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Lange tijd gold Venlo als een goed be-
waard geheim; als grensstad lag het 
vooral ver weg. Tegenwoordig bevin-
den we ons niet meer aan de rand van 
het land, maar in het centrum van een 
bloeiende euregio. De stad heeft zich 
de afgelopen decennia gigantisch ont-
wikkeld. De blik is tegenwoordig gericht 
op de toekomst, vanuit het besef van een rijk 
verleden. 

In dit magazine staat de Venlose binnenstad centraal. Een plek waar het kooptoeris-
me zo’n beetje is uitgevonden. Maar ook de plaats waar Venlonaren graag uitgaan, 
na een week hard werken in een van de 1.300 bedrijven die hun plek vonden op onze 
uitgestrekte bedrijventerreinen. De binnenstad is thuishaven van aansprekende eve-
nementen en een groeiend aantal instellingen voor hoger onderwijs. 

Ons stadhuis is een historisch mirakel omdat het de zware bombardementen aan 
het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Ons moderne stadskantoor 
bij de Maas biedt een comfortabele werkplek aan de medewerkers van de gemeente. 
Het kantoor met de opvallende groene gevel staat model voor een nieuwe manier 
van bouwen: dingen ontwerpen en maken zonder afval, in een circulaire economie. 

Venlo is op alle fronten veelzijdig. Het centrum is compact en overzichtelijk; in mid-
deleeuwse straten vind je moderne winkelketens naast sfeervolle lokale speciaalza-
ken met een uniek aanbod. De stad is rijk aan bijzondere plekjes die u kunt ontdek-
ken tijdens een stadswandeling. 

Veelzijdig is eveneens de Venlose horeca. Kleine bruine kroegen, trendy bars, knusse 
restaurants en eetgelegenheden met een moderne, strakke uitstraling. Een kopje 
koffie of glaasje wijn op een gezellig terras kan net zo gemakkelijk als een uitge-
breid diner met vrienden of familie. Voor cultuurliefhebbers garanderen theater De 
Maaspoort en Poppodium Grenswerk een mooie avond uit, terwijl toonaangevende 
musea een wisselend aanbod verzorgen voor overdag.

Ondernemers en bewoners zijn zeer betrokken bij hun stedje. Sommige familiebe-
drijven zijn hier al generaties lang actief. Er zijn veel, heel veel verhalen te vertellen 
over bijzondere huizen en hun bewoners. Ikzelf heb in elk geval besloten om in Venlo 
te blijven wonen. Acht jaar ben ik hier nu burgemeester en de stad is in mijn hart 
gaan zitten. Zoals de stad bij alle Venlonaere in het hart zit. Ook u als bezoeker zal 
ze voor zich innemen. Met overtuiging heet ik u dan ook graag welkom. Voor een 
eerste kennismaking, en daarna zeker voor een herhalingsbezoek. 

Antoin Scholten,
burgemeester van Venlo

Beleef de veelzijdigheid
van Venlo

Beddenspecialist

Parade 37

5911 CB  Venlo  

077 351 7404

www.beddenspecialist-juullommen.nl

JUUL LOMMEN

SALE
bij Beddenspecialist.nl

Kies bewust voor je nachtrust

Uniek slaapgedrag 
inzicht met 

SlaapID-thuismeting

Jouw persoonlijke
 slaapoplossing 

op maat

Deskundig 
en onafhankelijk 

advies

Uitstekende 
slaapgarantie 

en slaapservice

Ook
mogelijk...

een 
afspraak 
maken!

50%
korting!

tot wel

op complete bedden, matrassen
hoofdkussens, bedtextiel

en veel meer
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Venlo’s verborgen parels
Nog maar enkele weken geleden berichtte 

Omroep Venlo dat liefst vijf gevels in de 

Venlose Gasthuisstraat in oude glorie 

worden hersteld. Is dit een aloud romantisch 

verlangen naar het verleden? Of is het een 

slimme manier om historie te gebruiken als 

sfeer- en waardeverhogende factor in deze 

winkelstraat?

Gasthuisstraat rond 1860, gefotografeerd door militair arts Van der 

Grijp (met dank aan Piet Braem)

De Gasthuisstraat is een van Venloos oudste straten 
en vormde samen met de Steenstraat een belangrijke 
oostwest-as die de Vleesstraat-Lomstraat als noordzuid-
as kruiste. Ze verbond de religieus-bestuurlijke 
nederzetting in de omgeving Sint Martinuskerk met de 
handelsnederzetting aan de Maas in de omgeving Oude 
Markt. Aan de zuidzijde van de Gasthuisstraat stond 
ooit het oude Kruisherenklooster dat eind 18e eeuw 
werd opgeheven. Door sloop van enkele panden in deze 
Gasthuisstraat-Steenstraat ontstond de huidige Markt, 
sinds 1598 gedomineerd door het prachtige stadhuis.

In 2010 publiceerden Bart Dukers en Birgit Klück een 
‘bouwhistorische inventarisatie’ van de Gasthuisstraat 
in opdracht van de gemeente Venlo. De uitkomst, dat 
achter de dikwijls verbouwde en gemoderniseerde 
gevels nog veel Middeleeuwse panden verscholen lagen, 

kwam voor velen als een grote verrassing. Een soortgelijk 
onderzoek naar de Vleesstraat leverde een vergelijkbaar 
resultaat op: er liggen nog veel verborgen parels te 
wachten om (letterlijk) afgestoft te worden. Vrijwel 
alle panden in de Gasthuisstraat beschikken nog over 
oude tongewelven en middeleeuwse dakconstructies. 
De hoge concentratie van goed bewaard gebleven 
middeleeuwse panden is zelfs naar Nederlandse 
maatstaven bijzonder.

Dat is een belangrijk lichtpuntje. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog praten de Venlonaren elkaar namelijk 
aan, dat door die oorlog weinig is overgebleven van de 
historische stadskern. Daarmee wordt verhuld dat met 
name in de jaren zestig en zeventig minstens net zoveel 
cultuurhistorisch erfgoed is gesloopt als in de Tweede 
Wereldoorlog werd verwoest. Het is pas sinds enkele 
jaren dat het tij lijkt te keren.

Café Central aan de Markt, de oude Rijks HBS aan de 
Goltziusstraat, het Bondsgebouw even verderop aan 
de Herungerstraat, het Nedinsco-complex (in Bauhaus-
stijl) en de voormalige puddingfabriek in de Houtstraat 
tonen dat het anders kan. Nog recenter zijn aan de 
Markt twee panden door de familie Pasch prachtig 
gerestaureerd. Dit soort projecten vervullen Venlonaren 
met trots maar ontgaat ook bezoekers van buiten de 
stad niet: veel bezoekers van de Evert Thielen-expositie 
in het Limburgs Museum waren aangenaam verrast 
door de gezelligheid van de ‘oude’ binnenstad. Als 
winkelen een beleving moet zijn, wat is er dan mooier 
dan ‘Venloverrast’ te versterken met een ruime scheut 
historische uitstraling?

