' oOJ 

racketcentrum lil 

Tabel 2.llnventarisatie stadions 
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Kantoren Leisure & pleasure Wonen 

Stadspark, openlucht 

theater, weide, 

skatebaan, etc .. 

Kantoren Naast 

woonwijk 

Philipsdorp 

Kantoortoren Woontoren 

Kantoren 

Dianastisch Casino, wokpaleis 

centrum, 

radiozender 

Grote kantoren HMH, Pathé 

bioscoop, Arena 

Bioscoop, casino, 

kartbaan, 

restaurants, ijsbaan, 

feestzalen 

Diverse units Bioscoop, casino, 

restaurants 

Gelredome 

Diverse grotere Funschaatsen, 

units zwemparadijs 



In tabel 2.2 is in een overzicht is de omvang van de diverse stadions en terreinen te zien, daarnaast is 

er wat betreft de logistieke informatie qua bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer, ontsluiting 

en parkeren een uitspraak gedaan naar persoonlijk inzicht wat betreft de kwaliteit en kwantiteit na 

ze geobserveerd te hebben op locatie. 

In het overzicht is een toelichting te vinden per tekst en kleur, hierbij staat rood voor een slechte 

eigenschap, oranje voor matig, licht groen voor redelijk en groen voor goed. 

Omvang Logistiek 

Categorie Stadion Capaciteit Afmeting Oppervlakte in Bereikbaarheid auto Bereikbaarheid OV Ontsluiting Parkeren 

stadion stadion totaal hectare totaal 

De Koel 6.000 115x150 m 6 hectare 

Geschikt onderhouden 
<II 

"C 
Mandemakers 6 hectare c 7.500 108x145 m 

<II 

:::J stadion Geschikt 
> c De Goffert 10.000 150x160 m 8 / 84 hectare Lokaal onvoldOende, op IV 
IV busverbindingen een rede/Uke afstal'lcf ... Te groot <II bevinden zlch In totaal "C 
c 
0 
N 
III 

III Philipsstadion 33.000 160x210 m 5 hectare Goed, aan ring in Redelijk, aan ring in c 
,2 <II 

Eindhoven Eindhoven, wei '';::; Geschikt "C u 
IV C verkeersopstopping ... :::J 
III -

Willem II stadion 15.000 145x170m 50 hectare MatIB. enfceIe Goed, 

Te groot -- busverhlncllnaen 
c 
<II 

t:: Galgenwaard 24.500 170x250 m 8/60 hectare Goed, gelegen aan ringweg Goed middels vele Goed 
0 

Te groot leidend naar snelwegen busverbindingen en ook c. 
III busbanen 
E Abe Lendstra 25.000 155x175m 20 hectare Goed, gelegen naast MatI,,&een Goed, direct naar 
~ snelweg trelnverblndlna. tedeljlce snelweg 
III 110 

Te groot 
busvetblncllna. c ,!: 0 

~ '0 Kunstijsbaan n.v.t . n.v.t. 12 hectare Goed,aantoegangsweg Goede busverbinding met Voldoende 
IV .l: ... ' u Breda naar Breda ook busbanen III III 

Parkstad Limburg 19.000 140x170 m 19 hectare Goed 
c 

eftJAlllwepn <II Te groot .a E 'i: 

~ 
"C Amsterdam 50.000 170x240 m 26 hectare Goed <II c .0 <II ~lMieIMenmItrD. III ........ ... Arena Te groot c III 0 

0 Qj ... 
~ .::.: c Wagner & 12.500 125x170m 50 hectare Redelijk, trein en bus op Goed 
IV c IV ... '~ 

.::.: loopafstand III ........ partner stadion Tegroot 

Grolsch Veste 24.000 150x175 m 20 hectare 

Te groot a ........ watnauw 
<II ... 
:::J 

Euroborg 22.000 160x200m 9 hectare III 
IV 
<II 

Geschikt ~ .... 
ii: 
~ 
<II ... 
:::J Gelredome 29.600 170x200 m 18 hectare Matig, niet direct per trein III 

'iii 
~.-. bereikbaar, goede -~ -' Mogelijk indien 

E parkeren anders 
~1IIft ............ busdienstregelingen ~ 

U blJ~ 
III opgelost. 
c 
0 De Vliert 8.500 120x165 m 10 hectare ~ ........ - &OiId; ..........,.1I&ia 8itd UOO 
~ 
IV Geschikt ~...., .... ..,~ ...., ... 
III 

Tabel 2.2 Inventarisatie stadions omvang en logistiek 
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In tabel 2.3 is getracht een beoordeling te geven aan de diverse onderzochte stadions met betrekking 

tot de locatie, uitstraling, leefbaarheid en 24-uurs activiteit . Deze beoordeling is gedaan door 

persoonlijk inzicht na ze wederom geobserveerd te hebben. 

In het overzicht is een toelichting te vinden per tekst en kleur, hierbij staat rood voor een slechte 

eigenschap, oranje voor matig, licht groen voor redelijk en groen voor goed. 

Categorie Stadion 

De Keel 

III 
Qj 

'f Mandemakers 
~ c:: 
Qj ::J stadien 
~ -c:: Qj 

De Geffert 0 ~ 
N c:: 
III Qj c:: 

"5 0 
~ > Philipsstadien 
IV c:: .... IV 
VI IV 

Willem II stadion Aan de ring en nabij 

c:: sportpark 
Qj Galgenwaard In Redelijk, doch veel bij Goed, combinatie van t:: 
0 elkaar verzameld wonen, kantoor en Q. 
VI 

E winkels 

~ Abe Lendstra Redelijk vanwege Goed, modern Redelijk 
III t1Q bereikbaarheid c:: 

.~ 0 :c "0 Kunstijsbaan Aflele8en Matig, rommettje btj I.aaB vanwqe afselepn 
IV .s::. .... u 

Breda elkaar locatie VI III 

Parkstad Limburg Goed vanwege Redelijk, doch niet een Redelijk door tal van 
........ 

bereikbaarheid mooi geheel activiteiten c:: 
Qj 

E 
,~ Amsterdam vanweae Groat ';: 

,~ 
~ 

Arena bereJIcbaarheid ~ Qj 
J:I 

III ........ c:: 
Wagner & Redelijk vanwege Modem, doth onvolledil c:: III Qj 

,S! Qj ~ 

0 
~ ~ .... partnerstadion ruimtelijkheid en envertaten 
IV c:: c:: .... 'i IV 

bereikbaarheid VI ~ 

Grolsch Veste Redelijk MatiS 

Qj 
~ 

::J 
III 
IV 

Euroborg Goed vanwese Goed, modern en Goed Qj 

~ 
berelkbaarhe1d innovatief O/l 

Qj 
~ 

::J 
III 

Gelredome Groot, geJsofeerd en een Laaa vanwege :!i 
E kale parkeervlakte geisoleerde liIIlng 
u rondom het stadlon 
III De Vliert in Redelijk c:: 
,S! 

de SUd, maar lOCh ~ 
IV .... 

aoed afschennd VI 

Tabel 2.3 Beoordeling 
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Redelijk 

Redelijk door 

aanwezigheid school 

en 

Goed, veel activiteiten 

Afgelegen 

Matig, vee! activiteiten, 
echter niet goed verdeeld 

van werle, school en horeca 

Mitra. ontbreekt aan 
nevenactiviteiten 



In het tabel 2.4 is een overzicht van aile kaarten van de bezochte stadions en terreinen naast elkaar 

met bovenin ter vergelijking het plangebied te Venlo. Aile kaarten zijn van gelijke schaal. 

Legenda: 

Geel: voornaamste toegangs- en verbindingswegen 

Wit: spoorweg 

Rood: gebiedsbegrenzing 

Blauw: Parkeerterrein 

Tabel 2.4 Inventarisatie stadions omgevingen 
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2.6. Conclusies inventarisatie stadions 
In deze paragraaf zullen de besproken categoriën één voor één kort samengevat worden. 

Stadions zonder aanvullende functies 

Deze categorie bevat veelal een voetbalstadion met alleen de basisfuncties. Dit zijn kleinschalige 

nevenontwikkelingen zoals een fanshop, horecagelegenheid, bestuursruimte/-kantoor en soms 

enkele verhuurbare zalen . 

Het is natuurlijk altijd afhankelijk van de uitvoering, maar de nadelen van deze categorie zijn de 

beperkte externe financieringsmogelijkheden, een lage 24-uurs activiteit en daarmee ook een lage 

leefbaarheid rondom het stadion . Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van de kansen die 

nevenactiviteiten kunnen bieden; inkomsten, activiteit en de daarmee samenhangende sociale 

veiligheid . Het programma is beperkt. 

De voordelen zijn natuurlijk dat deze basisfuncties weinig ruimte in beslag nemen. 

Stadions in combinatie met scholing en sport 

Stadions in combinatie met scholing en sport blijken erg hoog te scoren qua leefbaarheid en de 24-

uurs activiteit. Overdag is er op scholen immers genoeg activiteit van studenten en docenten te 

vinden en op sportcomplexen is dit ook veelal 's avonds en in het weekend het geval. Bij 

sportcomplexen behorende bij een professionele organisatie (bijvoorbeeld een betaalde voetbalclub) 

is ook overdag activiteit. 

Scholing: 

Wat betreft scholing is er nog een groot verschil tussen een middelbare school en een voortgezet 

onderwijs instelling (HBO/universiteit). De één is kleinschalig, de andere grootschalig. De één vraagt 

om weinig aanvullende functies, de ander om veel. Een vervolgopleiding vraagt bijvoorbeeeld om 

meer voorzieningen op het gebied van horeca en sport ten behoeve van de volwassenere 

leerlingen/studenten. 

Sport: 

De bundeling van verschillende sporten op een groot terrein of complex kan erg goed werken wat 

betreft de leefbaarheid. Echter hoeft het niet direct bij te dragen aan de 24-uurs activiteit, en mocht 
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het slechts beperkt zijn tot een enkele sport (bijvoorbeeld voetbal) dan kan het geheel nog erg 

monotoon en saai zijn . Het grootste nadeel van veel van deze sportcomplexen is dat ze een erg groot 

oppervlak nodig hebben. 

Andere sporten zoals hockey of honkbal vragen ook om grote oppervlakten en vaak is één veld voor 

een vereniging te weinig. 

Andere vormen van sport kunnen echter wel een goede toevoeging zijn aan het programma. In een 

sporthal bijvoorbeeld kunnen kleinschalige sporten zoals; fitness, squash, badminton, basketbal, 

aerobics, judo, volleybal, enz. Gecombineerd worden en relatief weinig ruimte in beslag nemen. De 

intensiteit waarmee zo'n complex gebruikt kan worden ligt erg hoog. 

Scholing en sport: 

Vrijwel iedere school heeft een eigen sporthal of zelfs meerdere sporthallen om alle leerlingen in 

onder te brengen voor de lichamelijke beweging. Vaak gaan scholen en sport dan ook hand in hand. 

Voorbeelden van meer grootschalige vormen van samenwerking zijn het Willem 11 stadion en de 

Fontys opleiding in Tilburg en het Abe Lendstra stadion met het Friesland College. 

Stadions in combinatie met winkels/bedrijven/kantoren 

Stadions in combinatie met winkels, bedrijvigheid en zelfs kantoren scoren redelijk op de 

leefbaarheid en 24-uursactiviteit. Als grootste en beste voorbeelden kunnen hier de Amsterdam 

Arena en het Parkstad stadion genoemd worden. De gehele dag is hier activiteit te vinden, met name 

bij de Amsterdam Arena waar er ook nog een groot uitgaanscentrum bij zit. Belangrijk hierbij is wel 

de bereikbaarheid van de locatie en parkeermogelijkheden . Mensen die willen gaan winkelen 

parkeren graag zo dichtbij mogelijk bij de betreffende winkels en dit is in beide voorbeelden het 

geval. 

De grote aantallen parkeerplaatsen die benodigd zijn bij de piekmomenten waarop er 

voetbalwedstrijden plaatsvinden zijn ruimschoots voldoende voor de normale winkeldagen. 

Detailhandel op een kleine schaal functioneert niet, een enkele of kleine winkel heeft te weinig 

aantrekkingskracht en kan derhalve niet de gewenste leefbaarheid en 24-uursactiviteit bereiken . 

De nadelen van deze combinatie zijn echter dat het weer een groot oppervlakte in beslag neemt en 

een erg grote investering vraagt. 
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Stadions in combinatie met leisure en pleasure 

Leisure en pleasure functies zijn uiteraard erg aantrekkelijk om te plaatsen, maar ook een erg breed 

begrip. Het kan op een zeer grote schaal, maar ook op een zeer kleine schaal worden uitgevoerd en 

afhankelijk van de schaal wordt de locatie en bereikbaarheid belangrijker. Bij de Grolschveste in 

Enschede is het erg grootschalig uitgevoerd (kartbaan, ijsbaan, poppodium, duikcentrum, bioscoop, 

etc.) en op een wat meer afgelegen locatie geplaatst. Dit maakt het niet aantrekkelijk voor mensen 

om er naartoe te gaan, maar het was op zichzelf wel de enige geschikte locatie vanwege de 

benodigde ruimte. Echter komt dit de leefbaarheid niet ten goede. 

Bij de Euroborg in Groningen is alles kleinschaliger uitgevoerd, een grote bioscoop in het 

stadioncomplex, enkele horeca gelegenheden, een casino en hotel en aangrenzend bevindt zich nog 

een grote supermarkt. Dit geheel ligt gelegen op een centralere locatie die beter bereikbaar is. 

