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Op 15 maart ging de horeca in een 
lockdown. De regering kondigde 
het aan en in veel kroegen konden 
bezoekers nog net hun laatste pils-
je opdrinken voordat het slot erop 
ging. Op 1 juni mocht de horeca weer 
open: het coronavirus leek toen onder 
controle te zijn. Leek, want op 13 oktober 
besloot de regering tot een nieuwe lock-
down. Evenementen, feesten en partijen wa-
ren ook niet toegestaan. Alles om het virus onder 
controle te krijgen. Begrijpelijk aan de ene kant, maar onwerkelijk en snoeihard aan 
de andere kant en de landelijke steunmaatregelen zijn voor veel zaken onvoldoende. 
Hoe anders was ook Venlostad.com het jaar begonnen. Eind 2019 kondigden wij, als 
belangenbehartiger van alle binnenstadondernemers, aan om in 2020 toe te werken 
naar de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ Binnenstad). Daartoe zijn, 
samen met de gemeente, wel al de nodige stappen gezet maar tot een peiling onder 
winkeliers en horecazaken kwam het nog niet. Het staat voor 2021 op de rol, met 
uw goedvinden (hopen wij). Verder hebben we onze aandacht vooral gericht op het 
realiseren van lokale coronamaatregelen en lokale steunmaatregelen. De gemeente 
hoeft het niet te doen, maar doet het toch: diverse belastingen voor winkeliers en 
horeca worden geschrapt. Venlostad.com kijkt daarmee terug op een geslaagde lob-
by. Alle beetjes helpen. Samen maken we de stad. 

Het jaar 2020 is, ondanks de coronacrisis, een jaar van vooruitkijken. Er wordt hard 
gewerkt aan een gezamenlijke toekomstvisie over hoe de binnenstad aantrekkelijker, 
duurzamer, slimmer en innovatiever kan worden. De stad als dagje uit, zonder leeg-
stand en vol beleving. Met historie als handelsmerk en met meer bomen en meer plan-
ten. Venlostad.com werkt er samen met de vereniging van vastgoedeigenaren en de 
gemeente aan. Het komende jaar zal het gepresenteerd worden als Plan Binnenstad 
Venlo 2030. Een aantal zaken daaruit zijn al uitgevoerd, zoals een lichtplan voor het 
aanlichten van straten, pleinen en bijzondere gebouwen. Daar wordt een begin mee 
gemaakt bij de groene herinrichting van de Keulsepoort. Verder is er een nieuwe par-
keergarage aan de Noord-Buitensingel (Blok van Gendt) gerealiseerd en komt ook de 
Arsenaalgarage terug: in april gaan daar de deuren van open. Ambachtswijk Q4 wordt 
afgebouwd en in heel de binnenstad is volop werk gemaakt van het opknappen van 
monumentale panden. Dat gaat onverminderd door. Voor al deze zaken, en nog veel 
meer onderwerpen, heeft Venlostad.com zich sterkt gemaakt.

Terug naar nu. Als iets duidelijk is geworden door de coronacrisis dan is het wel dat 
winkels en horeca onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een bezoek aan de stad 
is meer dan een boodschapje doen. Een bezoek aan de stad is beleving, een happe-
ning, en daar hoort ook iets lekkers of iets moois bij, een bezoek aan bioscoop of 
het theater. Samen maken zij de stad tot wat hij is: een om voor eeuwig verknocht 
aan te raken.

Het is weer najaar dus lieve mensen: blijf gezond en koop lokaal, juist nu.
Met hartelijke groet,

Erik Manders
Voorzitter Venlostad.com
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Meer weten?
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Geïrriteerde ogen? 
Xie Eyewear heeft de behandeling 
voor droge ogen die echt werkt

Veel mensen zullen het herkennen: geïrriteerde, jeukende, 
branderige, vermoeide, ‘korrelige’ of droge ogen. 
De oorzaak? Chronische, overmatige groei van normale 
bacteriën die leven op de rand van je ooglid.

Deze chronische aandoening is te verhelpen met de droge-
ogen-behandeling van Xie Eyewear, een voor Noord-Limburg 
unieke behandelmethode.

Neem contact op met Xie voor een Droge Ogen Intake, 
een 30 minuten durend onderzoek waarbij de aard van de 
klachten wordt vastgesteld en er een behandelplan wordt 
opgesteld. Zijn de klachten na een eerste behandeling 
verminderd, dan is het zaak de ogen regelmatig te laten 
behandelen. Dat kan middels een jaarabonnement met 
periodieke behandelingen en controles.
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In januari 2019 namen Tonny Geraads (57) 

en Sandra Dings (46) de winkel van Geer 

van der Veer over. Inmiddels zijn we bijna 

twee bewogen jaren verder. Niet alleen 

is het een hele uitdaging om plotseling 

zelfstandig ondernemer te zijn, maar vooral 

het overlijden van Geer van der Veer zelf en 

natuurlijk de coronacrisis zorgden ervoor 

dat de start voor Tonny en Sandra totaal 

anders verliep dan ze ooit hadden kunnen 

denken. Voldoende reden om even bij te 

praten. 

Het was Joy van der Veer (zoon van Geer) die in 2018 
contact met Tonny opnam. De geboren Belfeldse is 
al sinds 1990 in dienst van het Versierhoes en was de 
meest aangewezen persoon om haar baas op te volgen. 
Ze beschouwde het als enorme eer, maar vroeg wel be-
denktijd. “Dit is zowel een geweldige winkel als ook een 
stabiel bedrijf, maar ik wilde de verantwoordelijkheid 
niet alleen op me nemen.” De keuze voor een zaken-
partner was snel gemaakt. Tonny benaderde Sandra die 
al eerder in de winkel had meegeholpen en daarnaast 
op zoek was naar een nieuwe uitdaging. “Ik ben zelf 
van de oude stempel. Sandra is moderner en weet bij-
voorbeeld heel goed van social media gebruik te maken. 
We zijn bovendien familie van elkaar en wisten wat we 

aan elkaar hebben.” Nadat de overdracht geregeld was, 
volgde volgens Tonny het mooiste moment. “Geer zei 
tegen mij: ik gun dit jullie echt van harte. Hij meende 
dat oprecht.”