(Gasthuisstraat ca. 1920)

Ondernemers in de Gasthuisstraat hebben deze 
handschoen opgepakt. Ze willen hun winkelstraat 
upgraden en de waardevolle Middeleeuwse panden 
weer zichtbaarder maken. De Gasthuisstraat zal zo met 
gerenoveerde gevels extra allure krijgen die recht doet 
aan de rijke historie.

De aantrekkingskracht van een 

koopcentrum wordt vaak bepaald door 

de bijzondere winkels die er gevestigd zijn. 

Speciaalzaken van particuliere ondernemers 

die hun passie willen delen met anderen. 

De creatieve Josje Wolters is in Venlo een 

bekende persoonlijkheid. Samen met haar 

zoon Sef Bogaerts begon ze in januari 2019 

de Just for Fun Shop in de Klaasstraat 35. 

Just for Fun Shop. Een speciaalzaak gericht op schmink 
maar vooral ook schilder- en tekenartikelen. Juist in deze 
tijd dat mensen meer thuis zijn, een nieuwe hobby zoe-
ken of een oude passie weer oppakken, bleek de behoef-
te aan deze producten weer groot te zijn. Josje en Sef 
kunnen in die behoefte voorzien.

“Juist in deze regio is er absoluut een markt voor deze 
producten,” aldus Sef. “Venlonaren staan bekend om 
hun creativiteit, maar ook veel klanten uit Duitsland, 
België en de rest van Nederland hebben hun weg al naar 
onze winkel gevonden. Het is ons doel om mensen te 
inspireren en verder te helpen bij hun hobby. We heb-
ben bewust voor de Klaasstraat gekozen omdat de sfeer 
onder de zelfstandige ondernemers hier zo goed is. We 
begrijpen elkaar en helpen een ander als het nodig is. De 
Klaasstraat is één van de meest bijzondere winkelstraten 
van Venlo en onze speciaalzaak past daar perfect bij.”

Terug naar de producten. De teken- en schilderproduc-
ten die Josje en Sef verkopen zijn van gerenommeerde 
merken. (Kleur)potloden en fineliners van Faber-Castell, 

acryl- olie- en aquarelverf van merken als Amsterdam, 
Winsor & Newton, van Gogh, Liquitex en Finetec. Maar 
ook bijvoorbeeld de Ecoline Brush pennen, de waterver-
mengbare olieverf van Winsor & Newton Artisan of de 
promarkers van Winsor & Newton maken deel uit van 
het steeds ruimer wordende assortiment. Josje en Sef 
genieten ervan om met hun klanten in gesprek te gaan 
en een goed advies te geven. “Afgelopen jaar was in het 
Limburgs Museum de tentoonstelling van Evert Thielen. 
Daar zijn bezoekers uit het hele land voor naar Venlo 
afgereisd. Mensen die veel met kunst en creativiteit be-
zig zijn gaven op hun beurt ons weer tips over de beste 
kwasten en verf om mee te schilderen. Dankzij die re-
acties kunnen wij nog beter inkopen. Wij zetten in op 
een ruim opgezet assortiment waar keuze, kwaliteit en 
betaalbaarheid voorop staan. Het is voor ons belangrijk 
om kwaliteit voor een betaalbare prijs te leveren.”

Service, kwaliteit en beleving zijn bij de Just For Fun 
Shop van groot belang. Sef benadrukt dat de prijzen 
concurrerend zijn met de prijzen op internet. “Door 
goed naar de klant te luisteren, bouwen we gezamenlijk 
onze collectie op. Ooit zijn we begonnen met schmink, 
pruiken en hoeden, maar zowel onze eigen creativiteit 
als die van de klant vroeg om meer. Daarom de optie om 
ook schilder- en tekenproducten te gaan verkopen. Een 
besluit dat velen inmiddels hebben toegejuicht.”

Just For Fun: 

Schilder- en tekenartikelen voor 
de creatieve hobbyist 

Tekst: Marcel Hogenhuis
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‘Venlo, stad van lol en plezeer’ (plezier), zo afficheert 
de stad zich graag. Venlonaren houden en genieten 
van het goede leven en dat is in de binnenstad goed 
terug te zien. Een sfeervolle binnenstad die met zijn 
gezellige straten en pleinen de bezoekers een gastvrij 
welkom heet. En die dankzij de horeca fungeert als 
een soort huiskamer waar de gast op allerlei manieren 
aangenaam kan vertoeven.

Mediterraan
Bijvoorbeeld rondom de oude haven, onderdeel van 
de in 2010 geopende Maasboulevard. Met de zon 
die weerkaatst in het water en de plezierjachten die 
zachtjes op en neer deinen aan de steigers waan je je 
op terrassen rondom de haven in Mediterrane sferen. 
Zeker in de zomer is het vakantiegevoel hier tastbaar. 
Genieten van een ijsje, een glaasje rosé met een hapje 
of juist uitgebreid dineren, het is op deze plek alle-
maal mogelijk.

Kwartelenmarkt
Dat geldt zeker ook voor de even verderop gelegen 
Kwartelenmarkt, al decennialang een van de sfeer-
volste horecapleinen van Venlo. Een plein met di-
verse restaurants en een koffie- en chocoladezaak, 
waardoor de bezoeker de keus heeft. Wie op een van 

de terrassen plaatsneemt zal ongetwijfeld even een 
nieuwsgierige blik werpen op het monumentale Ro-
merhuis. En zich afvragen wie dat beeldje op de fon-
tein in het midden van het plein voorstelt (verderop in 
dit magazine vind je het antwoord, red.)

Oude Markt
Venlo telt nog twee bijzonder sfeervolle horeca-
pleinen. De enkele jaren geleden opgeknapte Oude 
Markt heeft, mede dankzij de sprekende gevel van 
Theater de Maaspoort, een wat meer eigentijds ka-
rakter. Rondom het plein wederom een mix aan ho-
recazaken. Waar u onder meer terecht kunt voor 
een echt Limburgs broodje, een uitgebreid ontbijt en 
waar u op uiteenlopende manieren kunt lunchen en 
dineren. Hier eet u de lekkerste sushi of laat u zich op 
allerlei andere manieren verwennen.

Markt
Een paar meter verderop ligt de Markt, het plein dat 
veel mensen zullen herkennen van de televisie-uit-
zendingen van Viva Classica Live met Sef Thissen. 
Met als blikvanger natuurlijk het meer dan 400 jaar 
oude stadhuis. Het begrip huiskamer van Venlo is hier 
zeker van toepassing. De gezelligheid begint hier al 
op tijd. Dit plein biedt de gast eveneens een variëteit 
aan restaurants en eetzaken. Van een goedgevulde 
sandwich tot heerlijke Italiaanse gerechten, van even 
borrelen tot een uitgebreid diner, je zegt het maar.

Dit artikel wordt aangeboden door KHN Nederland 

afdeling Groot Venlo

Parade

Het Bourgondische van het zuiden van 

Nederland is zeker ook in Venlo terug te 

vinden. Een divers palet aan horecazaken 

biedt voor ieder wat wils, van knusse kroeg 

tot trendy toprestaurant.