Momenteel is de omgeving nog in ontwikkeling, maar aangrenzend verrijst nog een woonwijk dat het 

geheel moet complementeren. In de toekomst kan men hier dus wonen, werken, winkelen, studeren, 

sporten en uitgaan. 

De Amsterdam Arena kan ook deels in deze categorie geplaatst worden vanwege de grootste 

bioscoop van Nederland en de Heineken Music Hal (HMH) en een toekomstig nieuw poppodium dat 

nog groter zal zijn dan de HMH. 

Naast de eerder genoemde vormen van leisure en pleasure bestaan er nog veel meer vormen zoals; 

paintball, lasergamen, bowlen, kegelen, darten, biljarten, poolen, zwembad, kinder speelpaleis, 

danscentrum, (openlucht)theater, (midget)golf, casino, attracties, survival, ballonvaarten, dierentuin, 

beautycentrum, massagesalon, zonnestudio, sauna, galerie, museum, kermis, circus, karaoke bar, en 

zelfs een pottenbakkerij. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

De nadelen van deze categorie zijn afhankelijk van de gekozen functies, men moet kijken naar de 

overlast die bepaalde activiteiten kunnen veroorzaken. Een poppodium of kartbaan kunnen 

bijvoorbeeld geluidsoverlast veroorzaken, een bowlingbaan of poolhouse veroorzaken daarentegen 

nauwelijks overlast: De voordelen zijn vaak wel groot, ze kunnen namelijk een grote 

aantrekkingskracht vormen voor een gebied. De grootte van die aantrekkingskracht is natuurlijk weer 

sterk afhankelijk van de gekozen functies. 
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Een leisure en pleasure gebied op grote schaal vergt vanzelfsprekend een grote investering en een 

groot oppervlakte, maar de Euroborg in Groningen laat zien dat het ook kleinschalig kan. Er zal wel 

goed gekeken moeten worden naar waar vraag naar is om de juiste functies te combineren. 

Stadions en wonen 

Een belangrijke functie die in dit onderzoek onderbelicht is, is wellicht de functie wonen. Deze 

functie werd dan eigenlijk ook niet of nauwelijks aangetroffen in de onderzochte locaties. Een 

kanttekening die men hierbij kan maken is natuurlijk dat men het onderzoeksgebied van een locatie 

kan vergroten tot meer aangrenzende gebieden. 

Het stadion van RKC Waalwijk ligt bijvoorbeeld in een woonwijk, maar is er toch van gescheiden door 

de groen- en wegenstructuur. Het stadion van PSV ligt ook dichtbij een woonwijk, maar heeft een 

sterke binding met de wijk die teruggaat in de historie. Het stadion dat hier hoog boven de woonwijk 

uittoornt is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. In de toekomst zullen hier overigens diverse 

grote wooncomplexen verrijzen waarvan de bouw inmiddels is begonnen. 

Het enige voorbeeld waarbij wonen eigenlijk aan de orde is gekomen, is bij het Galgenwaard stadion 

van FC Utrecht. Direct naast het stadion staat een hoge woontoren van bijna 20 verdieping . Over het 

algemeen valt hieruit af te leiden dat een combinatie van wonen en een voetbalstadion niet de 

eerste keus is. Een immens stadion nodigt hier kennelijk niet toe uit. Een woontoren, die qua omvang 

beter in verhouding staat tot zo'n stadion, lijkt hiermee een van de weinige alternatieven . Een 

woontoren kan het straatbeeld echter ingrijpend veranderen, ook vergt het een grote investering. 
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3. Programma voor het KazerneKwartier 

3.1. (On)mogelijkheden en kansen 
Na deze inventarisatie en verkenning is het natuurlijk van belang om terug te koppelen naar de 

situatie in Venlo. Tijdens de verkenning zijn er veel goede mogelijkheden en ideëen naar voren 

gekomen, maar niet iedere suggestie is toepasbaar in Venlo vanwege de beschikbare ruimte, het 

reeds bestaande aanbod in Venlo en de vraag naar nieuw aanbod. 

Er is aangenomen dat op het kazerneterrein een voetbalstadion za l verrijzen en de omgeving zal 

hierbij een nieuwe invulling krijgen. Hierbij is van belang om het terrein een zo levendig mogelijk 

karakter te geven en te laten bloeien. Diversiteit, 24-uurs activiteit en bereikbaarheid zijn hierbij erg 

belangrijk. 

Een grote beperkende factor in Venlo is de beschikbare ruimte. Het voormalige kazerneterrein is 

circa 14 hectare groot, zoals echter eerder gezegd is het plangebied groter. Met de grond ten oosten 

en noorden van de kazerne erbij komt men op een oppervlak van circa 22,5 hectare. Op zich een 

redelijke oppervlakte, maar door de aanwezige kazerne gebouwen, de spreiding hiervan en de status 

als monument van verschillende gebouwen worden de mogelijkheden sterk beperkt. 

De bestaande bebouwing behouden en hergebruiken is een nobel streven, en uiteraard hoeven niet 

alle gebouwen behouden te blijven, maar dit is wel wenselijk. Door deze beperkte 

ruimtemogelijkheden kunnen verschillende suggesties die uit de verkenning voortvloeien direct 

worden uitgesloten. 

Basisfuncties: 

Het terrein bevat al een dermate hoeveelheid gebouwen dat het programma van een voetbalstadion 

zonder aanvullende functies en dus enkel basisfuncties te beperkt is om de locatie voldoende te 

herontwikkelen. De basisfuncties dienen uiteraard wel te worden opgenomen in het programma, 

maar zijn dus op zichzelf ontoereikend. 
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Scholing: 

Op de huidige locatie bevindt zich een basisschool voor leerl ingen met hoor- en spraakproblemen, 

deze school zal echter naar een andere locatie verhuizen, naar welke locatie is echter nog onbekend. 

Een mogelijkheid is dus om deze school op de huidige locatie opnieuw onder te brengen. 

In Venlo bevinden zich nog drie middelbare scholen, welke geen nieuwe huisvesting nodig hebben. 

Wat betreft het hoger onderwijs bevindt zich in Venlo een grote Fontys Hogeschool met 2.800 

studenten. Deze onderwijsinstelling herbergt verschillende opleidingen zoals international bussiness 

economics, business, management, marketing, food and flower, logistiek, vervoerskunde, 

mechatronica/electronica, informatica, werktuigbouwkunde, industrieel product ontwerpen en een 

PABO. 

Deze Hogeschool bevindt zich aan de oostzijde van de Maas even ten Zuiden van het centrum en het 

centraal NS-station en heeft op deze locatie ruimte om het onderwijsaanbod uit te breiden. Fontys 

wil ook het internationale karakter van de school sterk uitbreiden en op deze locatie groeien tot 

3.500 studenten in 2012 en uiteindelijk tot 4.000. Deze uitbreiding zal een grote vraag naar meer 

studentenhuisvesting en sportmogelijkheden met zich meebrengen. 

De vraag naar studentenhuisvesting is momenteel al zo groot dat de Fontys zelf over de grens in 

Duitsland studentenflats huurt om ze vervolgens weer aan haar eigen studenten te verhuren. 

Hoewel het kazerneterrein qua locatie toch wel iets gunstiger ligt ten opzichte van het openbaar 

vervoer is het geen optie om de Hogeschool hiernaartoe te verhuizen . Dit omdat de meerdere 

onderkomens van het huidige Fontys onlangs zijn uitgebreid en gerenoveerd, ook is de winst ten 

opzichte van het openbaar vervoer minimaal, momenteel rijden er namelijk voldoende bussen langs 

de Fontys vanuit het centraal station. Het kazerneterrein kan de Hogeschool wel van dienst zijn door 

de functies studentenhuisvesting en studentensport te herbergen. 

Tot slot is er nog een Gilde opleiding waar circa 1000 studenten (praktijk)onderwijs op MBO-niveau 

volgen . Deze opleiding zoekt al jaren een nieuw onderkomen ter vervanging van diverse verouderde 

gebouwen, momenteel verspreid over drie locaties in Venlo. De gemeente en het Gilde hebben 

inmiddels een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden te onderzoeken om een Gilde 

opleidingen op het kazerneterrein onder te brengen. Een uitstekende locatie voor onderwijs, 

aangezien het per trein goed bereikbaar is en per bus ook goed bereikbaar kan worden gemaakt. 
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Sport: 

De plaatsing van een voetbalstadion met een capaciteit van minstens 12.500 mensen in deze 

omgeving met behoud van de monumentale elementen laat weinig ruimte over voor bijvoorbeeld 

grote aantallen sportvelden. Alle gegeven voorbeelden nemen meer ruimte in beslag dan 

beschikbaar is, tot wel vijfmaal zoveel. Er is slechts plek voor één voetbalveld in een stadion met 

daarbij hoogstens één of twee trainingsvelden, maar dit zal ten kosten gaan van 

parkeergelegenheden. Een groot sportpark (met tal van voetbal-, hockey-, rugby-, tennis- en/of 

honkbalvelden is hiermee niet te realiseren. Daarnaast is er geen vraag naar een volledig nieuw 

sportpark, dit aanbod wordt reeds elders in de stad vervuld. 

Andere vormen van sport daarentegen kunnen een goede bijdrage vormen aan het gebied . Hierbij 

kan gedacht worden aan sporten in de openlucht: Een skate-baan, trimbaan, hindernisparcour (oude 

militaire stormbaan) en diverse indoorsporten. Venlo kent diverse sporthallen, maar verenigingen 

moeten grote moeite doen om sporturen te kunnen bemachtigen, meer capaciteit is welkom. 

Uit een onderzoek van de KNSB is ook gebleken dat op een veertiental locaties in Nederland de 

komst van een (overdekte) ijsbaan rendabel kan zijn, één van die locaties is Venlo. In Venlo bestaat er 

momenteel een schaatsvereniging die naar Duitsland gaan om daar te kunnen schaatsen. 

Een eventuele overdekte schaatshal kan ook gebruikt worden voor meerdere doeleinden zoals 

concerten, beurzen, optredens, tentoonstellingen, enz. De vraag is echter of de ontwikkeling van zo'n 

groot complex wenselijk is, de voordelen van dit complex kunnen echter zijn dat het voetbalstadion 

bescheiden kan worden uitgevoerd. Zoals al eerder is beschreven is het streven van de 

initiatiefnemers om het voetbalstadion multifunctioneel te maken en te voorzien van een 

dakconstructie om dit mogelijk te maken. Een dergelijke dakconstructie vergt echter een grotere 

investering dan een dakconstructie voor een schaatsbaan [Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders 

Bond (KNSB) (2010)]. 

Sport en scholing: 

Er bestaat in Venlo een grote vraag naar de uitbreiding van studentensportvoorzieningen als de groei 

van de Hogeschool doorzet. Diverse openluchtvoorzieningen, indoor-sportvoorzieningen en een 

eventuele schaatshal kunnen op deze locatie aan die vraag voldoen. 
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Zoals al eerder is gezegd gaan scholing en sport vaak hand in hand en dus ook in Venlo. Bij de komst 

van een Gilde opleiding voor circa 1000 leerlingen zullen er ook sportvoorzieningen gerealiseerd 

moeten worden. 

Winkels/bedrijven/kantoren: 

De aanwezige gebouwen, die een uniek karakter, uitstraling en beperkte mogelijkheden bezitten, 

vragen om een zorgvuldige aanpak. Een stadion en eventuele andere nieuwe elementen dienen in 

een bepaalde harmonie in de omgeving geplaatst te worden. Het kazerneterrein is hiermee ook 

vrijwel ongeschikt voor een grote meubelboulevard, een IKEA, Intratuin of andere functies die een 

grootschalig gebouw vereisen . 

Naast het feit dat het kazerneterrein ongeschikt is voor deze functies, is er ook geen vraag naar een 

meubelboulevard of nieuw winkelgebied. Op een andere locatie bevindt zich reeds een verzameling 

van bouwmarkten en op korte afstand in het noorden van Roermond bevinden zich reeds een 

outletcentrum, woonboulevard en een retailpark. Het grote aanbod dat hier aanwezig is en met de 

nieuwe A73 bereikbaarder wordt neemt de vraag naar deze functies in Venlo weg. 

Tot slot is er in het noorwesten van Venlo een grote ontwikkeling gaande wat betreft bedrijven. Een 

Freshpark en groot bedrijventerrein is hier in ontwikkeling. Het kazerne terrein is ook voor deze 

ontwikkeling qua oppervlakte en als locatie ongeschikt. 

Leisure en pleasure: 

In deze categorie is er een breed scale aan mogelijkheden, het is echter een onbegonnen zaak om 

alle mogelijke recreatievormen te gaan onderzoeken en te toetsen op Venlo. De beschikbare ruimte 

en de lcoatie beperken de mogelijkheden in ieder geval sterk, waardoor functies als een kartbaan, 

paintball, lasergamen en dergelijke onaantrekkelijk worden. Ook een zwembad is geen reële optie 

hierdoor. Ook is er een bestaand zwembad op korte afstand dat in de basisbehoeften voorziet. 