Prinsenkamer
Met 55 jaar nog een eigen bedrijf beginnen. Het was 
iets waar Tonny nooit echt bij stil had gestaan. “Ik was 
echter zo blij als een kind. Dat ik de winkel, waar ik bij-
na 30 jaar met veel plezier in loondienst gewerkt had, 
zelfstandig mocht voortzetten was echt heel speciaal. 
En dat voortaan ook de befaamde prinsenkamer on-
der mijn verantwoording zou vallen, maakte het extra 
bijzonder. Op die plek hebben we een nog intensiever 

contact met de klanten. Dat geeft ons werk een extra 
dimensie. Het Versierhoes is een heel bijzondere winkel, 
maar het totaalplaatje inclusief prinsenkamer is echt het 
allermooiste.” 

Coronavirus
Grote spelbreker voor Versierhoes Van der Veer was na-
tuurlijk corona. Het virus zorgde ervoor dat de meeste 
feestjes en evenementen sinds half maart werden afge-
last. “Sommige mensen vergeten wel eens dat wij zo-
veel meer zijn dan een vastelaoveswinkel,” aldus Sandra. 
“De naam Versierhoes is niet zonder reden. Wij verko-
pen feestartikelen voor alle gelegenheden door het hele 
jaar.” Tonny knikt bevestigend. “Direct na de hausse van 
Vastelaovend waren wij klaar voor Koningsdag en het 
EK voetbal. Veel producten waren al ingekocht, maar die 
evenementen gingen dus niet door. In het najaar draait 
de zaak normaal goede weken in de periode van de Ok-
toberfesten en Halloween. Ook daar ging een streep 
door. Net zoals andere themafeesten en festivals. Ik had 
dit echt nooit verwacht. Ook tijdens die eerste weken 
niet.” Voor Sandra was het meest pijnlijke moment toen 
ze door de afnemende verkoop afscheid moesten ne-
men van een vaste medewerker. “Daar heb ik echt wel 
slapeloze nachten van gehad. Die collega was 20 jaar in 
dienst van de zaak, maar had gelukkig begrip voor dit 
pijnlijke besluit. Moeilijk was het zeker.”

Positief blijven
Gelukkig voor beide dames bleven ze wel producten 
verkopen voor verjaardagen of speciale gelegenheden. 
Tonny: “Tijdens de eerste golf verliep de verkoop van 
heliumballonnen echt uitstekend. Mensen konden niet 
overal bezoek gaan, maar wilden toch iets bijzonders 
doen.” Nu kiezen de dames er bewust voor om zeven 
dagen in de week geopend te zijn. Daarbij wisselen ze 
elkaar af. Sandra: “Iedere klant is er één en mensen die 

voor een gesloten deur staan, komen niet snel meer te-
rug. Toen we deze zaak twee jaar geleden overnamen, 
hielden we met van alles rekening, echter niet met dit 
scenario. Maar we blijven positief en kijken vol vertrou-
wen vooruit naar 2021. Ook blijven veel klanten ons 
trouw. Tevens leven we nu iets zuiniger.” De positieve 
reacties zijn volgens Tonny en Sandra mooi om te erva-
ren en geeft hun moed. Bovendien hopen ze dat als er 
rond Vastelaovend enkele kleinschalige feestjes moge-
lijk zijn, het Versierhoes toch de gunfactor van de Ven-
lonaar en andere mensen uit de regio heeft. “Deze zaak 
bestaat 55 jaar en hoort bij de stad. En zeg nu zelf. Eind 
2021 wordt het beeld van Geer van der Veer onthuld op 
een plek tegenover zijn eigen winkel. Het zou toch triest 
zijn als de zaak dan niet meer bestaat.” 

De herinneringen van Tonny en Sandra aan Geer van der 
Veer zijn en blijven positief. Tonny: “Hij was eigenzin-
nig, maar vooral een intens goede man. Als dat niet zo 
was, had ik het ook geen dertig jaar onder zijn hoede 
volgehouden. Dat hij de zaak moest overdragen, deed 
hem veel pijn. Maar wij hadden de gunfactor. Dat liet hij 
vaak blijken. Als hij door de stad fi etste of ergens op het 
terras zat, stuurde hij de mensen altijd door naar onze 
winkel. Wij hebben dat enorm in hem gewaardeerd.”

Versierhoes Van der Veer:  

Meer dan een
vastelaovendwinkel

Tonny Geraads

Sandra Dings
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Twee van die bewoners zijn Peter Thissen en Cees de 
Rooy. Gezeten in Thissens serre met uitzicht op een 
in prachtige herfstkleuren getooid park vertellen ze 
dat er momenteel het een en ander mis is in het park. 
Voordat ze vertellen wat, eerst een korte geschiede-
nis van dit bijzonder stukje binnenstad.

Monumentale fontein
Ze wijzen naar de vijver in het midden van het park. 
Hoeveel bruidsparen hebben er in de afgelopen de-
cennia niet hun trouwfoto’s daar laten maken? Met 
als hotspot het bruggetje over de sleutelgatvormige 
vijver. Daarin ligt een opvallend kunstwerk, een mo-
numentale fontein die is opgedragen aan burgemees-
ter Hermanus van Rijn, begin twintigste eeuw meer 
dan 20 jaar burgervader in Venlo. De fontein is ont-
worpen door Michel de Klerk in de stijl van de Am-
sterdamse School en werd in 1921, het jaar dat Van 
Rijn afscheid nam, in de vijver geplaatst.

Engelse landschapstuin
Toen bestond het Wilhelminapark al enkele decen-
nia en was een deel van de statige villa’s die het park 
omringen al gebouwd. De plannen voor het park ont-
stonden met de sloop van de vestingwerken in 1870. 
In het noordelijk deel van de stad, waar onder meer de 
versterking fort Ginkel onderdeel van de vestingmu-
ren was geweest, zou een nieuwe wijk worden aange-
legd met op de plek van vernoemd fort een villapark 
– dat laatste was ook de oorspronkelijke benaming. 
Ontwerper van de wijk was de stedenbouwkundige 
Frits van Gendt, het ontwerp van het villapark kwam 
in 1888 van de hand van architect Johannes Kayser. 
De Leuvense tuinarchitect Rosseels ontwierp vervol-
gens het park, waarbij hij de Engelse landschapstuin 
als inspiratiebron gebruikte. Vanaf 1892 werden de 
eerste villa’s gebouwd zoals ‘Goltzius’ (1893), ‘Pute-
anus’ (1893), ‘Sophia’ (1897), ‘Wilhelmina’ (1898) en 
‘Hermine’ (1900). Een volgende bouwperiode was tus-
sen 1909 en 1933, toen nog elf villa’s werden gebouwd.