Parade
De Parade is van oudsher dé uitgaanstraat van Venlo. 
Met nog altijd de zaterdagavond als drukke hoogte-
punt. Maar ook op andere dagen is het er goed toe-
ven. Hier komen de Venlonaren, maar eveneens be-
zoekers van de stad samen om even bij te kletsen, om 
vrienden, familie of andere relaties te ontmoeten. En 
al staat de Parade bekend om zijn caféaanbod, een 
borrelhapje of wat uitgebreider eten is net zo goed 
mogelijk.

Jodenstraat en andere straten
Is daarmee het horeca-aanbod van Venlo volledig 
omschreven. Bij verre niet. Want in de diverse win-
kelstraten van Venlo is ook nog het een en ander te 
ontdekken. Zomaar een bruin café binnenwandelen. 
Dat kan. Liefhebber van de Portugese of juist Oos-
terse keuken. Duik even een zijstraat in. Tapas in een 
passende omgeving. Venlo heeft het. Vooral in de Jo-
denstraat – tussen Kwartelenmarkt en Oude Markt 
– is op dat gebied veel te ontdekken.

Overnachten
Tot slot, wie na een dag op stap in Venlo er een of 
meer dagen aan vast wil plakken kan de nachten 
doorbrengen in een van de hotels in de binnenstad. 
Met een boek of de tv aan op een comfortabel bed 
nagenieten van de dag. Een dag in gastvrij Venlo, de 
stad die het bewoners en bezoekers graag naar de zin 
maakt. Op tal van manieren.

7

Genieten in gastvrij Venlo

Oude Markt

Kwartelenmarkt

Markt met stadhuis
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Met een uitgekiende mix aan speciaal- en horecazaken is een 

wandeltocht door de Venlose Jodenstraat een avontuur met veel 

haltes. Bijzonder zijn de diverse beeldjes van bekende stadsfiguren. 

De Jodenstraat is zich in de loop der jaren naast winkelstraat 

ook als beeldenstraat gaan profileren.

- HET ROMERHUIS - 

- BEADS ‘N BOBBLES - 

- VERSIERHOES 
VAN DER VEER - 

- ART - 

- DORST! -

- PAND 9 - 

- HARYGO - 

- ENDLESS - 

- DE LOKEEND -

- BOTIQUE - 

- ANNAMOON 
LIFESTYLE & GIFTS  - 

- BRASSERIE BASILIEK- 

- ‘T HOLTSCHÖPKE - 

- IN THE MOOD - 

- BROWNIES & DOWNIES - 

- VINOTECA LINA - 

- ‘T ZANDMENKE -

- KATT - 

De Jodenstraat is een van de oudere straten 
van Venlo; ze maakt dan ook deel uit van 
het middeleeuwse stratenpatroon dat zo 
kenmerkend is voor de Venlose binnenstad. 
Die geschiedenis is alleen nog terug te zien 
in het statige, monumentale Romerhuis; 
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
werden verder alle woningen hier door 
bombardementen verwoest.

Na die oorlog werd de Jodenstraat een 
echte Venlose straat waar plaatselijke 
ondernemers met hun families zich 
vestigden. De winkel lag onder, de woning 
erboven. Aan die situatie is feitelijk weinig 
veranderd. Nog altijd is het een levendige 
straat.

Dat levendige is ook te danken aan de 
bijzondere mix van speciaalzaken en 
horecazaken. Winkelen in de Jodenstraat 
kan haast niet zonder even aan te schuiven 
bij een van de gezellige restaurants of 
koffiezaken. Zeker van het voorjaar tot het 
najaar, als de terrassen buiten staan, is het 
heel uitnodigend om plaats te nemen en te 
genieten van dit pittoreske straatje.

En dan zijn er de diverse speciaalzaken. 
Heel bijzonder is het dat er drie op kinderen 
gerichte zaken vlak bij elkaar zijn gevestigd. 
Stijlvolle meubels en meubelaccessoires 
zijn er ook te vinden. Wie op zoek is naar 
bijzondere mode en accessoires kan zich 
in de Jodenstraat eveneens uitleven. Wat 

dat betreft zijn er diverse boetieks en 
speciaalzaken, waaronder een kapsalon die 
al diverse generaties in Venlo is gevestigd. Al 
wandelend door de Jodenstraat moet je ook 
zeker even binnenlopen bij Het Versierhoes, 
een van de oudste zaken in de straat en tot 
ver buiten Venlo en zelfs Limburg bekend. 
En wie op zoek is naar bijzondere wijnen is 
in de Jodenstraat eveneens aan het juiste 
adres.

En dan zijn er de beeldjes van Venlose 
stadsfiguren. Voor de Venlonaar bekende 
namen, voor de buitenstaander leuk om 
kennis mee te maken. Zoals Sef Cornet, 
die tal van revues op de planken bracht. 
Frans Boermans, schrijver van tal van 
‘vastelaoves’liedjes, waaronder het in het 
hele land bekende ‘Och waas ik maar”. En 
Lambert Francken, beter bekend onder 
zijn bijnaam ‘Baer de Woers’, een kleurrijk 
figuur die meer dan 100 jaar geleden door 
de Venlose straten liep.

De horeca, de speciaalzaken, de beeldjes, ze 
maken van een bezoek aan de Jodenstraat 
een bijzondere belevenis.

Jodenstraat: 

Straat van beeldjes en 
bijzondere zaken
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De ondernemers aan de Venlose Klaasstraat realiseerden zich al lang 

geleden hoe uniek hun straat is, hoe verscheiden het winkelaanbod is. 

Dat onderstreepten ze door nauw te gaan samenwerken en regelmatig 

bijzondere acties te houden. Een van de bekendste activiteiten in de 

straat is het jaarlijkse ‘prônken’, een week voor carnaval.

Net als de twee andere ‘Venlose’ straten in dit 
magazine gaat de geschiedenis van de Klaasstraat 
eeuwen terug. Op sommige plekken is dat nog goed 
te zien aan de gevels van sommige panden en in de 
interieurs. Tot aan de Tweede Wereldoorlog lag in 
deze straat onder andere de Nicolaaskerk. Die kerk is 
verdwenen, verwoest, maar wie even op het kruispunt 
in het midden van de straat de hoek om loopt de 
Begijnengang in, ziet nog een fraaie muurschildering 
en wat foto’s van de vroegere situatie.

In die Klaasstraat veel zaken die er al generaties lang 
zijn gevestigd. Ze vormen een mooie mix met jonge 
ondernemers die er hun winkel begonnen vanwege het 
onderscheidende karakter: in de straat zijn vrijwel alleen 
kleine zelfstandigen gevestigd. Wat er in hun winkels 
zoal te vinden is? Wat niet, zou je kunnen stellen.