Vreemd genoeg heeft de stad Venlo geen bioscoop op dit moment, enkel een filmhuis waarin 

cultfilms en niet-Hollywood films worden gedraaid. De plannen voor een nieuwe bioscoop zijn wel al 

gemaakt en eind 2009 wilde men zelfs al begonnen met de bouw. Maar omdat onduidelijk is of in de 

ontwikkeling van het KazerneKwartier een nieuwe bioscoop wordt opgenomen is dit uitgesteld. Voor 

een tweede bioscoop zal namelijk waarschijnlijk geen voldoende vraag zijn gezien de historie van de 

vroegere bioscopen in Venlo. Deze zijn falliet gegaan, daarnaast bevinden zich in het zuiden bij 

Reuver en bij Roermond twee grote bioscopen. Een eventuele drive-in bioscoop op de 
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parkeervoorzieningen van het stadion is een aanvullende goede mogelijkheid en een unicum in de 

omgeving. 

De gemeente streeft naar een multifunctioneel terrein met daarop een groot gebouw dat als 

multifunctioneel centrum kan dienen. Een multifunctioneel gebouw kan voor verschillende 

doeleinden worden gebruikt, zoals concerten, boksgala en andere evenementen. Voor andere 

grootschalige gebouwen is hierna echter niet veel ruimte over, wel zijn er nog tal van kleinschalige 

bestaande gebouwen op het terrein die een nieuwe functie vereisen. In deze gebouwen is voldoende 

plek voor kleinschalige recreatie, horeca en leisure. 

Het terrein bevindt zich langs de Maas en dit een belangrijke toeristische fietsroute. De uiterwaarde 

die een ecologische en waterbeherende functie draagt biedt een mooi uitzicht richting het centrum 

van Venlo en de nieuwe Maasboulevard en vice-versa biedt het vanuit het centrum een aangenaam 

natuurlijk uitzicht. Hiermee zou de locatie een aangename verblijf- of stopplaats kunnen zijn voor 

fietsers, wandelaars, bezoekers en winkelend publiek. 

Het terrein zelf kan ook multifunctioneel benut worden, zo kan het bestaande centrale exercitieveld 

gebruikt worden als park, kermisterrein, plaatsing van een circus, optredens, carnaval, etc. Dit mits 

het excercitieveld behouden blijft uiteraard; dit is gezien het unieke karakter en de 

monumentenstatus eigenlijk een voorwaarde. De parkeervoorzieningen zouden dusdanig ingericht 

kunnen worden dat ze niet alleen voor het parkeren van auto's geschikt zijn, men zou er een rijschool 

of zoals al eerder genoemd een drive-in bioscoop kunnen plaatsen of het terrein gebruiken voor 

andere doeleinden. Tot slot kunnen de parkeervoorzieningen het NS-station dienen (als P+R) en het 

centrum van Venlo dienen, mits er een goede verbinding tot stand wordt gebracht zoals een nieuwe 

voetgangersbrug over de Maas. Dit laatste is momenteel niet het geval, langs de spoorbrug bevindt 

zich enkel een fietsverbinding en voetgangers moeten nog zuidelijker hun oversteek maken middels 

de stadsbrug. Een aanpassing van de spoorbrug en/of de plaatsing van een nieuwe voetgangersbrug 

is dus noodzakelijk. 

Een laatste grote leasure & pleasure activiteit is een casino. Sinds enkele jaren bevindt zich in Venlo 

reeds een Holland Casino. Momenteelligt dit ver buiten het centrum op een bedrijventerrein aan de 

A67 richting Eindhoven. Het onderkomen hier is echter tijdelijk omdat Holland Casino op termijn 

naar het stadscentrum wil verhuizen. De bereikbaarheid per auto is op dit moment wel uitstekend, 

alsmede ook een parkeervoorziening van 450 plaatsen. De bereikbaarheid per openbaar vervoe r is 
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echter erg slecht, er is geen rechtstreekse verbinding meer nadat een eerdere shuttlebus is 

opgeheven wegens te hoge kosten . Het kazerneterrein biedt daarom een uitstekende mogelijkheid 

qua bereikbaarheid en locatie om deze vestiging in het centrum van Venlo te verwezenlijken . 

Het Holland Casino Venlo geeft momenteel werk aan 260 mensen en trekt 350.000 tot 400.000 

bezoekers per jaar en heeft in november 2008 (het is in maart 2006 geopend) al de miljoenste 

bezoeker mogen verwelkomen . De vestiging heeft een bruto vloeroppervlak van circa 7.500 

vierkante meter, waarvan 4.500 de zogenaamde publieksruimte betreft. De overige 3000 vierkante 

meter is bestemd voor magazijnen, personeelsrestaurants, kleedruimten, kantoren, etc. [Holland 

Casino (2010)]. 

Wonen 

Verschillende voormalige militairen kazernes elders in Nederland zijn getransformeerd tot een nieuw 

woonmilieu of staan op het punt dit te doen. De nabijheid van het centrum, bereikbaarheid en 

overige voorzieningen zijn wel aantrekkelijk voor een woonlocatie. Het uitgangspunt hier is echter 

dat er een voetbalstadion komt. 

De functie wonen is zoals is gebleken niet de meest ideale functie om bij een voetbalstadion te 

plaatsen. Als het terrein daarnaast ook nog geschikt moet zijn voor multifunctionele doeleinden en 

ook als dusdanig gebruikt gaat worden, dan is de functie wonen op deze locatie onwenselijk. 

Tot slot vindt in Venlo momenteel veel vernieuwing plaats, er bestaat echter geen grote vraag naar 

de uitbreiding van het woningaanbod. De vraag die er bestaat kan daarnaast ook elders worden 

opgevangen. 

Studentenhuisvesting of een tijdelijke huisvesting bestaat wel tot de mogelijkheid. Studenten leven 

immers volgens een ander levenspatroon en passen beter in een gebied met veel diversiteit en 

activiteiten. 

Met tijdelijke huisvesting kan een herberg, bed & breaktast of hotel worden bedoeld. Venlo beschikt 

over verschillende hotels met momenteel in totaal zo'n 400 bedden. Met de komst van de Floriade 

zal de vraag naar meer bedden toenemen en de komst van een hotel is hiermee te rechtvaardigen . 

Ook de centrale, goed bereikbare locatie biedt hiertoe veel mogelijkheden. Vanaf het kazerneterrein 

is de Floriade en het centrum van Venlo bereikbaar. Ook kan het hotel de eventuele evenementen 

die op het terrein gehouden gaan worden van dienst zijn . Een schatting geeft aan dat de komst van 

een hotel tot ongeveer 100 bedden mogelijk is . 
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Kleinschalige detailhandel 

De voormalige militaire kazerne in Roermond is getransformeerd tot een bloeiend outletcentrum dat 

wekelijks duizenden bezoekers trekt. Eenzelfde concept is echter ondenkbaar voor Venlo omdat het 

dan direct de concurrentie aan zou gaan met Roermond waar al een jarenlange voorsprong is. De 

binnenstad van Venlo heeft zich ook tegen dergelijke plannen uitgesproken. 

Voor een kleinschaligere detailhandel is plek op het terrein, maar deze dienen dan een dusdanige 

aantrekkingskracht te hebben dat mensen bereid zijn er speciaal naar toe te komen. De binnenstad 

van Venlo biedt daarom een beter alternatief voor dergelijke kleinschalige detailhandel. 

3.2. Programma van Eisen 
Op het terrein wil men een voetbalstadion realiseren dat bij voorkeur multifunctioneel moet zijn. Het 

stadion moet plaats bieden aan ten minste 15.000 toeschouwers en uitbreidbaar zijn tot 25.000 

toeschouwers als dat nodig mocht zijn in de toekomst. 

Om het stadion zo multifunctioneel mogelijk te maken wil men het voorzien van een dakconstructie, 

dit bemoeilijkt de uitbreidingsmogelijkheden sterk en ook zal het erg kostbaar zijn. Een overdekte 

ijshal is qua oppervlakte van eenzelfde grootte, echter ontbreekt het hier aan tribunes. Daarvoor 

bestaan moderne oplossingen als demontable of uitschuifbare tribunes. Een ijshal zou hiermee het 

multifunctionele aspect van het stadion kunnen herbergen. Het voordeel hiervan is dat een ijshal 

relatief goedkoop is (het dak hiervan hoeft niet geopend te kunnen worden) en het voetbalstadion in 

de toekomst eenvoudiger uitbreidbaar zal zijn. 

Een ijshal kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. Op de eerste plaats natuurlijk om in te 

schaatsen; 400 meter baan schaatsen, ijshockey en recreatief. Een hal van dergelijke omvang kan 

gedurende de periode dat er niet geschaatst wordt ook gebruikt worden voor andere sporten als 

tennis, een boksgala, indooratletiek, etc. Maar ook voor andere recreatieve doeleinden als beurzen, 

concerten en optredens, men zou er zelfs tijdelijk kunnen karten, lasergamen en paintballen. 

Belangrijk voor de overdekte ijshal is dat er een vrij zicht moet zijn in de gehele schaatshal zonder 

obstructies, dit houdt in dat deze een constructie dient te krijgen die gevrijwaard is van kolommen. 

Doorgaands wordt er in de periode van oktober tot maart geschaatst in ijshallen. Dit is korter dan de 

periode dat er gevoetbald wordt waardoor het flexibeler in gebruik is. Daarnaast kan men ook tijdens 

het schaatsseizoen de hal ombouwen. Tot slot kan deze multifunctionaliteit eenvoudiger 
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plaatsvinden dan bij een voetbalstadion waar de hoogste eisen aan een grasmat worden gesteld. Zie 

hiervoor de problemen die men heeft gehad in de Amsterdam Arena of de dure uitschuifbare 

grasmat van het Gelredome waar in Venlo geen ruimte voor is. De realisatie van een voetbalstadion 

en een afzonderlijk multifunctioneel centrum in de vorm van een ijshal is ook goedkoper dan een 

multifunctioneel stadion. 

Zie ook bijlage I; Globale inschatting van kosten plan Kazerneterrein Venlo - Deel 1, Een 

Multifunctioneel Stadion versus een Stadion & Multifunctionele SchaatshaL 

Het programma van een voetbalstadion en een multifunctionele ijshal zorgt voor een beperkte 

activiteit op de grote piekmomenten van wedstrijden of evenementen na. Uit het onderzoek is 

gebleken dat kle inschalige horeca, leisure en pleasure, educatie en sport de beste functies zijn om 

het gebied aantrekkelijk, levendig en leefbaar te maken . 

Naast de benodigde basisfuncties van het stadion kan het programma dus bestaan uit horeca (café 

met terras, restaurant en fasfoodketen), bioscoop, hotel (50-100 bedden) met een casino, pool- en 

biljarthal, bowling- en kegelbanen, buitensportvoorzien ingen (ren-, trim- en skatebaan, sportvelden 

en -voorzieningen) een nieuw onderkomen voor de Gilde-opleidingen, studentensport voorzieningen 

(sporthal) en eventueel studentenhuisvesting. 

Tot slot is er nog een bepaalde hoeveelheid parkeervoorzieningen die tot programma van eisen 

gerekend dient te worden . 

Parkeren 

Een stadion vraagt, ongeact de locatie (centrum/overloopgebied centrum/rest bebouwde 

kom) om een parkeernorm van minimaal 0,04 tot maximaal 0,2 . Voor een stadion van 15.000 

toeschouwers betekent dit 600 tot 3000 parkeerplaatsen . Voor een uitgebreid stadion van 

25.000 toeschouwers betekent dit 1000 tot 5000 parkeerplaatsen. 

Deze norm is nogal erg breed te interpreteren en een nauwkeurige hoeveelheid aangeven is 
niet eenvoudig. Bij de bezochte stadions is veelal rekening gehouden met een norm van 
ongeveer 0,1 en omdat het nieuwe voetbalstadion van Venlo een centrale ligging heeft en 
reeds goed bereikbaar is per openbaar vervoer is deze norm van 0,1 goed te rechtvaardigen. 
De bereikbaarheid per langzaam verkeer en openbaar vervoer zal in de toekomst ook 
toenemen indien er een nieuwe voetgangersbrug wordt geplaatst en het NS-station Bieriek 
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wordt vernieuwd. Een Gilde opleiding vraagt tevens om aanvullende busverbindingen welke 
ook van toepassing kunnen zijn voor het stadion. 

Een norm van 0.1 vraagt om een capaciteit van 1500 parkeerplaatsen voor een stadion van 

15.000 toeschouwers (en 2500 voor een uitgebreid stadion van 25.000 toeschouwers). 

Tot slot hebben het casino (450), hotel (50) en bioscoop (150) ook nog zo'n 700 
parkeerplaatsen nodig, deze zijn echter meestal wel uitwisselbaar met de parkeerplaatsen 
voor het stadion omdat deze activiteiten zelden gelijktijdig plaatsvinden. Daarnaast kunnen 

bestaande parkeervoorzieningen op loopafstand in het centrum van Venlo het 
KazerneKwartier ook voorzien in de parkeerbehoefte op bepaalde tijdstippen. 
De schaatshal vraagt om een sterk variërende parkeerbehoefte, afhankelijk van de activiteit 

die er plaatsvindt. Zo vraagt een popconcert om een veelvoud van parkeerplaatsen 
tegenover recreatief schaatsen. Het is dan ook onrendabel en onmogelijk om te voorzien in 
deze incidenteel benodigde hoeveelheid parkeervoorzieningen. Hiervoor zal een andere 
oplossing gezocht moeten worden zoals parkeren elders in Venlo in combinatie met 
pendelbussen. Een locatie om bijvoorbeeld te parkeren in combinatie met pendelbussen is 

langs de snelweg A67 nabij het huidige Holland Casino (450) en een truckerstopplaats aan de 
overzijde hiervan (1000), de parkeervoorzieningen van het Océ-concern in Venlo (750) en de 
toekomstige parkeervoorzieningen van de Floriade 2012. De directe aanwezigheid van een 
NS-station biedt ook een goed mogelijkheid om bij evenementen extra treindiensten in te 
schakelen om het autoverkeer te minimaliseren [Lelsz (2004)]. 