Wilhelminaboom
Het park dankt haar huidige naam aan de ter ere van 
de kroning van koningin Wilhelmina in 1898 geplante 
boom. In de loop der jaren volgden een Julianaboom, 
Beatrixboom en Amaliaboom. Ook de kroning van 
Willem-Alexander wordt met een boom herdacht. Het 

Het Wilhelminapark begin 20e eeuw.

Het is een pareltje in de Venlose binnenstad, 

maar wel een parel die wat opgepoetst 

moet worden. Want ook al oogt het heel 

idyllisch, wie wat beter kijkt ziet dat het 

monumentale Wilhelminapark wel een op-

knapbeurt kan gebruiken. Die taak hebben 

de bewoners inmiddels, in samenspraak met 

de gemeente, op zich genomen.

hekwerk rondom de Wilhelminaboom is een van de aan-
dachtspunten van de omwonenden. Cees de Rooy: “Het 
hekwerk is niet meer in goede staat. Bovendien is het in 
de loop der tijd diverse malen overgeschilderd en heeft 
het niet meer de oorspronkelijke kleur. Dat wordt dus 
gerestaureerd.” Maar er spelen allerlei zaken, vult Peter 
Thissen aan. “Laat ik om te beginnen stellen dat niet 
alle bezoekers van het park er zorgvuldig mee omgaan 
en dat de hoeveelheid rommel die we aantreff en erger 
wordt. Wij bewoners beschouwen het park als onze 
tuin, maar het is er natuurlijk voor iedereen, dus zou het 
fi jn zijn als het met respect wordt behandeld. Verder is 
er veel overlast: lawaai, auto-inbraken, er wordt drugs 
gedeald. Daar moet een eind aan komen.”

Oorspronkelijke staat
De bewoners van het park zetten daar nu samen de 
schouders onder. Iets dat niet nieuw is, geven beide 
heren aan. “In de jaren negentig was hier onder an-
dere sprake van parkeerproblematiek. Destijds is een 
stichting voor behoud van het Wilhelminapark op-
gericht. Er is toen een architect ingeschakeld die de 
boodschap meekreeg hoe het park weer zo goed mo-
gelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.” Het 
rapport dat daar uit voort kwam was de basis voor 
het oplossen van de parkeerproblematiek en onder 
meer het instellen van eenrichtingsverkeer in de ja-
ren erna. Nu is er dus opnieuw aanleiding voor actie. 
Peter Thissen geeft aan dat bepaalde zaken al zijn op-
gepakt. “We hebben een groep van zo’n 18 personen. 
Daarvan ruimen er steeds een aantal een à twee keer 
per maand de rommel op. Als er minder tot geen rom-
mel ligt, hopen we dat bezoekers van het park zich 
ook wat netter gedragen.”

Fraaiere entree
Zo zijn er meer zaken die waar nodig in samenspraak 
met de gemeente Venlo zijn of worden opgepakt. Zo-
als het verplaatsen van de bankjes in het park naar 
beter verlichte plaatsen. Er staan grotere prullenbak-
ken. Verder is er meer aandacht voor het onderhoud 
van de vaak monumentale bomen in het park – dat 
gebeurt frequenter. En er is een buurt-app waarop 
vreemde situaties meteen kunnen worden gemeld. 
Op de planning staat nu het weghalen van de halfver-
hardingen tussen de bomen, maakt Cees de Rooy dui-
delijk. “Dat wordt vervangen door groen en bloemen, 
dat ziet veel fraaier uit.” En dan is er nog een heel 
specifi eke wens die wel om een fl inke ingreep vraagt, 
maken Thissen en De Rooy tot slot duidelijk. “De klei-
ne parkeerplaats bij Villa Flora op de kruising met de 
Hogeweg, die was vroeger onderdeel van het park. 
Met de komst van parkeergarage Blok van Gendt kan 
die parkeerplaats, op enkele plekken na, verdwijnen 
en plaats maken voor groen. Zo komt er een veel 
fraaiere entree naar het park. We zijn daarover met 
de gemeente in gesprek en hebben al aangeboden dat 
we als Wilhelminapark-bewoners die plek adopteren 
en onderhouden. We zijn van mening dat de hele om-
geving er een positieve impuls door zal krijgen.”

7

“Het park is voor iedereen, 
maar behandel het 
met respect”

Bewoners knappen monumentale Wilhelminapark op

Het Wilhelminapark begin 20e eeuw.
Het Wilhelminapark begin 20e eeuw.
Het Wilhelminapark begin 20e eeuw.
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Wat betekenen de Venlose cultuurcoaches voor jou? 

“Wij stimuleren, enthousiasmeren, 
ondersteunen en verbinden”

Sinds een aantal jaren beschikt 

Kunstencentrum Venlo over cultuurcoaches 

die veelvuldig op pad gaan om bij onder 

meer scholen, verenigingen en buurthuizen 

met kunst en cultuur aan de slag te gaan. 

Dat gebeurt in de breedste zin van het 

woord. Een van die cultuurcoaches, Rob 

Benders, vertelt wat dat zoal inhoudt.

Veel mensen kennen Kunstencentrum Venlo zoals het 
is gevestigd in het monumentaal pand – de vroegere 
Mostardschool – aan de Goltziusstraat. Ooit begonnen 
als muziekschool, maar tegenwoordig een plek waar 
uiteenlopende kunstvormen worden gedoceerd en 
beoefend. “Het is een bolwerk van creativiteit met 
bevlogen docenten”, vertelt Rob Benders.