Laten we met de mode beginnen. Want de Klaasstraat 
telt diverse modezaken, elk met een eigen karakter, 
elk met eigen collecties. Van casual tot chic, van 
sportief tot elegant. Schoenmode hoort daar uiteraard 

ook bij. Nacht- en ondermode niet te vergeten. En 
natuurlijk mode-accessoires, van stijlvolle juwelen tot 
eigenzinnige brillen.

Voor wie van heerlijk borrelen houdt, is de Klaasstraat 
met diverse speciaalzaken op dat gebied een waar 
paradijs. Een bijzonder servies of andere sfeervolle 
spullen in huis; je komt ervoor naar de Klaasstraat. 
Ja, ook voor smaakvolle kunst, gepresenteerd in 
een authentieke omgeving. En datzelfde geldt voor 
Nederlands en Scandinavisch design met bijbehorend 
interieuradvies.

Zo zijn er meer speciaalzaken. Zoals die gezellige winkel 
met een uitgebreid aanbod schmink-, schilder- en 
tekenspullen. Even verderop alles op het gebied van 
filmen en fotografie. Een goed boek, de dagelijkse krant, 
het wekelijkse tijdschrift, u haalt het in de Klaasstraat.

Zoals je ziet, een rijke diversiteit aan uiteenlopende 
winkels en die bieden gezamenlijk iedere bezoeker een 
hoogwaardige koopbeleving.

Klaasstraat:

De straat die pronkt met een 
prachtig winkelaanbod

Klaasstraat 11, 5911 JM Venlo - Tel. +31 (0)77 351 13 55
www.boermans-juweliers.nl  

Wijnhandel 
Dielen & Zn anno1901
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Gasthuisstraat: 

Meest middeleeuwse en 
meest gastvrije winkelstraat

Het zijn straten als de Venlose 

Gasthuisstraat waarvoor je een 

stadscentrum bezoekt: authentiek, sfeervol 

en met nog volop eigen ondernemers. 

De Gasthuisstraat kreeg onlangs het 

predicaat meest gastvrije winkelstraat van 

Venlo. Daarnaast is het tevens de meest 

middeleeuwse winkelstraat van Nederland. 

Met uiteraard een eigentijds winkelaanbod.

Middeleeuws, het is niet meer bij alle panden te zien, 
althans aan de buitenkant. Al wordt er momenteel 
gewerkt aan een gevelplan dat het authentieke karakter 
van de panden laat wederkeren. In veel winkelpanden is 
de historie binnen wel in allerlei details terug te zien, van 
gewelvenkelders tot aan de dakkappen.

De straat is genoemd naar het in 1375 gebouwde Sint-
Jorisgasthuis. Dat werd in 1626 weer gesloopt, maar de 
kapel bleef bewaard en doet tot op de dag van vandaag 

dienst als protestantse kerk. Een andere duidelijke 
verwijzing naar het verleden ligt aan de andere kant 
van de straat, op de hoek van de Gasthuisstraat en de 
Vleesstraat. Hier bevindt zich het pand met de naam 
‘Stad Frankfort’, een laatmiddeleeuws gebouw dat zich 
nog in originele staat bevindt.

Hoe mooi dat rijke verleden ook is, de Gasthuisstraat 
onderscheidt zich vooral ook als winkelstraat met een 
divers karakter. Met jonge ondernemers en winkels met 
een lange familietraditie. Modeliefhebbers kunnen er 
hun hart in ieder geval ophalen. De Gasthuisstraat telt 
diverse aansprekende (onder)mode- en schoenzaken, 
elk met geheel eigen collecties. Onderscheidende mode 
voor mensen die weten dat de finesse in het detail zit. 
Die ongetwijfeld ook verrukt zullen zijn dat er in de 
straat een moderne edelsmid te vinden is.

Mode is uiteraard meer dan kleding. Mode is eveneens 
kiezen voor een lekkere en persoonlijke geur, een 
eigenzinnig kapsel, woonaccessoires of een treffende 
tatoeage. Je vindt het allemaal terug in de Gasthuisstraat. 
Wie met een bijzonder cadeau voor de dag wil komen, 
moet absoluut eens deze straat in lopen.

Een slagerij in een binnenstad? Jawel, hier vindt je een 
moderne natuurslagerij, een familiebedrijf dat al meer 
dan 125 jaar bestaat. Meer fair-trade in een wereldse 
winkel. En ja, de dag afsluiten met een goede sigaar 
of vapo kan een waar genotmoment zijn. Waarvoor 
eveneens de basis wordt gelegd in de Gasthuisstraat.

www.gasthuisstraatvenlo.nl
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“Klanten niet alleen parkeer-
gelegenheid maar ook
parkeergemak bieden”

Zo’n tien jaar geleden werd Q-Park 

exploitant van parkeergarage 

Maasboulevard in Venlo. Twee jaar 

geleden volgden de andere parkeergarages 

in de stad. Aan uitbreiding van de 

parkeercapaciteit wordt gewerkt. 

Daarnaast is er continu aandacht voor de 

dienstverlening in zijn algemeen.

“In Venlo kun je prima parkeren. Ja, in het weekend 
is het druk, zeker in de buurt van het Nolensplein. 
Maar er is over het algemeen voldoende plek in 
onze parkeergarages.” Aan het woord is Gijs Roeven, 
teamleider operations van Q-Park Nederland. Hij wil 
maar zeggen dat je in het centrum van Venlo zonder 
problemen de auto kwijt kunt.

Goed bereikbaar
Natuurlijk, erkent hij, er kan wel eens een Duitse dag 
tussen zitten die heel druk is, maar ook dan wordt al-
les gedaan om het verkeer in goede banen te leiden. 
“Naast parkeergarage Nolensplein zijn er ook nog de 
parkeergarages Roermondse Poort, Maasboulevard en 
Maaswaard. Die laatste ligt onder het stadskantoor en is 

wellicht wat minder bekend, maar ligt ook op een steen-
worp van het centrum.” Al met al, geeft Roeven aan, zijn 
er in de parkeergarages circa 2.200 parkeerplaatsen die 
vanuit alle routes naar de stad goed bereikbaar zijn.

Die capaciteit wordt het komende jaar uitgebreid. 
Allereerst met een nieuwe parkeergarage in het Blok 
van Gendt, aan de Noord Buitensingel. Daarin is plaats 
voor 200 auto’s. “Het is niet zozeer een aanvulling 
maar een compensatie voor parkeerplekken die ko-
men te vervallen op de Lage Loswal en op die plek 
zelf.” Voor het ontwerp heeft de architect zich laten 
inspireren door het aanzien van een timmerwerkplaats 
die ruim 100 jaar geleden op die plek stond. Aannemer 
Aan de Stegge verwacht de parkeergarage in decem-
ber 2020 te kunnen opleveren.

Hoger niveau
Aan de Stegge begint over enkele maanden met de 
bouw van parkeergarage Arsenaal. Volgens Roeven 
een recyclebaar gebouw. “Die parkeergarage, met 260 

plaatsen, heeft echt een tijdelijk karakter en blijft maxi-
maal 8 jaar staan. In die periode wordt gezocht naar 
een permanente oplossing om de parkeercapaciteit in 
dat deel van de stad te verhogen.”