Er dient dus uitgegaan te worden van een capaciteit van minstens 1500 auto's en er dient gekeken te 
worden naar de mogelijkheid om dit in een toekomstige fase uit te breiden naar 2500 auto's 
wanneer het voetbalstadion uitgebreid kan worden naar 25.000 toeschouwers. 

3.3. Conclusie 
Uit het onderzoek is gebleken dat functies als scholing, sport, leasure & pleasure en grootschalige 

detailhandel een sterke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en 24-uurs activiteit van een gebied. De 

situatie in Venlo biedt qua locatie en vraag slechts beperkte mogelijkheden voor deze functies. Het 

programma van eisen is daarom bepaald op een voetbalstadion, multifunctionele schaatshal, 

bioscoop, hotel en casino, een gilde opleiding, horeca, ruimte voor evenementen/sportvoorzieningen 

en 1500 parkeerplaatsen. 

Het is wellicht mogelijk dat niet alle functies een bestemming kunnen vinden vanwege de 
beschikbare ruimte, maar met het bovenstaande programma als uitgangspunt kan een concept en 
vervolgens een masterplan worden gemaakt. 

Herstructurering van het KazerneKwartier mei 2010 
71. 



4. Plan voor het KazerneKwartier 
Nu er een programma is samengesteld kan dit worden vertaald naar een concept en tenslotte tot 

een masterplan. In dit hoofdstuk zullen deze twee onderdelen achtereenvolgens worden besproken. 

In de laatste paragraaf volgt ten slotte nog een terugblik en eventuele aanbevelingen op dit 

afstudeerproject. 

4.1. Concept 

Het voetbalstadion is qua omvang het grootste 

onderdeel dat in het KazerneKwartier ingepast 

dient te worden. De toekomstige locatie van 

dit complex is daardoor van grote invloed op 

de overige ontwikkelingen in het gebied. Bij 

het plaatsen van het stadion kan men uitgaan 

van zes verschillende concepten binnen het 

KazerneKwartier met elk hun eigen voor- en 

nadelen. In de afbeeldingen 4.1 t/m 4.6 zijn 

deze zes concepten te zien . 

./ Stadion centraal 

./ Stadion semi-centraal 

./ Stadion aan de Maas 

./ Stadion aan het spoor 

./ Stadion als object 

./ Stadion in carré 
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Het stadion centraal op het exercitieterrein plaatsen zorgt ervoor dat alle monumentale gebouwen 

behouden kunnen blijven en neemt relatief weinig ruimte in beslag, maar aangezien ieder gebouw 

georiënteerd is op het middenterrein betekent dit dat men de achterzijdes grondig moet aanpassen. 

Het gehele exercititieterrein is echter ook van monumentale waarde. Dit concept doet in zijn 

algemeen grote afbreuk aan de historische opzet van de kazerne en maakt het ook niet eenvoudig 

voor de inpassing van de overige voorzieningen . 

Het stadion semi-centraal plaatsen beperkt de benodigde ruimte wederom, maar doet ook nog altijd 

afbreuk aan de monumentale ruimte. Ook zal er meer gesloopt moeten worden. 

Het stadion aan de Maas kan een goede eye-catcher worden, maar vanwege de uiterwaarde is er 

relatief weinig ruimte waardoor monumentale panden gesloopt dienen te worden. Bouwen in de 

uiterwaarde is uiteraard mogelijk, maar ongewenst. De kazerne blijft dan ook verscholen liggen ten 

opzichten van het centrum. 

Het stadion aan het spoor kan voor een optimale bereikbaarheid per treinvervoer zorgen. Echter is er 

onvoldoende ruimte om dit te verwezenlijken zonder het moeten slopen van enkele monumentale 

panden. Een stadion aan een druk spoor met ook goederenvervoer vraagt ook om extra aandacht. 

Het stadion als object geeft Venlo de mogelijkheid tot het creëren van een groots stadion. Hoewel er 

van de bestaande kazerne weinig overblijft heeft men de grootste vrijheid om te maken wat men wil. 

De meeste kostbare en wellicht ambitieuze mogelijkheid, maar ongewenst gezien de historische 

betekenis die het terrein herbergt. 

Het stadion in carré doet het meeste recht aan de voormalige militaire kazerne. De meest belangrijke 

gebouwen en monumenten kunnen behouden blijven en het stadion kan het exercitieterrein 

complementeren door het samen met de bestaande gebouwen volledig in te sluiten . 

Het concept 'stadion in carré', nogmaals in afbeelding 4.7, heeft de meeste voordelen, evenals de 

meeste mogelijkheden en dit concept zal daarom als uitgangspunt dienen voor het verdere ontwerp. 

Hiermee is de locatie van het stadion grotendeels bepaald en dient er verder gekeken te worden 

naar de inpassing van de overige functies, de belangrijkste hierbij zijn de schaatshal, de bioscoop, het 

casino en het ROC gilde opleidingen. 

Een schaatshal is langwerpig van vorm en smaller dan een voetbalstadion, qua lengte ontlopen ze 

elkaar niet zo veel. In tegenstelling tot het voetbalstadion echter past het door deze vorm wel op de 

locatie langs het spoor zonder dat dit ten kosten gaat van de kazernegebouwen. De kazerne

gebouwen kunnen hierbij zelfs onderdeel uit maken van de schaatshal als entreegebouw, 
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kleedruimtes, horeca of andere faciliteiten. Een andere locatie zoals in het oosten met een noord

zuid oriëntatie langs de Maas of in het westen passen minder in het carré-concept. 

Het Holland Casino en de bioscoop zijn hierna de meest belangrijke onderdelen in het programma, 

belangrijk hierbij is de bereikbaarheid en aantrekking vanuit het centrum . Ze dienen daarom zo dicht 

mogelijk bij het centrum en dus bij de Maas gerealiseerd te worden. De mogelijkheden hiervoor zijn 

deze functies te plaatsen in, voor of naast de kazernegebouwen aan de Maas. In de gebouwen is 

echter onvoldoende ruimte en ervoor is onwenselijk, de enige locatie die overblijft is hierdoor naast 

de kazernegebouwen, respectievelijk voor de schaatshal en voor het stadion. Het Holland Casino en 

de bioscoop zullen dus vanuit het centrum te zien zijn met daarachter een schaatshal en 

voetbalstadion. Voor wat betreft het Holland Casino bestaat er de mogelijkheid om er een hotel bij te 

plaatsen. 

Aan de westzijde van het KazerneKwartier is nog ruimte in bestaande gebouwen en ruimte voor 

nieuwbouw. Hier kan het ROC gilde opleidingen zich vestigen. 

Aan de oostzijde aan de Maas is nu nog een grote open ruimte beschikbaar. Deze ruimte is bereik- en 

zichtbaar vanuit het centrum van Venlo. Deze dient echter onbebouwd te blijven zodat het gehele 

terrein en de kazerne zichtbaar blijven vanuit het centrum. Na jaren van verscholen te hebben 

gelegen kan de kazerne nu weer gezien worden. 

Daarnaast dient het terrein geschikt te worden gemaakt voor grote evenementen als openlucht 

concerten, een circus, kermis, etc. Op momenten dat er geen evenement is kan het terrein dienen 

als een openbaar sportterrein voor diverse sporten als voetbal, hockey, basketbal, volleybal, etc. 

Er bevinden zich nog enkele lege monumentale panden die een nieuwe bestemmingen dienen te 

krijgen . Deze kunnen de overige nieuwe functies van dienst zijn door het gebied te voorzien van 

kleinschalige horeca en uitgaansgelegenheden zoals een restaurant, bar, snackbar, en eventueel een 

bowling-, kegel - of poolcenter. 

Nu het programma in principe een locatie gekregen heeft dient er nog aandacht besteed te worden 

aan de bereikbaarheid van het gebied, per auto, bus, trein en langzaam verkeer. Hierbij moet men 

denken aan een nieuwe verbinding over de Maas met het centrum, het NS-station en de 

parkeervoorzieningen. Tot slot zijn er reeds vergaande plannen om de Maascorridor aan te pakken 

met betrekking tot de waterhuishouding en natuurontwikkeling. Hiermee dient rekening te worden 

gehouden. 
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Op afbeelding 4.8 is deze indeling schetsmatig te zien . 

./ De rode vlek is de locatie van het ROC 

./ De donkere paarse vlek in het noorden is die voor het voetbal

stadion en die in het zuiden voor de multifunctionele schaatshaL 

./ De lichtere paarse vlekken zijn die van respectievelijk de bioscoop en 

het casino met hotel. 

./ De gele vlek is het evenemententerrein 

./ Het groene vlak is het bestaande excercitieterrein . 

./ De rode pijlen staan voor de nieuwe langzaamverkeerroutes die voor 

verbindingen met Bieriek zorgen, de belangrijkste routes zijn echter 

die over de Maas naar het centrum . 

./ De groene pijl staat voor de natuurlijke uiterwaarde 

./ De blauwe pijl staat voor de Maas en nieuwe hoogwatergeuL 

Vanaf het exercitieterrein is het de bedoeling dat het 

KazerneKwartier nu vier gezichten krijgt, die enerzijds verschillen in 

functie en anderzijds vergelijkbaar zijn in uiterlijk. Deze vier gezichten 

zijn, met de klok mee: Het voetbalstadion, horeca met het 

evenemententerrein, de schaatshal en het Gilde. 

Dit concept dient nu verder uitgewerkt te worden tot een 

masterplan. 
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4.2. Masterplan 
Het concept dient vervolgens vertaald te worden naar een ontwerp. Dit valt uit te leggen in 

verschillende stappen, deze stappen worden in de afbeeldingen 4.9 t/m 4.14 toegelicht. 

Afbeelding 4.9 Stap 1 

Stap 1: 

Bestaande situatie . Te zien is nog de gehele 

structuur en alle gebouwen van de voormalige 

militaire kazerne en de gebouwen aan de 

voorzijde tussen de kazerne en de Maas. 

Herstructurering van het KazerneKwartier 

Afbeelding 4.10 Stap 2 

Stap 2: 

De minder bruikbare gebouwen en gebouwen 

die moeten wijken voor het stadion en de 

schaatshal dienen geruimd te worden . Evenals 

de aanbouwen van de legeringsgebouwen 

rondom het exercitieterrein en de gebouwen 

aan de voorzijde . 

De structuur rondom het exercitieterrein blijft 

behouden. De Venrayseweg wordt opgeknipt. 
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Afbeelding 4 .11 Stap 3 

Stap 3: 

Het stadion maakt het carré af en omsluit het 

exercitieterrein aan de noordzijde. Aan de 

zuidzijde doet de multifunctionele schaatshal 

dit. Aan de voorzijde van deze twee gebouwen 

bevinden zich respectievelijk een nieuwe 

bioscoop en een hotel met casino . 



Afbeelding 4.12 Stap 4 

Stap 4: 

De bestaande gebouwen en overgebleven 

structuur vormen samen met de nieuwe 

gebouwen een nieuwe hoofdstructuur. 

Afbeelding 4.13 Stap 5 

Stap 5: 

De nieuwe hoofdstructuur wordt verbonden 

met het centrum via een nieuwe brug en 

verbeterde spoorbrug. 

In het westen komt aanvullende nieuwbouw 

voor het Gilde en het NS-station wordt 

Deze stappen laten vereenvoudigd en samengevat het proces zien waarop het Masterplan tot stand 

is gekomen. Dit masterplan wordt nu eerst globaal besproken en wordt daarna gedeta illeerd 

toegelicht . 
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Stap 6: 

Tot slot wordt het gebied voltooid met 

parkeervoorzieningen, wordt het exercitie

terrein in ere hersteld en wordt er een 

evenementen-terrein en hoogwatergeul 

gerealiseerd . 



In afbeelding 4.15 is het masterplan te zien met 

daarin het stadion en de schaatshal die hun plek 

tegenover elkaar gevonden hebben met het 

exercitieterrein in het midden en met de 

voormalige militaire kazernegebouwen nog intact. 

Vanuit het centrum vormen twee monumentale 

gebouwen met aan weerszijden nieuwbouw het 

nieuwe gezicht aan de Maas. In de nieuwbouw is 

ruimte voor een bioscoop en een vestiging van het 

Holland Casino met daarboven een hotel. In de 

twee monumentale panden is ruimte voor 

kleinschalige horeca en uitgaansgelegenheden. 

Tussen dit nieuwe gezicht aan de lVIaas en de 

Maas bevindt zich een groot open 

evenemententerrein dat ingericht is als openbaar 

sportterrein voor diverse sporten. 

De uiterwaarde zal verder geheel natuurlijk 

ingericht worden. Deze blijft wel bereikbaar voor 

mensen als wandelgebied middels diverse trappen 

over de verhoogde waterkering. 

Afbeelding 4.15 Masterplan 
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De Maas krijgt verder ook meer ruimte om in tijden van hoogwater, het water versneld af te voeren 

middels een te creëren hoogwatergeuL Deze gaat automatisch een stroomfunctie vervullen zodra 

het water een bepaald peil bereikt. Deze hoogwatergeul maakt onderdeel uit van diverse projecten 

die gepland zijn om de Maascorridor natuurlijker te maken en ruimte te geven voor water. Zo is er 

ten zuiden van de de stadsbrug ook een vergelijkbare hoogwatergeul gepland nabij de Maaswaard. 