Op pad
Daarnaast, zegt hij, is er het Kunstencentrum dat op pad 
gaat, dat kunst en cultuur onder de aandacht brengt 
bij uiteenlopende doelgroepen op locatie in de regio. 
Daarbij spelen de cultuurcoaches een belangrijke rol, 
ieder vanuit een eigen vakgebied. “Mijn collega’s zijn 
Dorrie Besouw, die zich met kunsteducatie voor de 
amateurkunsten bezighoudt, en Mieke Arts die zich richt 
op cultuurparticipatie. Mijn vakgebied is cultuureducatie 
op scholen. Wat we zoal doen? Inspelen op wensen, 
verzoeken uit de maatschappij. Dat kan iedere keer 
weer wat anders zijn. In zijn algemeen stimuleren, 
enthousiasmeren, ondersteunen en verbinden we. Dat 
kan via een eenmalig project, maar ook meer structureel.”

Leraren
Benders noemt een recent voorbeeld bij basisschool De 
Toermalijn in Tegelen. Daar wordt twee keer per week 
een naschools programma georganiseerd rondom kunst 
en cultuur, maar ook sport en spel. “Daar betrekken we 
dan kunstenaars uit de regio bij, en in dit geval eveneens 
sportcoaches.” En de leraren van de school zelf? Benders 

lacht: “Dat heeft ook de aandacht. Want het is de 
bedoeling dat zij voortzetten wat wij hebben opgezet. 
We maken ze ervan bewust wat er allemaal met kunst 
en cultuur mogelijk is. Tegen niet al te hoge kosten. We 
laten ze bijvoorbeeld zien hoe je met materiaal dat al 
voorhanden is een heel eind kunt komen.”

Lange termijn
Het resultaat van de activiteiten van de cultuurcoaches 
is gericht op de lange termijn. En kan volgens Benders 
heel divers zijn. “Denk aan talentontwikkeling, jongeren 
die enthousiast worden en zich aansluiten bij een 
muziek- of dansvereniging of een toneelgroep. Maar je 
kunt ook iemands motoriek verbeteren met behulp van 
een kleurplaat. Of de creativiteit stimuleren door met 
ongebruikelijke materialen te gaan knutselen. We laten 
vooral zien wat wel kan en niet wat niet kan.”

Breed netwerk
De drie cultuurcoaches hebben inmiddels een breed 
netwerk en worden over het algemeen snel gevonden. 
Ook in een tijd van corona. Rob Benders: “Zo hebben we 
voor de basisscholen in Venlo een challenge bedacht, een 
project waar ze weken mee vooruit konden dankzij een 
doos vol allerlei spulletjes. Zo spelen we steeds in op wat 
verenigingen of in mijn geval het onderwijs wil. En ja dat 
maakt ons werk iedere dag anders en daarom zo leuk.”

Voor meer informatie kijk op de website 
www.cultuurinvenlo.nl of leg contact via 
info@cultuurinvenlo.nl of 077 – 3556111

De cultuurcoaches (vlnr) Rob Benders, Dorrie Besouw en Mieke Arts

De dagen worden korter, de duisternis valt 

steeds vroeger over de binnenstad. Wie op 

een herfstavond door de wijk Q4 wandelt, 

wordt op zeker moment  beschenen 

door licht van boven. Op de hoek van 

Helschriksel en Maasschriksel, bovenop de 

Sint-Jacobskapel, is enkele jaren geleden 

een lichtsculptuur geplaatst, in de vorm 

van een aureool. 

Tekst: Sef Derkx

Een aureool is een symbool uit de christelijke kunst. Het 
is een krans van lichtstralen om het hoofd van Christus 
of van een heilige. In Q4 accentueert de aureool de ge-
schiedenis van het pand en van de wijk. In de middel-
eeuwen was het huidige Q4 het kwartier van schippers 
en handelaren. Na de Tweede Wereldoorlog was het 
een echte volkswijk. Je kwam er schilderachtige types 
tegen en op straat was altijd reuring.  

Vermogende lijfarts
De Sint-Jacobskapel was onderdeel van het Sint-Jacobs-
gasthuis, dat in de zestiende eeuw is gebouwd. Venlo 
dankte de instelling aan Herman Kiespenninck, de lijf-
arts van hertog Karel van Gelre. De gefortuneerde me-
dicus had zijn vermogen nagelaten aan de armen. Ga er 
maar vanuit dat hem door de plaatselijke geestelijkheid 
een mooie plek in de hemel in het vooruitzicht is ge-
steld.

Pelgrims
Oorspronkelijk diende het gasthuis dus als opvang voor 
mannen die door armoede getroff en waren en geen dak 
boven hun hoofd hadden. Ze werden verzorgd door in-
wonende minderbroeders. In het begin van de negen-
tiende eeuw was het stadsziekenhuis er gevestigd. Later 
werden er Venlonaren zonder werk en inkomen verplicht 
te werk gesteld. Gelet op de naam is het ook goed mo-
gelijk dat pelgrims, die op weg waren naar Santiago de 
Compostella, er overnachtten. De stad in Noord-Spanje 
is het belangrijkste centrum van de Sint-Jacobsverering. 
Hedendaagse pelgrims kloppen bij de Sint-Jacobskapel 
aan voor een stempel in hun pelgrimspaspoort, de zoge-
heten Credencial de Peregrino.

Geslachtsziekten
In 1864 werd het bedehuis verbonden met het naastge-
legen Burgergasthuis. Wat was de reden van de uitbrei-
ding? In het Venlose garnizoen was een uitbraak van ge-
slachtsziekten onder de militairen. De besmetting ging 
viraal. De stad was een broedplek, tientallen soldaten 
werden getroff en. De verantwoordelijke minister in Den 
Haag zette het weifelende stadsbestuur zwaar onder 
druk om maatregelen te nemen. Venlo zwichtte. Pros-
tituees werden verplicht zich te laten onderzoeken en 
in de Sint-Jacobskapel werden de patiënten verpleegd. 

Het in het oog springend pand is momenteel een broed-
plaats van creativiteit. In het bedrijfsverzamelgebouw 
huizen onder meer een ontwerpbureau, een architect 
en tekstschrijver. Een pand met zo’n historie verdient 
een aureool en onze aandacht.