Natuurlijk is het bieden van parkeerplaatsen core 
business voor Q-Park, zegt Roeven. Maar het product 
parkeren is meer dan die plekken, geeft hij aan. “We 
willen onze klanten niet alleen parkeergelegenheid 
maar vooral ook parkeergemak bieden. Dat betekent 
dat we voortdurend bezig zijn met het verbeteren van 
de bereikbaarheid van de parkeergarages en met onze 
dienstverlening. Dat willen we steeds naar een hoger 
niveau brengen. We doen dit in samenspraak met ge-
meente Venlo en ondernemers, maar ook door input 
bij de inwoners van Venlo en van onze klanten in het 
algemeen te vragen.”

Contant
Hij wijst op het feit dat bezoekers van de parkeergara-
ges eigenlijk niet meer langs de betaalautomaten hoe-
ven. “Mensen kunnen zonder geld in en uit rijden. Met 
behulp van hun bankpas, creditcard, hun telefoon als 
daar de juiste app op zit of met specifieke parkeerpas-
sen. Juist in deze tijd van corona is het wel zo prettig 
dat je niet meer in de rij hoeft te staan.” Contant be-
talen kan in Venlo overigens nog wel, maakt hij duide-
lijk. “Vanwege de Duitse bezoekers die veelal nog cash 
betalen.”

Voor regelmatige gebruikers van de Q-Park-garages 
– in Venlo maar ook in de rest van Nederland – is er 
ook nog een SmartCard, zegt Roeven, Die is eenvoudig 
en gratis aan te vragen via www.q-park.nl. “Daarmee 
kun je in en uit rijden zonder een betalingshandeling te 
verrichten. Dat wordt achteraf automatisch afgeschre-
ven. Veel lokale ondernemers nemen bovendien waar-
dekaarten bij ons af, voor hun klanten. Van te voren re-
serveren is eveneens mogelijk. Daarnaast zijn we bezig 
met kentekenherkenning. Kortom, alles is erop gericht 
dat de klant zo weinig mogelijk handelingen hoeft te 
verrichten en zo tijd bespaart.”

Onderdeel van de dienstverlening is eveneens het in-
zetten van verkeersregelaars op drukke dagen. In Venlo 
gebeurt dat ook, merkt Roeven tot slot op. “We weten 
dat de Duitse bezoekers bijna als vanzelf naar het No-
lensplein rijden. Daar kan het dan druk worden. Dus 
leiden we ze naar de andere parkeergarages. Want 
zoals gezegd, daar is over het algemeen vrijwel altijd 
plaats.”

Gijs Roeven,

 teamleider operations 

van Q-Park Nederland.

Parkeergarage 

in het Blok van Gendt in aanbouw
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Proef de smaak van Venlo 
bij beej Benders

Steeds meer mensen weten het te waarderen: als het 
op eten en drinken aankomt, willen ze vooral genieten 
van eerlijke, ambachtelijk gemaakte producten. Vers-
producten met een heel eigen karakter. Beej Benders 
komt daar met een uniek ‘food’-concept aan tegemoet.

Wie de winkel binnenkomt, waant zich meteen in 
Zuid-Europese sferen. Dit is een versmarkt zoals je die 
vooral in Spanje, Frankrijk en Italië tegenkomt. Met een 
zeer divers aanbod producten die vooral afkomstig zijn 
uit de eigen regio, aangevuld met producten van elders 
die aansluiten bij het kwaliteitsniveau dat beej Benders 
nastreeft. Dit is een plek waar je niet zomaar bood-
schappen doet, maar waar je eten en drinken beleeft.

Het Aetplein is daar een prima plek voor. Hier eet en 
drink je zoals dat in tal van mediterrane vershallen ge-
beurt. Je wandelt door de versmarkt, laat je verleiden 
door de producten en kiest vervolgens waar je op dat 
moment zin in hebt. Dat breng je naar een van de be-
stelpunten en even later wordt jouw pizza, kaasplankje 
of portie warme kibbeling direct bij jou aan tafel be-
zorgd. Waar je dan al hebt plaatsgenomen en gezellig 
zit te keuvelen met vrienden of familie.

Rondom het Nolensplein in Venlo ligt een 

bijzonder winkelgebied. In dat gebied een 

zaak met een uniek ‘food’-concept en een 

Zuid-Europese uitstraling. Met een vers-

markt, een Aetplein, een restaurant en bin-

nenkort ook een ambachtelijke keuken waar 

volop lokale producten worden gemaakt. 

Die bijzondere zaak is beej Benders.

Gezellig en sfeervol is ook het restaurant. Verwennen 
en genieten staan er centraal. Je kunt er de hele dag 
terecht. Om te ontbijten, lunchen, dineren of gewoon 
lekker te borrelen met vrienden of bekenden. Uiteraard 
staan in het restaurant streekgerechten eveneens cen-
traal. De producten daarvoor betrekt beej Benders zo 
veel mogelijk van boeren en producenten uit de regio. 
Of maken ze zelf.
Dat zelf maken van producten is een wat minder zicht-
baar onderdeel van het bedrijf dat over enkele maan-
den meer zichtbaarheid krijgt door het pand uit te brei-
den met een eigen, ambachtelijke keuken waar tal van 
zelfgemaakte producten worden bereid. Dat gebeurt 
in samenwerking met de AuwStoof van chef Rogé 
Offermans, die bij diverse bekende toprestaurants in 
de keuken stond. Tegenwoordig is hij actief voor beej 
Benders en samen met hem is het bedrijf continu bezig 
met het ontwikkelen van nieuwe eigen producten zo-
als dressings en confituren.

Producten die nu nog op diverse locaties worden ge-
maakt, maar waarvan de bereiding over enkele maan-
den dus wordt gecentraliseerd in de eigen ambachtelij-
ke keuken. Producten ook die behalve in de eigen zaak 
bij tal van restaurants door heel Nederland worden 
toegepast. Door de ontwikkeling en bereiding van deze 
producten onder één dak te brengen kan beej Benders 
zich nog beter richten op het optimaliseren van de 
kwaliteit en smaakbeleving. Bovendien richten ze alles 
zo in dat bezoekers op een veilige en hygiënische wijze 
een blik in de keuken kunnen werpen, net als in de win-
kel. Zodat ze de bereiding van ieder gerecht van begin 
tot eind kunnen volgen.

Met de keuken voegt beej Benders een nieuw onder-
deel aan de zaak toe die zo nog een beetje meer bijzon-
der wordt. Je bent bij deze van harte uitgenodigd om 
dat zelf te komen zien, proeven en beleven.

Foodmarkt met mediterrane allure
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Tentoonstelling Zilveren Camera:

Limburgs Museum toont
beste nieuwsfoto’s 2019

Knus en kleinschalig genieten
in het Romerhuis

Vanaf 26 juni zijn de beste nieuwsfoto’s 

van Nederland van het afgelopen jaar in 

het Limburgs Museum in Venlo te zien. 

