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achter kanten 
van de stad
mark feron

De hedendaagse stad kent een vergaande segregatie 
van functies. Stadsdelen worden als het ware gere-
serveerd als ‘kernwinkelgebied’, ‘kantorenboulevard’ 
of ‘woonbuurten’ met een eigen kritische massa die 
niet uit de regels van de stad volgt. Slechts op de 
raakvlakken ontstaat contact tussen verschillende 
functies en bewoners van de stad. 
Ook verdwĳnen activiteiten die niet in staat blĳken 
de eigen kritische massa in de stad bĳ elkaar te krĳgen.
Deze ontwikkeling biedt voordelen voor de consument; 
functies zĳn overzichtelĳk gegroepeerd en eenvoudig 
te vergelĳken. Maar men kan vragen stellen bĳ de ruim -
telĳke kwaliteit waar georganiseerdheid de boventoon 
voert. Steden beginnen steeds meer op elkaar te lĳken.
Wellicht nog belangrĳker dan de beleving van de 
ruimtelĳke kwaliteit, is de teloorgang van wat George 
Chabot ‘l’âme de la cité’ oftewel de ziel van de stad 
noemt. Chabot beschouwt de stad als een geheel dat 
zichzelf bouwt en waarin alle delen bĳdragen aan het 
ontstaan van deze ziel. Juist de unieke en lokale com-
binatie vormt de ziel van de stad. En de ziel is meer nog 
dan de gebouwde structuur, het eigene van iedere stad.
In de chemie worden mengsels in de centrifuge ge -
scheiden in verschillende stoffen. Zo wordt ook het 
stedelĳke mengsel aan functies gescheiden door de 
kracht van het marktmechanisme. Zoals in het mid -
den van de centrifuge een leegte ontstaat, zo ontstaat 
in de achterkanten van de stad stedelĳke leegte. 
Ieder kind gedĳt het best samen met andere kinderen. 
Ook stedelĳke functies hebben baat bĳ elkaars nabĳ-
heid. Indien deze ander nu iedere keer een zelfde 
‘soortgenoot’ betreft neemt de onderlinge beïn-
vloeding verder af. De activiteit zal verschralen. 
Alleen het opnieuw mengen kan dit verschralen 
tegengaan. 

Juist het ontbreken van verdienpotentieel in ‘de 
leegte van de achterkanten’ biedt kans om te mengen. 
Door deze achter kanten te beschouwen als ‘broed-
plaatsen’ van de stad, met meerdere functies naast 
elkaar, beïnvloeden en versterken deze elkaar. 
Nieuwe combinaties ontstaan en floreren. 
Concreet stellen wĳ dan ook voor alle stegen, nissen, 
hoeken en daken in de Keizerstraat, Ursulastraat en 
Bartelsplaats te benutten om nieuwe impulsen te 
huisvesten. Om de waarde van dit stedelĳk dna te 
verbeelden ontwerpen wĳ een architectonische 
module als stralende glazen doosjes, de ‘parels’ van 
Venlo. Deze glazen containers worden in iedere nis, 
hoek en plat dak geplaatst. Een systeem van trappen 
verbindt deze plekken tot een creatief netwerk. 
Zo wordt in de achterkanten de ziel van de stad weer 
tot leven gebracht. De broedplaatsen creëren nieuwe 
impulsen die op den duur door de marktwerking weer 
over de stad worden uit geslingerd. De leegte in het 
achtergebied komt weer vrĳ aan  nieuw initiatieven. 
De broedplaatsen zorgen voor een levendige en zich-
zelf vernieuwende stad van binnen uit. De achterkan-
ten worden het dna van de stad en dus van Venlo!
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Juryvoorzitter: Twan Beurskens, wethouder ro gemeente Venlo

Juryleden: Annette Marx, Eva Vervoort, Piet Pepels

architectuur en hergebruik: 
keizerstraat, ursulastraat en bartelsplaats te venlo.

1900: kleinschalige en gemengde stad

1950: gemengde stad die groeit

1980: stad ontmengt, monofuncties

2010: monofuncties leiden tot verschraling

2010: achterkanten als broedplaatsen

2020: nieuwe impulsen kleuren de stad

2015: nieuwe impulsen waaieren uit