Het ROC vindt zijn plek in het westen van het KazerneKwartier. Hier is nog ruimte voor nieuwbouw 

en ruimte in enkele monumentele panden die een nieuwe functie zoeken waaronder een voormalig 

militair hospitaal (geschikt voor de zorgopleiding van het ROC) en enkele garages (geschikt voor de 

opleiding autotechniek). 

Een nieuw NS-station moet het geheel een waard ige entree geven voor bezoekers per trein. Ook zal 

het ROC hier veel baat bij hebben. Een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Maas in het 

noorden leidt van het nieuwe Q4-kwartier naar het KazerneKwartier en samen met een verbeterde 

spoorbrug in het zuiden, dat geschikt gemaakt dient te worden voor voetgangers, creëert het een 

mogelijke rondgang en optimale verbinding met het centrum. 

Vanuit het NS-station kan men voetgangersvriendelijk naar het zuiden richting het Lambertusplein in 

Bieriek nabij het centrum van Blerick. Ook langs de Maas wordt de fietsroute verder naar het zuiden 

doorgetrokken en aangesloten op het winkelcentrum van Blerick, in het noorden zal deze ook 

doorlopen langs de Maas. De horeca op het KazerneKwartier kan hiermee ook een aangename 

tussenstop gaan worden voor fietsers en wandelaars. 

In totaal worden er meer dan 1500 parkeerplaatsen, verspreid over twee grote en enkele kleine 

parkeerhavens, gerealiseerd in het KazerneKwartier. Deze parkeervoorzieningen 

In afbeelding 4.16 is het masterplan te zien met daarbij aanwijzingen waar iedere functie is geplaatst. 

Daarna zal het plan per onderdeel gedetailleerd worden toegelicht. 
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Afbeelding 4.16 Masterplan met toelichting 
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In afbeelding 4.17 t/m 4.19 zijn de verschillende onderdelen van het masterplan te zien zoals het 

nieuwe KazerneKwartier, het evenemententerrein en de Maascorridor. 

Afbeeld ing 4.17 Nieuwe Maascorridor Afbeelding 4.18 Evenemententerrein 

Maascorridor 

In tijden van hoogwater heeft de Maas grote moeite met de afvoer van het vele water. Door 

jarenlange inperking en kanalisering van de Maas is de beschikbare ruimte verminderd en daar waar 

ruimte is zijn er plannen gemaakt door de provincie en rijkswaterstaat om deze opnieuw in te 

richten . Daar waar geen ruimte is wordt naar mogelijkheden gezocht om ruimte te creëren. 

In het centrum van Venlo waar relatief weinig ruimte is worden twee hoogwatergeulen gecreëerd, 

net zoals elders in de MaasvalleL Deze hoogwatergeulen hebben bij een laag waterpeil geen 

stroomfunctie, zodra de Maas een bepaald waterpeil bereikt zal dit wel het geval zijn en hiermee 

leveren de geulen een bijdrage aan een snellere afvoer van het water. 
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In afbeelding 4.20 is een voorbeeld te zien van hoe de hoogwatergeul van de 

Maaswaard ten zuiden van de stadsbrug eruit komt te zien en gaat functioneren. 

[Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (2010)]. 

Een belangrijk onderdeel van de maascorridor is ook de nieuwe voetgangersbrug 

over de Maas. Er is voor gekozen om deze noordelijker op het centrum van Venlo 

te laten aansluiten, ter hoogte van de wijk Q4. Het hoger gelegen stuk land, dat bij 

hoogwater een eiland zal worden vormt een schakel in deze brug. Ongeveer 

halverwege zal de voetgangersbrug op dit eiland landen en hiermee de totale 

overspanning sterk verminderen. Zie de afbeeldingen 4.21 en 4.22 voor een 

illustratie van de nieuwe hoogwatergeul en voetgangersbrug. Deze brug is 

vormgegeven met een lichtgewicht kabelconstructie met de pylonen in de vorm 

van een 'V', de 'V' van Venlo. 

warer"Strmd: + 1 Orn 

warersramt + 14.5m 

l'.'a!erstan.d: +17.5m 

Afbeelding 4.20 Hoogwatergeul Maaswaard 

Afbeelding 4.21 De maascorridor met hoogwatergeul en nieuwe voetgangersbrug 

Afbeelding 4.22 De nieuwe voetgangersbrug 
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Evenemententerrein 

Het in afbeelding 4.18 afgebeelde evenemententerrein zal bestaan uit een half 

verharde ondergrond van een soort gravel dat natuurlijk oogt. Op het terrein zullen 

standaard sportvoorzieningen geplaatst worden welke publiekelijk te gebruiken zijn, 

zie afbeelding 4.23. Sporten als handbal, voetbal, hockey, basketbal, tennis, volleybal 

kunnen hierop plaatsvinden. De hiervoor benodigde sportvoorzieningen dienen 

eenvoudig te demonteren zijn zodat het terrein snel en moeiteloos geschikt gemaakt 

kan worden voor andere evenementen, zie afbeelding 4.24 De uitstekende 

bereikbaarheid en vele parkeervoorzieningen maken dit terrein uitermate geschikt 

om verschillende evenementen op te organiseren. Denk hierbij aan de Venlose 

kermis, deze vindt momenteel plaats op het exercitieterrein; Op het 

evenemententerrein zal tweemaal zoveel ruimte zijn en op een mooiere locatie, 

direct aan de Maas. Eventueel zou men, met de nodige ambitie, met het 

exercitieterrein en de parkeerplaats erbij kunnen uitgroeien tot de grootste kermis 

van Nederland. Zie de afbeeldingen 4.25 t/m 4.27 voor illustraties van een kermis. 

Een ander, nieuwe evenement, zou bijvoorbeeld een heteluchtballon-evenement zijn 

waarbij er tientallen luchtballonnen vanuit het centrum van Venlo opstijgen. Zie 

afbeelding 4.28 ter illustratie. 

Naast concerten en optredens in de multifunctionele schaatshal kunnen ook 

openlucht optredens plaatsvinden op dit terrein, het gehele KazerneKwartier zou 

zelfs kunnen dienen voor een groot festival met meerdere podia . Zie de afbeeldingen 

4.29 t/m 4.32 voor illustraties van een concert en festival. 

Een andere evenement zou de plaatsing van een circus kunnen zijn, zie de 

afbeeldingen 4.33 en 4.34 ter illustratie. 

Naast bovenstaande suggesties biedt het terrein uiteraard ook nog meer 

mogelijkheden voor andere evenementen, denk hierbij een een sportdag, waarbij 

alle Venlose sportverenigingen in de sporthal, evenmentenhal en 

evenemententerrein kunnen presenteren, of een autoshow, waarbij tal van 

voertuigen uitgestald kunnen worden, de jaarlijkse carnavalszitting, een dragrace of 

monstertruck evenement, etc. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Afbeelding 4.23 Evenemententerrein met openbare sportfaciliteiten 

Afbeelding 4.24 Evenemententerrein zonder sportfaciliteiten, klaar voor een evenement 
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Afbeelding 4.25 Kermis op het evenemententerrein 

Afbeelding 4.27 Kermis op het evenemententerrein 
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Afbeelding 4.26 Kermis op het evenemententerrein 

Afbeelding 4.28 Heteluchtballonnen stijgen op vanaf het evenemententerrein, de 

uiterwaardeen het KazerneKwartier 
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Afbeelding 4.29 Concert op het evenemententerrein Afbeelding 4.30 Concert op het evenemententerrein 

Afbeelding 4.31 Festival op het evenemententerrein en Kazernekwartier Afbeeld ing 4.32 Festival op het evenemententerrein en KazerneKwartier 
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Afbeelding 4.33 Circus op het evenemententerrein Afbeelding 4.34 Circus op het evenemententerrein 

KazerneKwartier 

In de afbeeldingen 4.35 t/m 4.38 is het gehele masterplan, met daarin het KazerneKwartier vanuit 

verschillende vogelvluchtperspectieven weergeven . Dit KazerneKwartier bestaat uit vele 

onderdelen, zoals het nieuwe voetbalstadion, de multifunctionele schaatshal, het hotel en het 

Holland Casino, bioscoop, horeca voorzieningen, het ROC gilde opleidingen, exercititieterrein, een 

nieuwe infrastructuur, parkeervoorzieningen, drive-in bioscoop en een nieuw NS-station Blerick. 

Deze zullen nu afzonderlijk gedetailleerd worden toegelicht. 
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Afbeelding 4.35 Vogelvluchtperspectief KazerneKwartier vanuit zuid Afbeelding 4.36 Vogelvluchtperspectief KazerneKwartier vanuit oost 

Afbeelding 4. 37 Vogelvluchtperspectief KazerneKwartier vanuit noord Afbeelding 4. 38 Vogelvluchtperspectief KazerneKwartier vanuit west 
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Voetbalstadion- De nieuwe Koel 

Het belangrijkste onderdeel in het KazerneKwartier is het nieuwe voetbalstadion, dit dient het 

karakter en de sfeer van de oude Koel niet te verliezen. Om dit te bereiken is het de bedoeling om 

het stadion wederom in een soort van kuil te plaatsen en hiermee letterlijk te kunnen referen naar 

de Koel. Door deze kuil wordt het stadion ook beperkt in zijn hoogte en is vanuit het stadion de 

omgeving nog waar te nemen zoals dat ook nu reeds het geval is. Om dit nog eens te benadrukken is 

het bedoeling om de gevels van de stadionoverkapping in glas uit te voeren, uiteraard zonwerend om 

de temperatuur in het stadion draaglijk te houden. 

De glazen pui van het stadion wordt uitgevoerd in een stalen frame waar naderhand, wanneer VVV

Venlo besluit het stadion te willen uitbreiden, eenvoudig een 2de ring tribunes in gehangen kan 

worden. Het voetbalstadion van Amiens SC (3de nationale klasse in Frankrijk) dient hier ter referentie. 

Op de afbeeldingen 4.39 en 4.40 is het stadion, Le Stade de la Licorne, van Amiens SC te zien. In 

afbeelding 4.41 wordt het principe van de stadion-uitbreiding getoond [P. Stürzebecher (2002)]. 

Afbeelding 4.40 Stade de la Licorne intern 
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Afbeelding 4.39 Vogelvluchtperspectief Stade de la Licorne 

Afbeelding 4.41 Boven: Tribune met enkele ring 

Beneden: Tribune met een 2de ring 



Het uitgangspunt bij het voetbalstadion is een modern ogend 

voetbalstadion creëren dat toch respectabel in de omgeving zal 

passen en dat toekomstbestendig is . In afbeelding 4.42 is een 

stadion voor circa 15.000 toeschouwers te zien en in 

afbeelding 4.43 met een uitbreiding tot 25.000 toeschouwers . 

Omdat het in een kuil geplaatst wordt zal de hoogte beperkt 

blijven en minder kolossaal worden . Door deze beperkte 

hoogte zal het beter in de omgeving passen. Door het gebruik 

van staal en glas krijgt het een luchtig en tegelijk strak en 

modern uiterlijk. Zelfs vanuit het stadion kan men de omgeving 

waarnemen zoals ook in de huidige Koel het geval is. Aandacht 

zal er wel nog gegeven moeten worden aan de 

waterhuishouding, het grondwater en eventueel ook neerslag 

kan voor problemen zorgen in een dergelijke grote en diepe 

kuil. 

De kuil uitgraven is tevens een kostbaar onderdeel, met de 

grond kan echter het evenemententerrein worden vergroot. 

Met name ter hoogte van de nieuwe voetgangersbrug zit in de 

huidige situatie een 'rare knik' in de oeverlijn, deze kan 

hiermee worden rechtgetrokken en zal er meer ruimte 

ontstaan tussen de bioscoop en de waterkering. Hierdoor 

ontstaat er een brede doorgang en geen zogenaamde 

'flessen ha Is' . 
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Afbeelding 4.42 De nieuwe Koel, 15.000 toeschouwers 

Afbeelding 4.43 De nieuwe Koel, 25.000 toeschouwers 
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Multifunctionele schaatshal, hotei,Holland Casino en bioscoop 

Na het voetbalstadion, is de multifunctionele schaatshal (MFS) een belangrijk onderdeel. Deze 

schaatshal neemt het multifunctionele aspect van het voetbalstadion waardoor dit zonder dak 

uitgevoerd kan worden. De kosten van deze twee afzonderlijke gebouwen zijn ook lager, dit is 

nogmaals toegelicht in bijlage I. 

De MFS is geschikt voor tal van evenementen, optredens, schaatsen (wedstrijd en recreatief), 

sportevenementen, beurzen, etc . 

Aan de voorzijde van de MFS is een toren gepland van circa 10 verdiepingen met daarin een hotel 

met circa 75 hotelkamers. Naast de toren is tot slot een Holland Casino gepland, dat momenteel op 

een tijdelijke locatie langs de snelweg gevestigd is. In de afbeeldingen 4.44 en 4.45 zijn de MFS, hotel 

en Holland Casino te zien. 

Tot slot is te zien hoe aan de voorzijde van het nieuwe voetbalstadion de bioscoop is gelegen. De 

nieuwe bioscoop bevat zo'n 5 á 6 bioscoopzalen, waarvan twee grote zalen . 