De tentoonstelling toont de winnende 

foto’s van de Zilveren Camera 2019, de 

belangrijkste journalistieke fotowedstrijd 

van Nederland.

De tentoonstelling biedt een fascinerend overzicht 
van de belangrijkste nieuwsverhalen van het jaar. 
Onder andere de fantastische foto van wielrenner 
Mathieu van der Poel, uitpuffend na zijn heroïsche 
overwinning in de Amstel Gold Race, is er te zien. Die 
foto van de Heerlense fotograaf Marcel van Hoorn 
won in de categorie ‘Sport Enkel’.

Nog meer Limburgers: een serie over Frans Timmermans 
op bezoek in Rotterdam tijdens zijn verkiezingstour. 
Fotograaf David van Dam won er de categorie ‘Politiek - 
Serie’ mee. Héél Limburgs is bovendien de onderscheiden 
serie Defilé door het dorp van André Bakker: optochten 
van traditionele schutterijen in vol ornaat.

Maar het is vooral de grote wereld die we zien door 
de ogen van 55 Nederlandse topfotografen. Zo maakte 
Eddy van Wessel, winnaar van de hoofdprijs, een 
indrukwekkende fotoserie over de val van het laatste 
IS-bolwerk.

Kijkwijzer en fotowedstrijd voor kinderen (t/m 12 jaar)
In de tentoonstelling zijn ook kijkvragen te ontdekken 
die je dieper in bepaalde nieuwsfoto’s laten duiken. Heb 
je, na het zien van de foto’s, zelf ook ideeën voor een 
mooie foto? Doe dan mee met de fotowedstrijd Nieuws 
in jouw buurt! Ga net als de beroepsfotografen in de 
expositie zelf met je camera op zoek naar gebeurtenissen 
of nieuwtjes - van groot tot klein - in jouw stad, dorp, 
wijk of achtertuin. Wat zou jij graag willen laten zien 
aan de wereld en waarom? Bij de kijkvragen in de 
tentoonstelling staan ook fotografietips vermeld waar je 
je voordeel mee kunt doen.

Marcel van Hoorn, Mathieu van 
der Poel wint Amstel Gold Race, 
2019. 
(1e Prijs Sport – Enkel, NSP / 
Zilveren Camera Sportfoto 
van het Jaar)

Omschrijving: 
Mathieu van der Poel wint de 
54e editie van de Amstel Gold 
Race op magistrale wijze door 
onverwacht 300 meter voor de 
eindstreep te versnellen en zijn 
concurrenten het nakijken te 
geven.
Berg en Terblijt, 21 april 2019

© Zilveren Camera / 
Marcel van Hoorn

Ben en Syvia van Aken zijn sinds september 

2017 de uitbaters van Het Romerhuis Koffie 

– Thee - Chocolade. Precies zoals ze voor 

ogen hadden: sfeervol, met een persoonlijke 

benadering en oog voor kwaliteit. Een 

bijzonder plekje in hartje Venlo.

Natuurlijk staat genieten van het gevarieerde 
assortiment aan producten voorop bij Het Romerhuis 
aan de Kwartelenmarkt in Venlo. Maar de entourage 
voegt er voor iedere gast een bijzonder element aan toe. 
Het zitgedeelte in Het Romerhuis heeft een heel eigen, 
gezellige huiskamerachtige sfeer. Wie er plaats neemt, 
neemt plaats in een stukje Venlose geschiedenis dat 
teruggaat tot eind vijftiende eeuw, het oorspronkelijke 
bouwjaar van het laatgotische gebouw.

Ze zijn al heel wat jaren actief in de horeca, runden onder 
meer een café met feestzaal. Maar in 2017 besloten Ben 
en Sylvia van Aken een andere weg in te slaan. “In ieder 
geval een dagzaak”, vertellen ze. “Na wat te hebben 
rondgezocht kwamen we uit bij het Romerhuis, waarvan 
we wisten dat de toenmalige uitbaatster ging stoppen. 
Twee maanden later was het rond.”

Want wat ze van plan waren met hun zaak, konden 
ze tot in het detail uitwerken in het monumentale 
pand, maken Ben en Sylvia duidelijk. “Het was destijds 
al een gespecialiseerde chocoladewinkel, maar wij 
wilden er meer van maken: een knusse en kleinschalige 
koffie- en theezaak, met heel persoonlijke service en 
uitstekende producten. Die producten hebben we 
na een uitgebreide zoektocht ook gevonden. Beetje 
bij beetje hebben we het assortiment uitgebreid, het 
huiskamerachtige zitgedeelte erbij betrokken en buiten 
een terras geplaatst. In april 2018 was het helemaal de 
zaak zoals we die voor ogen hadden toen we begonnen.”

Eind 2019 viel Het Romerhuis dubbel in de prijzen: 
koffiezaak van het jaar in de gemeente Venlo en in de 
gehele provincie Limburg. Sylvia en Ben zijn er trots op. 
Maar het is vooral de waardering van de gasten waar 
ze dagelijks veel genoegdoening uithalen. “We krijgen 
veel complimenten: over de bijzondere producten en 
het bijzondere karakter van de zaak. Mensen voelen zich 
hier meteen thuis. Dat is precies wat we willen.”

Ben van Aken
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Venlo, stad van de eerste 
gloeilamp, de eerste 
benzineauto, …

In Venlo liggen de verhalen op straat. Over 

tal van plekken in de Venlose binnenstad 

is veel te vertellen. Dat doen stadsgidsen 

onder meer tijdens stadswandelingen door 

de binnenstad. Een van die stadsgidsen 

is John Decker. Zijn favoriete plek: de 

Keizerstraat ofwel ‘Floddergats’ met zijn 

bijzondere hekwerk.

Er zijn zo veel bijzonder plekken in de Venlose binnen-
stad en er is zo veel over te vertellen, dat past niet in één 
reguliere stadswandeling, zegt John Decker. Die voor de 
gelegenheid enkele van de meest aansprekende plekjes 
toont. “We beginnen vrijwel altijd bij het Limburgs Muse-
um aan de Keulse Poort. Waarom? Omdat daar het beeld 
staat van Flujas en zijn vrouw, van wie wordt verteld dat 
het de stichters van Venlo zijn. Hij was lid van de Bructe-
ren, een stam die rond 98 na Christus zich hier vestigde. 
Voor die tijd waren hier ook al Romeinen aanwezig, zo is 
uit opgravingen gebleken.”