Licht van boven
over Q4 

Het Helschriksel met Jacobskapel in vroegere tijden.
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Voor Juwelier Boermans is 2020 een bijzonder 

jaar. Het familiebedrijf viert dit najaar het 

225-jarig jubileum. Daarmee bewijzen Toon 

en Irma Boermans als zesde generatie dat 

zelfs in deze vluchtige tijden ambachtelijk 

vakmanschap nog steeds van waarde is. 

“Een juweel is een geschenk voor de 

eeuwigheid,” aldus Toon Boermans.

Bij deze bijzondere mijlpaal maken we eerst een reis 
terug in de tijd. Te beginnen in 1795. Het jaar dat Mathias 
Boermans zijn eigen zaak start: Juweliershuis Boermans. 
Het zijn de jaren dat de Fransen onder leiding van 
Napoleon Bonaparte ook in Venlo de dienst uitmaken. 
Bij het werk van Mathias staat het zilversmeden 
centraal en hij krijgt veel opdrachten vanuit de kerk. De 
geestelijke wereld is echter niet de wereld van Napoleon. 
De Franse generaal werkt vooral graag tegen. 

Volgens historicus Jean-Pierre van 

Rijen was Jan Antoon net zo productief 

als zilversmid, zowel in kwaliteit als 

kwantiteit, als Vincent van Gogh

Als Vincent van Gogh
Voor de tweede generatie onder aanvoering van Jan 
Antoon Boermans (1794) en zijn broer Willem (1804) 
is dat anders. De bisschoppelijke hiërarchie is hersteld 
en dat feit is terug te vinden in de naam van de zaak 
die Jan Antoon op de Parade start: In den Gouden 
Kelk. Willem werkte vanuit de zaak aan de Groote 
Kerkstraat 19, ook wel bekend als huize Vogelsanck of  
Schreurs. Volgens historicus  Jean-Pierre van Rijen was 
Jan Antoon net zo productief als zilversmid, zowel in 
kwaliteit als kwantiteit, als Vincent van Gogh. De derde 
generatie, Johan, August, Georg en Frans gaven ieder 
op eigen wijze invulling aan het vak. Het is echter de 
zoon van August, Michèl Boermans (1893-1974), die het 
besluit neemt om met de zaak te verhuizen. Van Grote 
Kerkstraat 1 naar de huidige locatie op de Klaasstraat. 
Zijn drie zonen Jacques (1923), Bert (1928) en Jan (1931) 
nemen als vijfde generatie deze zaak begin jaren zestig 
van de vorige eeuw over. 

Koesteren
Toon Boermans is sinds 1988 actief in de zaak van zijn 
ouders en oom. Hij zag dat moderne technologieën 
de wereld in snel tempo deden veranderen, maar ook 
merkt hij dat het belang van vakmanschap en de waarde 
die mensen hechten aan een persoonlijk sieraad nog fi er 
overeind staan. “Mensen koesteren een juweel,” aldus 
Toon. “Waarom? Omdat er een heel persoonlijk verhaal 
achter ieder sieraad schuil gaat. Dat is ook de kracht van 
onze zaak. Wij maken, repareren, reviseren, restaureren 
en verkopen een product dat op slechts weinig plaatsen 
verkrijgbaar is. Dat was in 1795 al het geval en dat is anno 
2020 nog steeds zo.” 

“De wereld verandert, maar de interesse 

voor juwelen en sieraden blijft”

Boodschap voor de toekomst
De passie voor het ambachtelijk dat Toon en Irma 
hebben, plus de liefde die mensen hebben voor 
kwaliteit ontmoeten elkaar in de juwelierswinkel op de 
Klaasstraat. De kennis die Toon en Irma hebben van goud, 
zilver, edelstenen, diamanten, parels en horloges wordt 
door velen gewaardeerd. Irma: “De wereld verandert, 
maar de interesse voor juwelen en sieraden blijft. Een 
sieraad is een bezegeling van een bijzonder moment of 
herinnering. Een huwelijk, jubileum, geboorte, diploma 
of overlijden. Veel gebeurtenissen uit een menselijk 
leven verdienen een sieraad. De emotie die daar bij hoort 
is onbetaalbaar en voor altijd. Het is een geschenk met 
een boodschap voor de toekomst.” De waardering is er 
niet alleen van klanten uit binnen- en buitenland, maar 
blijkt ook uit het feit dat Juwelier Boermans sinds 1995, 
bij het 200-jarig jubileum, het predicaat Bij Koninklijke 
Beschikking Hofl everancier draagt. 

Goed luisteren
Behalve het laten maken van een sieraad bestaat tevens 
de mogelijkheid dit te reviseren tot een nieuw juweel. 
Gemaakt van oorspronkelijk goud of zilver, maar in 
een nieuwe vorm met een persoonlijk verhaal. “Denk 
aan trouwringen van de ouders die kinderen laten 
omsmelten tot één nieuw sieraad,” zo geeft Toon als 
voorbeeld. “Of het favoriete juweel van een overleden 
vader of moeder dusdanig veranderen dat een deel van 
de as erin verwerkt zit. De wens en het verhaal van de 

klant staat in onze zaak altijd centraal. Het gaat zowel 
om de lach als om de traan. Als het door een geliefde 
gedragen is, krijgt het een onbetaalbare waarde. Door 
goed te luisteren krijgen wij het juiste idee voor een 
passend sieraad op maat dat bovendien draagbaar is.”

Dankzij al deze facetten is dit werk voor Toon en Irma 
nog steeds een ambacht waar ze veel waardering voor 
krijgen. “Met een sieraad kun je een ander verrassen, de 
liefde bezegelen of een dierbare herinnering koesteren. 
Wij zijn verguld dat we een dergelijk bijzonder product 
nog steeds voor onze klanten kunnen en mogen maken.” 
Het thema ‘Koesteren’ is dan ook vanzelfsprekend. Irma 
en Toon zijn trots op alle mooie herinneringen, het 
prachtige vakmanschap en de inzet van alle voorouders. 
Maar ook trots op de klandizie van alle Venlonaren door 
de eeuwen heen. Zij gaan een jaar lang feest vieren, een 
jaar lang alle klanten extra koesteren.