Afbeeld ing 4.44 MFS, hotel en Holland Casino Afbeelding 4.45 Hotel en Holland Casino 
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ROC Gilde opleidingen 

In het westen van het masterplan is een nieuw onderkomen voor het ROC Gilde opleidingen 

gerealiseerd. Deze praktijkgerichte Gilde opleidingen zijn momenteel verspreid over geheel Venlo . In 

een combinatie van nieuwbouw met oude monumentale gebouwen krijgen deze op het 

KazerneKwartier allen een nieuw onderkomen bij elkaar. 

In de afbeeldingen 4.46 en 4.47 is deze combinatie tussen oud en nieuw duidelijk te zien . De 

verschillende onderdelen van het ROC krijgen elk hun eigen pand. Zo zal bijvoorbeeld de opleiding 

autotechniek in de twee garages (voor praktijk) plaatsnemen met daartussen nieuwbouw (voor 

onderwijs) en de opleiding zorg in het voormalige hospitaal in het uiterste westen. 

Daarnaast is er nog nieuwbouw voor onder andere meer onderwijsruimte en een sporthal. In de 

monumentale loods kan een nieuwe kantine worden gerealiseerd en in de twee voormalige 

legeringsgebouwen zal onderwijs plaatsvinden . 

Afbeelding 4.46 ROC Gilde opleidingen Afbeelding 4.47 ROC Gilde opleidingen 

In de nieuwbouw langs de boulevard zullen zich in de kelders fietsenstallingen bevinden. Ook zal het 

nieuwe NS-station Bieriek en een nieuwe bushalte aan de kazernestraat bijdragen aan een 

uitstekende bereikbaarheid voor de toekomstige leerlingen. 
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Exercitieterrein 

Het exercitieterrein ligt er momenteel enigzins verwaarloosd bij. Men heeft 

het zelfs grotendeels geasfalteerd zodat men er eenvoudig evenementen kan 

organiseren. Met het toekomstige evenemententerrein tussen het 

KazerneKwartier en de Maas is dit laatste niet meer nodig. Het is de bedoeling 

dat het exercitieterrein weer in zijn oude glorie wordt hersteld en een groen 

uiterlijk krijgt. Het zal het hart gaan vormen van het KazerneKwartier en als 

een soort park functioneren . 

In de afbeeldingen 4.48 t/m 4.50 zijn illustraties van dit herstelde exercitie

terrein zien . 

Afbeelding 4.49 Exercitieterrein in vogelvluchtperspectief 
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lnfrastructu u r 

Een belangrijk onderdeel van dit plan is het opknippen van de Venrayseweg. Hiermee vervalt de 

doorgaande functie van deze weg voor het autoverkeer. Om een goede verkeersafwikkeling van en 

naar de parkeergelegenheden, een vrije voetgangerszone en een goede verbinding met het centrum 

van Venlo te verkrijgen is ervoor gekozen om de Venrayseweg in het zuiden ter hoogte van de 

stadsbrug en in het noorden ter hoogte van de parkeerplaats af te sluiten voor auto's. 

Het gebied zal goed bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Zij kunnen het gebied vanuit het 

centrum middels de verbinding langs de spoorbrug en middels de nieuwe brug over de Maas 

bereiken. Vanuit het zuiden kan men via de oude stationstunnel, de nieuwe tunnel onder het nieuwe 

station en via de route langs de Maas het KazerneKwartier bereiken. Deze route langs de Maas volgt 

de route van de voormalige Venrayseweg, deze blijft dus wel voor het langzaamverkeer toegankelijk. 

Er zijn twee grote parkeergelegenheden. Eén is gelgen ten noorden van het voetbalstadion, de ander 

is gelegen ten zuiden van de multitifunctionele schaatshal in de vorm van een parkeergarage. De 

eerste is bereikbaar via de Venrayseweg, de parkeergarage is bereikbaar via een nieuw te creëren 

knooppunt op de Eindhovenseweg. Momenteel is dit een gelijkvloerse kruising (gelegen op een 

talud), het is de bedoeling dat deze gelijkvloerse kruising verdwijnt, en onder een viaduct van de 

Eindhovenseweg komt te liggen, waarmee de Eindhovenseweg niet langer onderbroken wordt. Dit 

komt zowel de verkeersafwikkeling van en naar Blerick, als van en naar het KazerneKwartier en het 

doorgaande verkeer op de Eindhovenseweg ten goede. 

De wegen in het KazerneKwartier zijn zodanig gedimensioneerd dat er vrachtauto's kunnen rijden. 

Dit is nodig om de gebouwen te kunnen bevoorraden en voor hulpdiensten bereikbaar te houden. 

Deze interne wegen zijn bereikbaar middels de Venrayse weg die wordt afgesloten voor het overige 

verkeer maar zal voorzien worden van zogeheten zinkbare palen. 

Zowel een voetbalstadion, als een NS-station, als een ROC-school en een evenement in de schaatshal 

vragen om veel voorzieningen om fietsen te kunnen stallen. Het is de bedoeling dat onder de 

nieuwbouw van het ROC langs de gecreëerde boulevard die loopt van het NS-station naar het stadion 

fietskelders komen die voor al deze functies te gebruiken zijn. 

Ten westen van het voetbalstadion en tussen de noordelijke parkeerplaats en het ROC wordt een 

busstation gerealiseerd, speciaal voor voetbalwedstrijden . Aan de kazernestraat dient voor het ROC 

ook nog een busstopplaats gerealiseerd te worden voor de leerlingen. 
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Op komende pagina's volgen enkele afbeeldingen 

waarop de nieuwe situatie van de verschillende 

verkeersniveau's te zien zijn. Respectievelijk de 

autowegen, fietspaden en voetgangerspaden. 

In afbeelding 4.51 is te zien hoe de 

Eindhovenseweg op een viaduct komt te liggen en 

en in afbeelding 4.52 is de nieuwe wegenstructuur 

te zien. Hierin is te zien hoe de Venrayse weg 

langs de Maas wordt afgesloten voor het 

autoverkeer en hoe de diverse parkeerplaatsen 

bereikbaar blijven. 

Uit deze afbeelding blijkt meteen dat het de 

bedoeling is dat het gehele KazerneKwartier en 

het evenemententerrein een autoluw gebied 

wordt. Het gehele plangebied kan hiermee een 

verlengde worden van het centrumgebied van 

Venlo aan de oostzijde van de Maas. 

Afbeelding 4.51 Nieuwe Eindhovenseweg 
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In afbeelding 4.53 is de nieuwe wegenstructuur 

voor fietsers te zien . Binnen het KazerneKwartier 

zijn enkele hoofdpaden geschikt voor fietsers . 

Hiermee blijft het stadion en het ROC Gilde 

opleidingen goed bereikbaar voor fietsers, 

hetgeen erg belangrijk is om mensen met de fiets 

te laten komen. 

Langs het terrein lopen enkele doorlopende 

fietsroutes, langs de kazernestraat vanuit het 

noorden richting Bieriek via de oude 

stationstoegang van het NS-station Blerick. Langs 

de Maas over onder andere de voormalige 

Venrayseweg tot aan het centrum van Blerick. 

Omdat de stadsbrug ten zuiden meer ruimte aan 

het afslaande verkeer richting het 

KazerneKwartier of Bieriek moet bieden verdwijnt 

hier aan één zijde de verkeersvoorzieningen voor 

fietsers en voetgangers . Dit wordt echter 

ruimschoots gecompenseerd door de verbeterde 

verbinding langs de spoorbrug en een nieuwe 

brug over de Maas in het noorden dat aansluit op 

het Q4 project. 
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In afbeelding 4.54 is de nieuwe wegenstructuur 

voor voetgangers te zien. Duidelijk is te zien hoe 

er een uitgebreid netwerk is voor voetgangers 

waarmee het gehele terrein bewandelbaar is 

zonder hinder van auto's. Tevens zijn beide 

centra, dat van Venlo en van Blerick, bereikbaar. 

Zo loopt er vanuit het station een route naar het 

Lambertusplein. 

Ook het nieuwe NS-station Bieriek wordt op dit 

nieuwe netwerk aangesloten. Het station zelf 

vormt hiermee een schakel tussen het 

Kazernekwartier en Blerick. In afbeelding 4.55 is 

de boulevard te zien die loopt vanaf het 

voetbalstadion naar het NS-station Blerick. 

Afbeelding 4.55 Wandelboulevard stadion-NS-station 
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Parkeervoorzieningen 

In het noorden is een grote parkeerplaats gerealiseerd voor circa 850 auto's en naast de schaatshal is 

een parkeergarage gepland met ruimte voor circa 500 auto's. Er is in dit geval gekozen voor een 

parkeergarage en niet voor een parkeerkelder onder bijvoorbeeld de schaatshal om verschillende 

redenen. Het is goedkoper, het is eenvoudiger en heeft het grote voordeel dat het in de toekomst 

nog uit te breiden valt. Tot slot kunnen deze parkeervoorzieningen naast de schaatshal ook dienen 

als een park&ride voor het nabijgelegen NS-station Blerick. De parkeergarage is verder langwerpig 

uitgevoerd en bestaat uit twee rijen met beide aan weerszijden parkeergelegenheden. De garage 

heeft daardoor een eenvoudige rondgang. Er is een externe spiraalvormige helling geplaatst voor het 

op- en neergaande verkeer dat een snelle verkeersafwikkeling bevordert. In afbeelding 4.56 is hier 

een schematische weergave van te zien [Louter, Van Savooyen (2005)]. 

Zie ook bijlage 11; Globale inschatting van kosten plan 
Kazerneterrein Venlo Deel 2, Alternatieve 
parkeervoorzieningen, voor een toelichting over de tot 
standkoming van de keuze voor een parkeergarage. 

Op de parkeerplaats in het noorden is rekening gehouden met 

een bescheiden drive-in bioscoop (circa 200-250 auto's) die 

door de bioscoop gelegen aan de oostzijde geëxploiteerd kan 

worden. Het ROC krijgt diverse kleinere parkeerplaatsen, zo'n 

150 plaatsen in totaal. 

Deze ruim 1500 parkeerplaatsen kunnen vanwege de nieuwe 

goede verbinding voor voetgangers ook het centrum van Venlo 

van dienst zijn op tijden dat ze niet gevuld zijn met bezoekers 

voor het casino, stadion, bioscoop en schaatshaL De circa 1565 

parkeerplaatsen zijn voldoende bij een norm van 0.1 

parkeerplaats per toeschouwer. Bij deze norm dienen er 

minstens 1500 parkeerplaatsen te zijn. Op afbeelding 4.57 is te 

zien waar de diverse parkeermogelijkheden zijn in het gebied 

en hoe deze bereikt kunnen worden. 
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Parkeervoorziening P1 

Circa 850 auto's (Inclusief een 

drive-in bioscoop voor circa 

200-250 auto's) 

Busstopplaats voor circa 

bussen 

Parkeervoorziening P4 

circa 3x 25 auto's 

Parkeervoorziening P3 

circa 75 auto's 

Parkeervoorziening P2 

circa 500 en 65 (hotel) auto's 
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Een uitbreiding van het stadion naar 25.000 toeschouwers vraagt om een uitbreiding van de 

parkeerplaatsen. In het masterplan is zoals reeds gezegd rekening gehouden met 1500 

parkeerplaatsen, bij een eventuele uitbreiding zal dit aantal opgeschroefd moeten worden naar circa 

2500 parkeerplaatsen. Deze uitbreiding kan plaatsvinden op twee locaties: 

./ De eerste locatie is die van de parkeergarage naast de MFS. Bij de bouw van de 

aanvankelijke parkeergarage zou men rekening moeten houden met een eventuele 

uitbreiding van één extra parkeerlaag. Dit biedt ruimte aan 250 extra parkeerplaatsen. 

Eventueel kan men na het plaatsten van de 3de parkeerlaag een dak plaatsen zodat de 

MFS en de parkeergarage één geheel worden. In de afbeeldingen 4.58 t/m 4.60 is hier een 

illustratie van te vinden . 

./ De tweede locatie is in het noorden van het plangebied waar momenteel nog een 

bedrijfspand is gevestigd. Op deze plaats kunnen 400 extra parkeerplaatsen gerealiseerd 

worden. Indien nodig kan er op deze locatie ook een veelvoud van de 

parkeergelegenheden gerealiseerd worden wanneer men meerdere parkeerlagen 

toevoegt. 

Op afbeelding 4.61 is te zien waar 700 extra parkeerplaatsen geplaatst kunnen worden en eventueel 

zelfs 1000 parkeerplaatsen extra. 

Deze uitbreiding kan ook plaatsvinden als de aanvankelijke capaciteit van 1500 parkeerplaatsen 

onvoldoende zou zijn. Dit is echter onwaarschijnlijk omdat er zich in het centrum van Venlo, op 

loopafstand van het KazerneKwartier, reeds verschillende parkeergarages met een totale capaciteit 

van 1000 parkeerplaatsen bevinden. En men zal dit aantal in de nabije toekomst met nog zo'n 1000 

parkeerplaatsen uitbreiden in nieuwe parkeergarages in onder andere het Maasboulevard project, 

eveneens op loopafstand van het KazerneKwartier. 