Oudste tankstation
Decker wijst dan op een specifiek gebouwtje, tegen-
woordig onderdeel van het Limburgs Museum. “Vroeger 
was dat een tankstation. Het is gebouwd in de jaren der-
tig en daarmee een van de oudste van Nederland.” Zo 
had Venlo wel vaker een primeur of iets wat daar op leek, 
geeft Decker aan. “Neem de eerste benzineauto die in 
Nederland reed. Arnhem claimt dat zij de eerste plaats 

in Nederland waren waar een auto reed, in 1896. Maar 
drie jaar eerder reed er al een in Venlo, een Duitser uit 
Süchteln, in wat we nu een Mercedes Benz zouden noe-
men.” En de eerste gloeilamp van Nederland, die werd 
ook in Venlo gemaakt, stelt Decker. “Bij Pope. Dat be-
drijf, van Frederic Pope, vestigde zich in 1889 in Venlo. 
Philips werd twee jaar later opgericht. Pope heeft nog 
bijna Philips overgenomen.” Hij lacht: “Dan zou VVV PSV 
zijn geworden, Pope Sport Vereniging.”

Venlose bijnamen
De tocht gaat dan naar de even verderop gelegen Keizer-
straat, volgens Decker een van de meest bijzondere stra-
ten in de Venlose binnenstad. Hij wijst op een fries boven 
de poort aan oostkant van de straat. “Kijk, dat is Napo-
leon Bonaparte. Die is in 1804 met zijn gevolg door deze 
straat getrokken. Vandaar de naam.” Als oud-politieman 
kent Decker de recente geschiedenis van de straat bij-
zonder goed. “Een jaar of veertig geleden was het een 

obscure plek. Drugdealers, vaak ruzies. Maar nu is het 
een heel mooi straatje. Met een heel bijzonder hekwerk. 
Met kopjes die allemaal Venlose bijnamen uitdrukken. 
Verwijzingen naar carnavalsliedjes ook. En kinderspellen.”

Kloosterkerk
Aan de andere zijde van de Keizerstraat ligt Domani, 
nu cultuurpodium, ooit kloosterkerk van de paters Do-
minicanen en enig overblijfsel van het kloostercomplex 
Mariaweide. “De kerk stamt uit de vijftiende eeuw, toen 
zich hier begijnen vestigden. De Fransen sloten de kerk 
in 1798 en maakten er opslag van. Na de Franse tijd werd 
de kerk en klooster particulier bezit. In de Tweede We-
reldoorlog werd het klooster door bombardementen 
zwaar beschadigd, de kerk eveneens. Onder leiding van 
de bekende Venlose architect Kayser is de kloosterkerk 
gerestaureerd.” 

Patriciërsfamilie
De wandeling leidt dan via de Beekstraat naar de Kwar-
telenmarkt. Daar valt meteen het oog op het monumen-
tale Romerhuis en de fontein met daarop het beeldje 
van wat een middeleeuws figuur lijkt. Een kopie, maakt 
Decker duidelijk. Het origineel stamt uit begin zeven-
tiende en staat in het Limburgs Museum. “Hij heeft een 
wapenschild in zijn hand en het verhaal gaat dat men-
sen vroeger dachten dat het een ham was. Dus noem-
den ze hem Schinkemenke (schink is ham, red.). Maar 
een ander verhaal heeft het wel degelijk over een ham 
en stelt dat de afgebeelde persoon een hamsmokkelaar 
was.” Het Romerhuis, zegt Decker, is genoemd naar de 
zeventiende-eeuwse familie Romer, een patriciërsfamilie 
die een groot deel van het pand als opslag gebruikten. 

“Oorspronkelijk stamt het uit het einde van de vijftiende 
eeuw en de laatgotische gevel uit die tijd is eind jaren 
dertig van de vorige eeuw weer teruggebracht.”

Stadsmuur
Op de hoek van de Jodenstraat en Kolenstraat houdt 
Decker halt bij een in een nis geplaatst Mariabeeld. Een 
bijzonder verhaal, glimlacht hij. “Dat beeld is een huwe-
lijksgeschenk uit de negentiende eeuw. Hoewel er in dit 
gebied aan het eind van de Tweede Wereldoorlog veel 
bommen zijn gevallen, kwam het onbeschadigd onder 
het puin vandaan. Dat vond men zo bijzonder dat het 
beeld deze speciale plek heeft gekregen.” Decker kan het 
dan niet nalaten naar De Luif te lopen, een stuk over-
gebleven stadsmuur, tegenwoordig ingemetseld in het 
pand van de Primark. “Venlo was vroeger ommuurd. 
Maar die muren gingen knellen, zoals bij zoveel steden. 
Vanaf 1867 zijn ze afgebroken. Dit is een overblijfsel. In 
de kloostertuin bij de Keizerstraat staat zelfs nog een 
stuk van de originele muur.”

Veel meer verhalen
De wandeling gaat verder over de Markt, met het beken-
de, karakteristieke stadhuis en door de Gasthuisstraat, 
de meest middeleeuwse winkelstraat van Nederland 
waar de meeste panden nog sporen van hun laatmid-
deleeuwse oorsprong hebben. De Martinuskerk, sinds 
enkele jaren basiliek, heeft een eigen plek elders in dit 
magazine. En via wat omzwervingen eindigt de tocht 
bij een straatje aan de Maas, de Lichtenberg. Decker: 
“Hier zou volgens de overlevering Flujas, waar we mee 
begonnen, zijn begraven. Ter ere van hem brandde hier 
lange tijd een vuur. Vandaar de Lichtenberg.” En zo zijn 
er, zegt hij, nog wel tientallen, wel honderden verhalen 
te vertellen over de Venlose binnenstad. Over de Jood-
se synagoge, die in de buurt van de Lichtenberg lag en 
waar nu de nieuwe binnenstadswijk Q4 is ontstaan. Over 
dat statige pand aan de Parade waarin nu Calico Jack is 
gevestigd, maar waar met JP Janssen de moderne logis-
tieke bedrijvigheid van Venlo begon. Over dat plekje ach-
ter het Ald Weishoes, de Brouwersplaats, waar ooit drie 
brouwerijen waren gevestigd. Over dat Ald Weishoes, 
dat momenteel wordt gerestaureerd, zelf. Over de vele 
kerken en kloosters in de binnenstad, veelal verdwenen. 
En zo verder, en zo verder. 

Aanmelden voor een stadswandeling kan bij de VVV-winkel achter in 

boekhandel Koops aan de Klaasstraat

Keizerstraat met bijzonder hekwerk

Fries met Napoleon Bonaparte

Mariabeeldje in nis Kolenstraat

Flujas en zijn vrouw; in de achtergrond het voormalige tankstation
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Kunstschatten in de St. Martinusbasiliek

De Keulsepoort, de belangrijkste toegang 

tot de binnenstad van Venlo, was tot de 

Tweede Wereldoorlog een knooppunt van 

verkeer over de weg en het spoor. 

Over de volle breedte van de straat lag de bewaakte 
overgang van de Köln-Mindener Eisenbahn. De Duitse 
vervoersmaatschappij onderhield een belangrijke trein-
verbinding tussen Hamburg en Parijs. Over de Keulse-
poort reden bovendien de trams naar Steyl en Nijme-
gen. En dan had je er natuurlijk nog de vele voetgangers, 
fietsers, motorrijders en automobilisten.