225 jaar Juwelier Boermans:  

“Een sieraad is
een geschenk
met een
boodschap
voor de
toekomst”

Toon en
Irm
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er
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Mede mogelijk gemaakt door:

GEKOCHT 
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Deelauto voor Venlose binnenstadondernemers 

“Hij staat er, profi teer 
ervan en gebruik ‘m”
Sinds 16 september staat er in de Venlose 

binnenstad een elektrische deelauto. Bestemd 

voor alle binnenstadondernemers. Mede-

initiatiefnemer Freek Boele van IZERO hoopt 

dat er snel meer volgen. Diverse ondernemers 

hebben de voordelen ervan al ingezien en 

gebruiken hem. Zoals Moshé Issaharov van 

Mail Boxes Etc. aan de Keulsepoort.

Erik Manders, voorzitter van winkeliersvereniging 
Venlostad.com is enthousiast over het initiatief. Om 
meerdere redenen, zegt hij. “Allereerst omdat hij door 
alle binnenstadondernemers kan worden gebruikt. Wat 
betekent dat ze hun eigen auto niet hoeven gebruiken en 
dus minder vervoersbewegingen maken in het Venlose 
centrum. Bovendien draagt het bij aan het streven naar 
een emissieloze binnenstad.” Hij roept ondernemers op 
er optimaal gebruik van te maken. “Hij staat er, profi teer 
ervan en gebruik ‘m.”

Manders noemt het initiatief een eerste stap. “Ik hoop 
dat het een groot succes wordt en er snel meer deelauto’s 
volgen.” Wethouder Erwin Boom wijst eveneens op 
de energietransitie in de binnenstad. “Doel is om in de 
stadslogistiek in 2025 tot zero emissie te komen. Dat 
draagt weer bij aan een prettige, lee² are en vitale stad 
om te wonen, werken en winkelen.”

Laagdrempelig
Ook citymanager Marcel Tabbers van marketing-
organisatie Venlo Partners is zeer te spreken over de 
komst van de deelauto. “We staan voor een grote opgave 
wat verduurzamen betreft. Een elektrische auto die 
bovendien gedeeld wordt, speelt daar een rol in.” Het 
principe, zo heeft Tabbers uit eigen ervaring al ontdekt, 
is heel eenvoudig. “Je download een app en daarmee 
regel je alles. Het is heel laagdrempelig. Duurzaam hoeft 
niet moeilijk te zijn. Ik ga ervan uit dat steeds meer 
binnenstadondernemers dat zullen inzien.”

Een ondernemer die niet meer overtuigd hoeft te worden 
is Moshé Issaharov van Mail Boxes Etc aan de Keulsepoort. 
Issaharov verleent in zijn winkel – een pilotstore voor 
Nederland – post- en pakketdiensten en grafi sche 
diensten zoals ontwerpen en afdrukken. Hij hoorde 
kort na de opening van zijn zaak in het voorjaar van de 
plannen voor een deelauto en kwam ook in gesprek met 
initiatiefnemer Freek Boele. “Voor alles wat bijdraagt aan 
een beter milieu heb ik interesse, dus de plannen van 
Freek spraken me zeer aan. We zijn vervolgens ook met 
elkaar in gesprek gebleven.”

Groter model
Toen de plannen concreter werden, was Issaharov een 
van de eerste ondernemers die het initiatief omarmde. 
“Ik gebruik de deelauto nu vrijwel dagelijks.” Dat is wel 
a³ ankelijk van de omvang en het aantal pakketten dat hij 
mee moet nemen. “Soms past het niet, dan neem ik de 
eigen auto, die is groter. Mochten er nieuwe deelauto’s 
worden aangeschaft in de toekomst, dan pleit ik voor een 
wat groter model. Ik denk dat die behoefte er bij meer 
ondernemers is.”

Verder is Issaharov vol lof over het initiatief. “Alles 
verloopt via een eenvoudige app, qua kosten is het gebruik 
e�  ciënter en zeker omdat de meeste ondernemers lokaal 
of regionaal bezorgen is het bereik van 250 kilometer 
prima. Maar vooral het feit dat je het milieu ontlast vind 
ik een enorm pluspunt.”

Meer weten of meedoen en bijdragen aan een 
lee² are binnenstad? Bel of mail Freek Boele, 

0619437335, freek@izero.nl of kijk op www.izero.nl

Binnenstadondernemer Moshé Issaharov maakt vrijwel dagelijks gebruik 

van de deelauto
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Sinds kort is Groenveld, gespecialiseerd in 

fiscale en administratieve dienstverlening 

en bedrijfsadvies, gevestigd aan de Deken 

van Oppensingel in Venlo. Een noodzakelijke 

verhuizing, maakt directeur-eigenaar Paul 

Cuppen duidelijk. “We hebben opnieuw een 

professionaliseringsslag gemaakt en zijn 

verder gegroeid.”

Klantgericht en met een no nonsense-aanpak, zo om-
schrijft Paul Cuppen zijn bedrijf. “We richten ons op het 
mkb, willen voor de bedrijven meer zijn dan degene die 
de aangifte invult. We zijn een partner die adviseert en 
pro-actief meedenkt, die min of meer als verlengstuk 
van een bedrijf fungeert.”

Specialisten
Bureau Groenveld werd opgericht in 1996. “Zoals zo 
vaak begon de oprichter op zijn zolderkamertje”, glim-
lacht Paul die er zelf in 2009 kwam werken en het vier 
jaar geleden overnam. Vanuit die zolderkamer werd ver-
huisd naar de Hogekampweg, zegt hij, daarna volgde 
de verhuizing naar de Pastoor Deckerstraat. Die locatie 
werd recent dus verruild voor de Deken van Oppensin-
gel waar de 9 medewerkers weer wat ruimer in hun jas-
je zitten. “Allemaal specialisten, ieder in een bepaalde 
discipline. Op die manier kunnen we de klant op een zo 
breed mogelijke manier van dienst zijn.”