Bij grote evenementen in de MFS of op het evenemententerrein zou er ook nog gebruik gemaakt 

kunnen worden van de parkeervoorzieningen van OCÉ en langs de snelweg A67 nabij het huidige 

Holland Casino. Het exacte benodigde aantal parkeerplaatsen zal in de toekomst echter opnieuw 

bekeken moeten worden. Wellicht kan de gehanteerde norm van 0.1 omlaag of misschien is het 

nodig om deze te verhogen. 
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450 extra parkeerplaatsen bij 

gelijkvloerse uitbreiding 

(Tot 800 extra parkeerplaatsen bij een 

uitbreiding met twee parkeerlagen) 

250 extra parkeerplaatsen op een tweede 

parkeerlaag bovenop de parkeergarage 
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Tot slot is er dan nog de parkeervoorziening ten noorden van het nieuwe 

voetbalstadion. In afbeelding 4.62 is een impressie te zien van hoe dit gevuld 

met auto's eruit kan zien. In afbeelding 4.63 en 4.64 is daarentegen te zien 

hoe de parkeerplaats als drive-in bioscoop gebruikt kan worden. 

Vanwege de nieuwe voetgangersbrug zijn al deze parkeervoorzieningen op 

dagen dat er geen voetbalwedstrijden en/of evenementen zijn ook uitstekend 

te gebruiken voor bezoekers aan de binnenstad van Venlo. 

Afbeelding 4.63 Drive-in bioscoop 
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Ter verduidelijking van het masterplan zijn er enkele doorsneden gemaakt, het betreft in feite twee 

doorsneden die beide in twee richtingen zijn gemaakt. Hiermee kan men vanaf het centrale 

exercitieterrein als het ware 360 graden om zich kijken en zien hoe dit eruit komt te zien. Op 

afbeelding 4.65 is te zien waar deze doorsneden exact gemaakt zijn. Op afbeelding 4.66 t/m 4.69 zijn 

vervolgens deze vier doorsneden te zien van het Masterplan, eerst volgt een beschrijving van de 

doorsneden. 

Doorsnede AA' (richting het noorden) 

Van links naar rechts is hierin duidelijk te zien hoe onder de nieuwbouw voor het Gilde een 

fietskelder wordt gecreëerd en de paden voor enkel fietsers en voetgangers toegankelijk zijn. De 

doorsnede gaat vervolgens door een voormalig legerings gebouw gelegen aan het exercitieterrein, 

hierin zal ook nog onderwijs plaatsvinden van het Gilde. Vanaf het exercitie terrein is vervolgens te 

zien hoe het voetbalstadion de carré-opstelling van het exercitieterrein aan de noordelijke zijde een 

nieuw gezicht geeft achter de monumentale bomenrij en als het ware voltooid. Rechts van de fiets

en wandelboulevard tussen een driedubbele bomenrij is het evenemententerrein te zien dat als een 

openbare sportvoorziening te gebruiken is. Tot slot bevindt zich geheel rechts de lager gelegen 

uiterwaarde, welke toegankelijk is voor wandelaars en bij hoogwater mogelijk ondergestroomd kan 

zijn. 

Doorsnede A' A (richting het zuiden) 

Van links naar rechts zijn hierin wederom de uiterwaarde en openbare sport-voorzieningen te zien 

met daarnaast de fiets en wandelboulevard gesitueerd tussen de bomen. Vervolgens kan men over 

het exercitieterrein de voormalige legeringsgebouwen herkennen met daarachter een nieuwe 

multifunctionele schaatshal (MFS). Links hiervan is nog een toren te zien waarin het hotel gevestigd 

zal worden. Verder naar rechts zijn wederom de gebouwen van het Gilde te zien. 

Doorsnede BB'- Stadion 15.000 toeschouwers (richting het westen) 

Van links naar rechts is hier het talud van de spoorweg te zien met daarnaast de parkeergarage voor 

circa 500 auto's. De parkeergarage wordt ontsloten middels een gang tussen de garage en de 

naastgelegen multifunctionele schaatshal, ook is het mogelijk om deze middels deze gang te 

bereiken. In de schaatshal bevindt zich een in- en uitschuifbare tribune waardoor de hal voor diverse 

doeleinden gebruikt kan worden. De zuidelijk gelegen legeringsgebouwen aan het exercitieterrein 
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maken onderdeel uit van deze schaatshal en deze zullen plaats bieden aan diverse voorzieningen als 

horeca, douches, omkleedruimte, dienstruimte, kantoor, etc. 

Vervolgens zijn de westelijk gelegen legeringsgebouwen te zien waarin onderwijs van het Gilde zal 

plaatsvinden. Naar rechts is het nieuwe voetbalstadion van VVV-Venlo te zien. Het stadion is hier 

getekend in een eerste fase voor circa 15.000 toeschouwers, waarbij er slechts één ring tribunes is. 

Deze tribunes zijn in de grond is verzonken, dit moet de vertrouwde sfeer van 'De Koel' behouden en 

de hoogte van het stadion beperken. Vanaf het maaiveld-niveau binnenkomend in het stadion is het 

gehele stadion direct te overzien. Aan de linkerzijde bevindt zich nog een toegangsgebouw tot het 

stadion waarin basisfuncties zoals bestuur-, vergaderruimtes, fanshop, horeca en business- en 

sponsorruimten zich kunnen bevinden. Tot slot bevindt zich helemaal rechts de grootste 

parkeerplaats met daarop ook een drive-in bioscoop voorziening. 

Doorsnede 8'8- Stadion 25.000 toeschouwers (richting het oosten) 

Van links naar rechts is hier te zien hoe men direct naast het voetbalsstadion kan 

parkeren op de grootste parkeerplaats. Vervolgens is hier wederom het stadion 

zichtbaar, ditmaal echter getekend in de tweede fase voor circa 25.000 

toeschouwers. Hierbij zijn twee ringen tribunes te zien, de tweede ring kan er 

zoals eerder vermeld als het ware in worden gehangen. 

Naar rechts kan men over het exercitieterrein de voormalige officierskantine en 

het hoofdgebouw zien, deze zullen een nieuwe functie als restaurant en 

uitgaansgelegenheid krijgen. 

Rechts zijn weer de voormalige legeringsgebouwen te zien die onderdeel 

uitmaken van de multifunctionele schaatshaL Achter deze MFS is de hoteltoren 

te zien en het minder hoge casino. Het uitgebreide stadion vraagt zoals reeds 

bekend om extra parkeerplaatsen, dit is geïllustreerd in de extra parkeerlaag van 

de parkeergarage naast de MFS. Eventueel is het hierna nog mogelijk om de 

garage nog meer te verhogen of er een dak op te plaatsen waardoor het visueel 

meer een onderdeel zal uitmaken van de schaatshaL 
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Doorsnede AA' 

Schaal1:1500 

Afbeelding 4.66 Doorsnede AA' 

Doorsnede A' A 

Schaal1:1500 

Afbeelding 4.67 Doorsnede A' A 
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Doorsnede BB' 

Schaall:lSOO 

Afbeelding 4.68 Doorsnede BB' 

Doorsnede B'B 

Afbeelding 4.69 Doorsnede B'B 
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4.3. Fasering 

Een normaal bouwproject kent enkele reguliere bouwfases, namelijk dat van een voorlopig ontwerp, 

definitief ontwerp, bestek en bouwvoorbereiding, prijs- en contractvorming en uitvoering. Gezien de 

complexiteit en verschillende bouwprojecten binnen dit masterplan kent de realisatie ook enkele 

fases. Niet alles kan immers gelijktijdig gerealiseerd worden. 

Het belangrijkste onderdeel van dit masterplan is het voetbalstadion voor 15.000 toeschouwers. 

WV-Venlo heeft hier de nodige haast bij en de realisatie van dit project heeft daarom de hoogste 

prioriteit. Gelijktijdig kan de bioscoop die aan het stadion grenst uiteraard ook gerealiseerd worden. 

Een voetbalstadion zonder een parkeervoorziening, zonder horeca of met een slechte bereikbaarheid 

zal niet goed functioneren, het is daarom van belang dat er tussen de oplevering van bepaalde 

onderdelen van het masterplan een niet al te lange periode zit. Een relatief klein bouwproject zoals 

het Gilde kan ook vrij snel gerealiseerd worden. 

Met de Multifunctionele schaatshal kan, evenals met de bijbehorende parkeergarage en het 

evenemententerrein en de vernieuwing van het NS-station Bieriek op een later tijdstip worden 

aangevangen. De uiterwaarde en de nieuwe voetgangersbrug over de Maas kunnen als laatste 

worden gerealiseerd. 

Tot slot bestaat er in de toekomst ruimte om, indien dit nodig is, het voetbalstadion uit te breiden 

naar 25.000 toeschouwers. Hiermee is zoals reeds eerder vermeld rekening gehouden door de 

constructie zo te fabriceren dat er op een later tijdstip eenvoudig tribunes in kunnen worden 

gehangen. Ook bestaat er in de toekomst mogelijkheden om de parkeervoorzieningen uit te breiden 

van 1500 naar 2500 auto's. De vraag is echter of deze capaciteit daadwerkelijk volledig nodig zal zijn, 

het beste is om dit tezijnertijd nog eens te bekijken en opnieuw te berekenen, dan kan ook de 

huidige parkeercapaciteit geëvalueerd worden. 
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De fasering zoals op de vorige pagina is besproken staat hieronder weergegeven. Het totale 

masterplan zal dus zeker 10 jaar in beslag nemen. 

Fase Onderdelen Periode 

Fase 1 Voetbalstadion 15.000 toeschouwers 2010-2013 

Fase 2a Gilde opleiding 2011-2013 

Horeca-gelegenheden in voormalige militaire gebouwen 

Fase 2b Bioscoop 2012-2013 

Parkeervoorzieningen met drive-in bioscoop 

Busstopplaats 

Fase 3a Holland Casino en hotel 2013-2015 

Fase 3b Multifuntionele Schaatshal 2013-2016 

Fase 4a Parkeergarage MFS & aanpassing Eindhovenseweg 2015-2016 

Evenemententerrein 

Fase 4b Vernieuwing NS-station Bieriek 2015-2017 

Fase 5 Herinrichting uiterwaarde en realisatie hoogwatergeul 2015-2020 

Voetgangers- en fietsersbrug over de Maas 

Fase 6 Uitbreiding voetbalstadion naar 25.000 toeschouwers Indien nodig 

Uitbreiding parkeervoorzieningen naar 2500 

Uit het masterplan en deze fasering blijkt dat het grote voordeel van dit masterplan is, is dat de 

verschillende onderdelen van het plan onafhankelijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld. Het is 

daardoor niet nodig voor een Holland Casino om te wachten tot de schaatshal gerealiseerd wordt. 

Het laat hiermee ook nog ruimte voor andere en nieuwe architectonische vormgeving. 
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4.4. Aanbevelingen 
Locatiekeuze voetbalstadion 

Bij de aanvang van deze studie is er een belangrijke keuze gemaakt, namelijk om het voetbalstadion 

in het KazerneKwartier als uitgangspunt te nemen in de nieuwe ontwikkelingen van de voormalige 

militaire kazerne. Hierbij is buiten beschouwing gelaten dat er mogelijk andere locaties voor het 

stadion zijn. Enkele voorbeeld locaties zijn een nieuw stadion op de huidige locatie van VVV-Venio of 

een locatie nabij de locatie van Floriade 2012. 

Er is echter bewust voor dit uitgangspunt gekozen omdat het de voorkeur geniet onder de bevolking 

van de gemeente Venlo en dat van de gemeente Venlo en VVV-Venio zelf. Een uitgebreide studie 

hiervoor ontbreekt echter en een eerste aanbeveling is dan om een studie te doen naar deze keuze 

van het kazerneterrein ten opzichte van andere locaties. 

Verkenning voetbalstadions Nederland 

De verrichte verkenning naar de voetbalstadions in Nederland is gebaseerd op persoonlijke 

waarnemingen en interpretaties. Hoewel dit zo objectief mogelijk is gedaan, was het beter geweest 

deze inventarisatie met meerdere personen uit te voeren. Daarnaast zou deze studie uitvoeriger 

kunnen worden verricht en breder worden getrokken. In de verkenning is de directe omgeving in 

acht genomen, maar is geen onderzoek gedaan naar de invloed van een stadion op een grotere 

omgeving of op de gehele stad. 

Een tweede aanbeveling is dus om een uitgebreide studie te verrichten naar voetbalstadions, de 

omgeving hiervan en wat de invloed van een dergelijk complex op een stad is. 

Schaatsaccommodatie 

Over de grens met Duitsland in Grefrath, op circa 25 km afstand, bevindt zich reeds een vergelijkbare 

schaatsaccommodatie als waarin dit masterplan voorziet. Er zouden dus vraagtekens geplaatst 

kunnen worden bij het door de KNSB verrichtte onderzoek. 

Een derde aanbeveling is dus om nader onderzoek te doen naar de vraag naar een schaats

accommodatie in Venlo. 
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Fort Sint-Miehiel 

Er is in het Masterplan sterk rekening gehouden met de bestaande structuur van de kazerne en van 

de bestaande monumentale en beeldbepalende gebouwen. Met het historische Fort Sint-Miehiel is 

echter weinig tot geen rekening gehouden. De keuze hiervoor is echter bewust gemaakt om het 

gebied en het plan niet verder te compliceren. Er is uitgegaan van het chassé-concept, dit omhelst 

een strak en recht ontwerp. Het fort Sint-Miehiel met zijn stervormige opzet is hier niet mee te 

combineren. Het huidige masterplan doet daarom wellicht geen recht aan de complete rijke historie 

van het plangebied . 