Op het drukste punt van Venlo nam in 1933 de NV Ame-
rican Petroleum Company een zogenaamd Servicestati-
on in gebruik. De procedure voor het verkrijgen van een 
bouwvergunning was enkele maanden tevoren in 1932 in 
gang gezet. Vertegenwoordigers van de APC ontvouw-
den op die dag hun plannen op het stadhuis voor ‘een 
eventueel te bouwen Servicestation op het hoekpunt 
tegenover restaurant Germania’. Men liet er geen gras 
over groeien. Minder dan een maand later kreeg het 
Venlose stadsbestuur bericht dat de APC een optie had 
genomen op een terrein ter grootte van 660 vierkante 
meter. De Venlose gemeenteraad ging zonder veel dis-
cussie akkoord met het voornemen om een tankstation 
op die plek te realiseren. Kom daar nu maar eens om.

De opening vond zonder feestelijkheden plaats. Kenmer-
kend voor het tankstation was het ronde, transparante 
kioskgebouw. De kleine vierkante ruitjes sprongen in het 
oog. Opvallend waren bovendien de twee luifels waar-
onder de benzinepompen stonden. Het gebouw was 
destijds voor Venlo hypermodern, ja zelfs revolutionair. 

Het tankstation is een voorbeeld van een stroming in de 
architectuur die het Nieuwe Bouwen wordt genoemd. 
De architecten van het Nieuwe Bouwen verwierpen tra-
dities en gepronk. Ze streefden naar zuivere, eenvoudi-
ge vormen. Het tankstation roept herinneringen op aan 
Amerikaanse road movies uit de vorige eeuw.

De Rally van Monte Carlo was in de jaren dertig immens 
populair. Autosport sprak tot de verbeelding en de rally-
deelnemers waren echte sterren. De Nederlandse cou-
reurs maakten bij het tankstation aan de Keulsepoort 
een tussenstop. Venlo liep ervoor uit. 

In de jaren vijftig verkocht Esso het gebouwtje aan de 
VVV. Niet de lokale voetbaltrots, maar de Vereniging 
Voor Vreemdelingenverkeer. De organisatie vestigde er 
haar kantoor in. Later werd het tankstation een restau-
rant. Met de bouw van het Limburgs Museum werd het 
gebouw gerestaureerd en keerden ook de karakteristie-
ke luifels terug.

Rond het jaar 1000 was er aan wat de nu de Grote 
Kerkstraat in Venlo heet al sprake van een Martinuskerk, 
een gebouw in Romaanse stijl. Het huidige grondplan, 
een driebeukige gotische hallenkerk, kwam tot stand 
tussen 1410 en 1610. Na deels te zijn verwoest tijdens 
de Tweede Wereldoorlog bestaat het huidige exterieur 
van de basiliek uit vrij sobere Westfaalse baksteen. 
Alleen de in steen gekapte spitsbogen in de ramen 
hebben enige versiering. De toren van de kerk dateert 
van oktober 1953.

Glas-in-loodramen
Wie het huidige kerkgebouw binnenloopt, zal onder de 
indruk zijn. Onder meer van de gebrandschilderde glas-
in-loodramen die de basiliek, vooral bij helder weer, een 
heel eigen – gewijde – atmosfeer geven. Zo is boven de 
ingang het raam van Charles Eyck geplaatst dat Venlo 
in oorlogstijd uitbeeldt. Geheel links zijn in 1948 zeven 
ramen aangebracht van het atelier Van Stockhem, 
voorstellende de Zeven Smarten en de Zeven Vreugden 
van Maria. In de doopkapel bevinden zich de oudste 
ramen, gedateerd 1874-1876, uit het atelier van Frans 
Nicolas. De drie hoofdkoren zijn getooid met ramen 
die scenes uit het leven van St. Martinus uitbeelden. Zij 
zijn ontworpen door Charles Eyck en geplaatst tussen 
1949 en 1955.

Barokke preekstoel
In het fraaie kerkinterieur verder verschillende 
bijzondere elementen en kunstvoorwerpen. Deze 
dateren merendeels uit de periode 1490 – 2000. Zo 
hangt meteen rechts, in een nis, een vrijwel levensgroot 
crucifix van de hand van Gregorius Schissler (1590(?) 
– 1638), dat opvalt door zijn plastische weergave en 
naturalistische vormgeving. Verderop in de kerk de 
barokke eikenhouten preekstoel, waarschijnlijk uit 
Antwerpen en vervaardigd tussen 1700 en 1705 in het 
atelier van Scheemaker. De vrouwenfiguur, staande 
op de wolken verbeeldt de H. Kerk. Zij draagt de 

boodschap van haar Zoon, zoals die is overgeleverd 
door de vier evangelisten. Hun symbolen staan op de 
kuip. Op het klankbord troont Maria als koningin des 
hemels.

Doopvont
Een zeldzaam object is de koperen doopvont uit 1621, 
naar een ontwerp van Gregorius Schissler en uitgevoerd 
door Herman Potgieter. Het deksel is nog in de trant 
van de gotiek terwijl poot en voet de renaissance en 
de barok verraden. Bezienswaardig is verder het in 
1958 geplaatste altaarretabel uit het atelier Brom. Het 
retabel toont een drievoudige symboliek: de Boom des 
Levens, de Kruisboom en de Gesloten Rozentuin, het 
symbool voor de maagdelijkheid van Maria. 

Passie-altaar
De eikenhouten koorbanken met aan iedere kant 13 
zetels, zijn rijk uitgevoerd. De wangen zijn getooid 
met fraai houtsnijwerk. Afgebeeld zijn verhalen uit 
het oude en nieuwe testament en populaire heiligen, 
zoals Antonius en Franciscus. Het retabel op het 
vroegere hoofdaltaar stamt uit de periode 1898 – 1901 
en is vervaardigd in het atelier Langenberg te Goch. 
Het is een zogenaamd. Passie-altaar. Het telt 140 
eikenhouten beelden die gepolychromeerd zijn en 
daarna zijn verguld met bladgoud. Het overhuivende 
baldakijn is, toen de kerk uitbrandde en verwoest werd, 
verloren gegaan.

Onthoofd
Tot slot richten we onze aandacht op het schilderij in 
het smalle gedeelte van de noorderbeuk met daarop de 
H. Catharina van Alexandrië, in de middeleeuwen zeer 
populair vooral bij modistes en zogende moeders. Het 
schilderij van Marcus Clifford (1698 – 1738), hofschilder 
van de hertogen van Gelre, toont Catharina, nadat het 
rad gebroken is en ze op bevel van de keizer wordt 
onthoofd.

Tankstation Keulsepoort:

Twee jaar geleden kreeg de Venlose Sint 

Martinuskerk de eretitel basiliek. Dit vanwege 

het feit dat er op de plek waar de kerk staat al 

ruim 1.000 jaar sprake is van religieus leven. In het 

kerkgebouw zijn de nodige kunstvoorwerpen uit de 

rijke historie te vinden. We laten er enkele de revue 

passeren.

Herinneringen aan een 
Amerikaanse road movie 

Tekst: Sef Derkx     Foto: collectie Piet Braem
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