Verder dan basiszaken
Die klant kan een zzp’er zijn, maar eveneens een onder-
nemer met 60 of 70 werknemers. Ongeacht de omvang, 
zegt Paul, iedere ondernemer wil zijn of haar bedrijf be-
ter maken. “Als de ondernemer er open voor staat willen 
we daar nadrukkelijk een rol in spelen; dat is waarmee 
we ons onderscheiden. We denken mee, kijken mee 
hoe een onderneming beter, e�ciënter kan functione-
ren. Dat gaat verder dan de basiszaken. We stellen dan 
vragen als: wat zijn je doelen, waar wil je over vijf jaar 
staan, welke investeringen kun en wil je doen? Als het 
nodig is kunnen we ook voor een deel de communicatie 
met instellingen als de Belastingdienst en de Kamer van 
Koophandel, banken of met investeerders verzorgen.”

Vertrouwenspersoon
Paul ziet zichzelf en zijn collega’s dan ook als vertrou-
wenspersonen die net iets anders tegen zaken aankij-
ken en daardoor zien wat de ondernemer niet of niet 
volledig overziet. “Dat doen we op een creatieve wijze 
en met maatwerk; je merkt vrij snel waar behoefte aan 
is. De ene ondernemer heeft dat nauwelijks nodig, de 
ander juist wel. Of in een bepaalde periode juist even 
wat extra aandacht.”

Nu zijn er altijd ondernemers die wellicht wel wat on-
dersteuning kunnen gebruiken, maar niet de stap daar-
voor willen of durven te zetten. Paul herkent het. “Neem 
nu deze coronaperiode. Ondernemers zijn creatief maar 
hebben soms net dat extra beetje advies nodig. Om bij-
voorbeeld op een goede manier een online shop op te 
zetten, nieuwe markten aan te boren, het assortiment 
aan te passen. Zoals gezegd, daar denken we graag over 
mee. Tegen die ondernemers zeg ik, kom eens langs 
voor een vrijblijvend gesprek. Ook op onze nieuwe lo-
catie staat de deur altijd open, uiteraard conform alle 
richtlijnen van het RIVM.”

Paul Cuppen (l) en o�ce manager Joep Houben

Groenveld zet met verhuizing volgende stap in ontwikkeling 

“We zijn een partner die
adviseert en meedenkt”De Beddenspecialist op de Parade is al 57 jaar een begrip als het gaat 

om verantwoord en gezond slaapgedrag. In de winkel van Juul en 

Marij Lommen is een compleet slaapassortiment verkrijgbaar: bedden, 

matrassen, kussens, boxsprings en bedtextiel.

De keuze voor het juiste bed, matras en kussen wordt nog 
te vaak onderschat. Wie een bed koopt, zonder precies 
te weten hoe het eigen slaapgedrag is, doet in feite een 
onverantwoorde aankoop. Om de juiste informatie over 
bijvoorbeeld de slaaphouding te krijgen, is het mogelijk 
de SlaapID-slaaptest via de Beddenspecialist te doen. 

SlaapID-sensor 
De test is volgens Juul Lommen enorm belangrijk bij de 
aankoop van een nieuw bed, matras of kussen. “Veel 
mensen denken ten onrechte dat ze de hele nacht in 
één houding liggen. Iedereen draait en beweegt echter 
continu. Daarom is deze slaaptest zo belangrijk. Hoe 
die werkt? We geven de SlaapID-sensor aan de klant 
mee. Dat is een band voorzien van een sensor die een 
persoon gedurende drie nachten draagt. Dankzij de 
sensor ontstaat een gedetailleerd beeld van iemands 
slaapgedrag. In totaal worden acht slaaphoudingen 
gemeten. Dus: linker- en rechterzijde, buik, rug plus 
vier tussenhoudingen zoals half gedraaid. Er bestaat 
geen goed of fout. Dit is maatwerk gebaseerd op de 
persoonlijke houding.”

Klachten verdwijnen
Volgens berekeningen van de SlaapID-sensor krijgt 
92 procent van de gebruikers een beter inzicht in hun 
slaapgedrag en 66 procent geeft aan dat door het maken 
van de juiste keuzes hun klachten beduidend minder 
of zelfs volledig verdwenen zijn. “Dankzij de analyse 
vinden klanten het bed dat echt bij hun past. Zo bestaat 
een grote kans dat schouder-, nek- of rugklachten 
grotendeels of volledig verleden tijd zijn. Wie fit wakker 
wordt, presteert tijdens de dag veel beter.”

Moderne winkel
Om klanten nog beter van dienst te zijn, werd de winkel 
op de Parade eind 2019 volledig verbouwd en gerestyled. 
Een interieur dat aansluit bij de wensen en eisen van de 
moderne tijd met een volledig up-to-date assortiment. 
Ook het hygiëneaspect is daarbij van belang. “Dankzij 
de Raycop vacuümzuiger kunnen wij matrassen direct 
grondig reinigen zodat eventuele virussen, bacteriën 
en huisstofmijten volledig verdwenen zijn. Deze 
vacuümzuiger is overigens ook te huur.”

In de winkel aan de Parade is voldoende ruimte om 
de anderhalve meter afstand te garanderen. “Klanten 
die buiten de gebruikelijke openingstijden voor een 
adviesgesprek willen langskomen, kunnen bellen om 
een privéafspraak te maken. Het is ons doel om mensen 
optimaal comfort te bieden. Dat begint al bij de eerste 
gesprekken en gaat door tot en met de levering van het 
bed.”

Slaapanalyse van de Beddenspecialist 
zorgt voor optimale nachtrust

Marij en Juul Lommen
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Happy eyes
in Venlo
en omstreken

Franchisenemer Amans Sharif heeft hart voor de zaak 
én werkt hard voor de zaak. Tijdens ons gesprek ter 
voorbereiding op dit artikel rinkelt zijn telefoon diverse 
keren. Kundig en met een gulle glimlach staat hij zo-
wel klanten als teamleden te woord. Amans vindt het 
leveren van professionele en kwalitatief hoogwaardige 
oogzorg op het gebied van optometrie belangrijk en 
dat gaat uiteraard niet vanzelf. “Veel mensen onder-
schatten hoeveel werk het is om op franchisebasis één 
of meerdere zaken te runnen. Het is écht ondernemen. 
We zijn constant op zoek naar verbetering en verbre-
ding van ons aanbod en van onze service.”