Een vierde aanbeveling is dus om hier nog eens naar te kijken en om mogelijk toch aanpassingen te 

vinden en te maken waardoor ook dit historische onderdeel gewaarborgd kan blijven voor de 

toekomst . 
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Bijlage I 
Globale inschatting van kosten plan Kazerneterrein Venlo - Deel! 
fen Multifunctioneel Stadion versus een Stadion & Multifunctionele Schaatshal 

De gemeente Venlo heeft het streven om een groot multifunctioneel centrum (MFC) te realiseren, te 
gebruiken voor grote beurzen, evenementen en concerten. Omdat de Venlose voetbalclub VVV een 
nieuw voetbalstadion nodig heeft wil de gemeente dit stadion uitvoeren als een multifunctioneel 
centrum. Bij voorkeur met een dak erop in de trant van het Gelredome (29.600 toeschouwers) en de 
Amsterdam Arena (55.000 toeschouwers). 
Het nieuwe voetbalstadion moet een capaciteit krijgen van 15.000 toeschouwers, maar het dient 
eenvoudig uit te breiden te zijn naar 25.000 toeschouwers. Een stadion met een dak erop is lastig uit 
te breiden, men moet het daarom al bij aanvang lo groot maken dat er altijd 25.000 toeschouwers in 
kunnen. Bovendien is een overdekt voetbalstadion erg duur omdat voor een goede grasmat het dak 

ook geopend moet kunnen worden of de grasmat naar buiten gerold moet kunnen worden. 
Daarnaast is uit een onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) 
gebleken dat er een vraag bestaat naar een overdekte 400-meter schaatsbaan in de regio van Venlo. 
Het idee is dan om deze schaatshal nabij het voetbalstadion te realiseren. De schaatshal hoeft niet 
uitbreidbaar te zijn, het dak hoeft niet open te kunnen en de vorm van een schaatshal is constructief 
gezien gunstiger voor een dak dan de vorm van een voetbalstadion. 
Door juist van de schaatshal een multifunctioneel centrum te maken kan het voetbalstadion 
eenvoudig uitbreidbaar (zonder dak) gerealiseerd worden. Een schaatshal is goed voor evenementen 
als indoorsporten, beurzen en concerten te gebruiken. Qua vloeroppervlak zijn een voetbalveld en 
een 400-meter schaatsbaan nagenoeg gelijk aan elkaar. De schaatshal dient enkel uitgevoerd te 
worden met een kleine en/of uitschuifbare tribune lOals men in vele sporthallen aantreft. Het 
voordeel van een apart multifunctioneel centrum naast een voetbalstadion is dat het houden van 
evenementen ook eenvoudiger is aangezien men niet met een grasmat en voetbalwedstrijden 
rekening hoeft te houden. Schaatsevenementen zijn meer geconcentreerd in bepaalde perioden en 
het onderhouden en beschermen van een ijsbaan is makkelijker dan van een grasmat. 
De vraag is natuurlijk of dit idee ook financieel voordeliger is. Om een inschatting van de kosten te 
maken, kan men kijken naar vergelijkbare projecten. 
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./ Voetbalstadion als MFC 
Voor het voetbalstadion als multifunctioneel centrum met een te openen dak is het 
Gelredome in Arnhem de beste vergelijking. Qua grootte komt dit stadion het dichtste in de 
buurt van dat wat VVV nastreeft, daarnaast heeft dit stadion een relatief eenvoudige 
constructie. Andere multifunctionele stadions met overkapping zijn van een niet 
vergelijkbare grootte (50.000 toeschouwers) of niet-Westers waardoor de kosten moeilijker 
te vergelijken zijn . 

./ Voetbalstadion 
Voor het voetbalstadion zonder MFC-functie is een referentiestadion gevonden dat in 
Amiens in Frankrijk staat. Dit stadion is gebouwd voor 12.000 toeschouwers, maar bij de 
bouw van dit stadion is rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding naar 20.000 
toeschouwers. Er is voor deze referentie gekozen vanwege de esthetiek, maar ook de 
uitbreidbaarheid [Amiens SC Football (2010)] . 

./ Schaatshal als MFC 
Voor de schaatshal is een referentie gevonden in Erfurt in Duitsland, de Gunda Niemann 
Stirnemann Halle. Deze schaatshal heeft een capaciteit van zo'n 4.000 toeschouwers en is vrij 
van kolommen, zodat het voor vele evenementen geschikt is. Er is voor deze Duitse 
referentie gekozen omdat in Nederland enkel het THIALF schaatsstadion gevrijwaard is van 
kolommen en dit stadion is al ruim 20 jaar oud [Erfurter sportbetrieb (2010)]. 

Met deze referentieprojecten kan vervolgens gerekend gaan worden . 
./ Het voetbalstadion Gelredome met dak en uitrolbaar voetbalveld voor 29.600 toeschouwers 

kostte in 1998 circa 70 miljoen euro (en dit is niet volledig afgebouwd) . 
./ Het referentie-voetbalstadion voor 12.000 toeschouwers in Frankrijk kostte in 2000 circa 12 

miljoen euro en voor 2 miljoen euro is het eenvoudig uit te breiden naar 20.000 . 
./ De schaatshal in Erfurt voor 4.000 toeschouwers kostte in 2001 circa 14 miljoen euro. 

Deze prijzen kloppen natuurlijk niet met hedendaagse prijzen. Er zal in ieder geval rekening 
gehouden moeten worden met de gemiddelde stijging van de bouwkosten. Het gemiddelde hiervan 
ligt op een stijging van 4,5% per jaar [BDB-Bouwindex (2010)]. Hiermee komt men uit op de volgende 
kosten: 

./ Het Gelredome (29.600 toeschouwers) zou dan vandaag de dag ongeveer 112 miljoen euro 
kosten. Uitgaande van 25.000 toeschouwers zou dit multifunctioneel voetbalstadion in Venlo 
iets goedkoper kunnen uitvallen, ook is het niet nodig het veld naar buiten kan rollen. De 
schatting van de kosten voor een multifunctioneel voetbalstation in Venlo kan daarom circa 
25% goedkoper zijn en komt daarom uit op minimaal circa 84 miljoen euro. In berichten uit 
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de media geven de gemeente Venlo en VVV een schatting van 60 tot 75 miljoen euro voor de 
bouw van een voetbalstadion als MFC. Dit lijkt aan de lage kant . 

./ Het referentie voetbalstadion voor 12.000 toeschouwers zou vandaag de dag 18,5 miljoen 
euro kosten en nog eens 3 miljoen euro om het uit te breiden naar 20.000 toeschouwers. 
Wederom uitgaande van een aanvankelijke capaciteit van 15.000 toeschouwers en 
uiteindelijk maximale capaciteit van 25.000 kunnen de kosten geschat worden op 23 miljoen 
euro en nog een 7 miljoen euro extra bij een uitbreiding. Een totaal van 30 miljoen euro dus . 

./ De schaatshal in Erfurt zou vandaag de dag 21 miljoen euro kosten. Qua grootte en capaciteit 
is deze uitermate geschikt als MFC. Om deze schaatshal wel optimaal multifunctioneel te 
maken en eventueel te voorzien van grotere en/of uitschuifbare tribunes zullen de kosten 
hoger uitvallen. Wel zou men de extra grondkosten voor een schaatshal in rekening moeten 
brengen, deze zijn circa 4 miljoen euro. De totale kosten kunnen worden geschat op 30 
miljoen euro. 

Samenvattend overzicht van de geschatte kosten (in miljoen euro's): 
./ Multifunctioneel voetbalstadion 84 
./ Monofunctineel voetbalstadion 30 
./ Multifunctionele schaatshal 30 

Conclusie: 

Een overdekt voetbalstadion als MFC kost circa 84 miljoen euro. Een eenvoudig voetbalstadion plus 
een schaatshal als MFC kosten ongeveer 60 miljoen euro. Het is dus voordeliger om een 
monofunctioneel voetbalstadion en een multifunctionele schaatshal te realiseren. Ook als men de 
gunstigste schatting (60 miljoen euro) van de gemeente Venlo en VVV hanteert zijn de kosten nog 
altijd gelijk. De onderhoudskosten en het energieverbruik van twee complexen ligt waarschijnlijk wel 
hoger dan één complex, echter bezitten twee aparte complexen nog meer voordelen. Zo kunnen er 
eenvoudiger evenementen gehouden worden tijdens het voetbalseizoen en kunnen deze 
evenementen beter worden georganiseerd in een complex dat beter voor is uitgerust. 
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Bijlage 11 
Globale inschatting van kosten plan Kazerneterrein Venlo- Deel 2 
Alternatieve parkeervoorzieningen 

Uitgaande van de realisatie van een monofunctioneel voetbalstadion en een multifunctionele 
schaatshal is er behoefte aan voldoende parkeergelegenheid . Aangezien het plangebied (het oude 
kazerneterrein) dicht bij het intercity-station Bieriek ligt, kan tevens voorzien worden in een Park
and-Ride functie. Deze Park-and-Ride voorziening zal nabij de schaatshal gerealiseerd worden omdat 
de schaatshal dicht bij het station komt te liggen . 

Voor het parkeren nabij de multifunctionele schaatshal zijn diverse alternatieven mogelijk: 
la. Een parkeerkelder (700 plaatsen) onder de schaatshal; 
lb. Een parkeergarage (700 plaatsen) onder de schaatshal (op maaiveldniveau); 
2a . Een parkeergarage (750 plaatsen) naast de schaatshal; 3 lagen, eerste laag op 

maaiveld niveau; 
2b . Een parkeergarage (750 plaatsen) naast de schaatshal; 3 lagen, eerste laag onder 

maaiveldniveau. In de toekomst uitbreidbaar met een extra laag tot 1000 plaatsen; 
3. Een parkeerkelder (700 plaatsen) onder het plein tussen de schaatshal en het stadion. 

De parkeergarages van 3 lagen zouden aanvankelijk ook in twee lagen kunnen worden gerealiseerd, 
om de vergelijking in kosten echter zo nauwkeurig mogelijk te maken zijn de drie laagse garages 
gehanteerd in de bereking vanwege het beter vergelijkbare aantal parkeerplaatsen. 
Een twee laagse parkeergarage zou in de toekomst dus ook uitbreidbaar kunnen zijn. 

Naast esthetische en praktische overwegingen zit er uiteraard ook een financiële kant aan de 
verschillende alternatieven, om het verschil in kosten te berekenen is gebruik gemaakt van het 
Praktijkboek parkeergarages [Rinsma en Koens (2007)]. Hierin worden de volgende 
investeringskosten per parkeerplaats gemeld (middel -hoog kwaliteitsniveau, in euro's): 

../ parkeerkelder onder een gebouw: 26.000- 29.000 

../ parkeerkelder onder maaiveld: 28.500- 31.000 

../ parkeergarage onder een gebouw: 15.500- 18.000 

../ parkeergarage: 15.000- 17.000 
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Uitgaande van deze gegevens zijn de kosten per parkeervariant berekend: 

# Omschrijving Aantal Kosten Kosten afgerond 
plaatsen (in miljoen euro) 

la Parkeerkelder onder 700 18.200.000- 20.300.000 euro 18-20 

gebouw 

lb Parkeergarage 700 10.850.000- 12.600.000 euro 11-13 
onder gebouw 

2a Parkeergarage 750 11.250.000- 12.750.000 euro 12-13 
+ 500.000 euro* 

2b Parkeergarage met 250 kelder+ 7.125.000-7.750.000 euro+ 15-17 
onderste laag als 500 garage= 7.500.000-9.000.000 euro= 
kelder 750 14.625.000-16.750.000 euro 

+ 500.000 euro* 

3 Parkeerkelder 700 19.950.000-21.700.000 euro 20-22 

* Een parkeergarage neemt echter wel een kleine hoeveelheid extra ruimte in, dit is van invloed op de 
grondkosten. Deze grondkosten dienen in rekening gebracht te worden en bedragen circa 500.000 
euro. 

Conclusie: 
./ Een parkeerkelder onder de schaatshal (la) is een uitermate duur alternatief . 
./ Een parkeergarage onder de schaatshal op maaiveld niveau (lb) is voordeliger maar uit 

praktische overwegingen onhandig. De toegankelijkheid tot de schaatshal wordt beperkter . 
./ Een parkeergarage naast de schaatshal op maaiveld niveau (2a) biedt iets meer 

parkeerplaatsen en is voordelig. Echter, de parkeergarage neem extra ruimte in beslag 
vergeleken met de vorige varianten . 

./ Een parkeergarage naast de schaatshal met de onderste laag als kelder (2b) is voordeliger 
dan een parkeerkelder onder de schaatshal (la), maar duurder dan een normale 
parkeergarage (2a). De voordelen zijn wel dat de parkeergarage in de toekomst uitbreidbaar 
is in de hoogte. Hetgeen een sterk argument kan zijn aangezien het voetbalstadion in de 
toekomst uitgebreid kan worden van 15.000 toeschouwers naar 25.000 toeschouwers. Ook 
hier geldt dat deze variant extra ruimte in beslag neemt . 

./ Een parkeergarage onder het plein (3) is een uitermate duur alternatief. 

De keuze valt op een parkeergarage naast de schaatshal, variant 2a. Het is waarschijnlijk voldoende 
om de parkeergarage aanvankelijk twee-laags uit te voeren. Dit biedt ruimte om de garage in de 
toekomst met één laag te verhogen en uit te breiden. 
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