Het aanbod is de afgelopen jaren dan ook fl ink ge-
groeid. Pearle Opticiens biedt niet alleen betaalbare 
(zonne)brillen en lenzen, maar levert ook een hoog 
segment zorg. Op alle drie de locaties worden diabe-
tes screeningen en optometrische onderzoeken uitge-
voerd. Bij de vestiging in het Viecuri Medisch Centrum 
kunnen klanten ook terecht voor medische lenzen. Er 
wordt samengewerkt met Koninklijke Visio: hét exper-
tisecentrum voor slechtzienden en blinden. De mede-

werkers van de Koninklijke Visio zijn geregeld aanwezig 
voor specifi eke informatie, advies en ondersteuning.

Per november 2020 worden er binnen Pearle Opticiens 
Blerick en Venlo Centrum oogheelkundige rijbewijskeu-
ringen voor het CBR aangeboden. Ook hierbij wordt 
iets unieks nagestreefd: oogheelkundige keuringen 
door een oogarts in de buurt, korte wachttijden én een 
optimale service door het directe contact met het CBR. 
“De wachttijden in de regio lopen op tot wel zo’n drie 
maanden”, vertelt Amans. “Dit is natuurlijk bijna niet te 
doen voor de klant, vandaar dat wij daarop inspelen.”

Amans en zijn team hebben professionaliteit en vrien-
delijkheid hoog in het vaandel staan. “Het lukt ons om 
een steeds completer aanbod te creëren op het gebied 
van oogzorg en zien. We staan voor ‘Happy eyes’ en 
‘Happy people’ en zijn trots dat we op deze manier 
klaar kunnen staan voor de bewoners van Venlo en 
omstreken.”

Al ruim 30 jaar kleurt het logo van Pearle 

Opticiens de winkelstraten van de binnen-

stad van Venlo. Inmiddels zijn daar binnen 

deze gemeente enkele vestigingen bijge-

komen: Pearle Opticiens Blerick werd in 

2001 geopend en de jongste zaak – die zich 

bevindt in het VieCuri Medisch Centrum 

– opende haar deuren in april 2019. Een 

15-koppig team staat klaar om de bewoners 

van Venlo en omstreken te voorzien van 

‘Happy eyes’.

Amans Shari

f

Dagelijks lopen er heel wat mensen vanuit 

het bus- en treinstation via de Keulsepoort 

de Venlose binnenstad in. Nu nog een 

wat stenig geheel, maar dat verandert. 

“Het gaat met zijn groenere karakter 

fungeren als verlengstuk van het park, als 

museumkwartier en als een aangenaam 

gebied om in te verblijven en recreëren.”

Eigenlijk was de Keulspoort nog niet aan een omvang-
rijke transformatie toe, vertelt wethouder Marij Pollux 
(o.a. Duurzaamheid, Cultuur). “Maar de verhuizing van 
Museum van Bommel van Dam naar het monumentale 
voormalige postkantoor heeft mensen aan het denken 
gezet. Er ontstaat daar met het Limburgs Museum een 
museumkwartier en dat verdient een mooie omgeving, 
niet een gebied waar mensen snel doorheen lopen. Dus 
is er gewerkt aan een plan om van de Keulsepoort een 
gastvrije entree voor de binnenstad te maken, een aan-
genaam groen gebied met kunstwerken dat weer als 
een soort poort gaat fungeren. Zo staat Jocus-haan er al 
en verhuist onder meer de ‘Knoop’ van Tajiri er naartoe.”

Kaders
Veel groen dus en daarnaast wordt de verkeerssituatie 
aangepast, geeft Pollux aan. “Die is nu nogal onduidelijk. 
In de toekomst wordt de auto daar ondergeschikt aan de 
voetgangers.” Ze geeft aan dat er met alle betrokkenen 
– omwonenden, winkels, de musea, gehandicaptenraad, 
Venlostad.com – volop overleg is hoe aan alle belangen 
recht doen. “Het is openbare ruimte dus iedereen heeft 
er een mening over, wil er iets mee. Dat is een enorme 
uitdaging. Je wilt met iedereen rekening houden, maar 
hebt wel een ontwerp, een basisplan dat de kaders stelt.”

Venloop
Voor het Limburgs Museum komt een verhoging, vertelt 
Pollux, onder andere geschikt voor evenementen. Bij Mu-
seum van Bommel van Dam wordt een verblijfsruimte ge-
creëerd, met banken en kunstwerken. Ze glimlacht: “En 
we houden rekening met de Venloop die altijd met een 
bocht eindigde – de laatste meters lopen in de toekomst 
rechtdoor.” Ja, erkent ze, het was een puzzel, veel passen 
en meten, maar uiteindelijk ligt er nu een ontwerp. “Na de 
jaarwisseling wordt met de werkzaamheden begonnen, 
voor de zomer – vrijwel gelijk met de verbouwing van het 
museum – moeten die klaar zijn. Alleen de bomen komen 
in het najaar, dat is hun seizoen om te planten.”

In de nieuwe situatie wordt de Keulsepoort niet alleen 
een aantrekkelijke entree naar de binnenstad, merkt 
Pollux tot besluit op. “Dankzij het vele groen bestrijd je 
bijvoorbeeld hittestress en het gebied wordt ook veel 
beter bestand tegen hoosbuien. Dus sfeervol, kunstig, 
gastvrij en ook nog eens duurzaam.”

Herinrichting Keulsepoort

“Gastvrije entree
van de binnenstad”

Team Pearle Hoogstraat
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“We spelen in op de vraag naar 
kwalitatieve studentenhuisvesting”
In het voormalige pand van het 

Arbeidsbureau aan de Prinsessesingel in 

Venlo heeft Lebe Living 36 zelfstandige 

studio’s voor studenten gerealiseerd. Over 

de invulling van de benedenverdieping, waar 

tot komend voorjaar een tijdelijk restaurant 

van hotel Van der Valk is gevestigd, wordt 

nog nagedacht.

Lebe Living is onderdeel van 
de Lebe Group, het door 
Frank Berden en Don Leeuw 
opgerichte bedrijf dat zich in 
de beginperiode richtte op 
het aanbieden van flexibele 
kantoor- en werkruimtes. 
Bedrijven kunnen binnen 
locaties doorgroeien of 
verhuizen naar andere Lebe-

locaties – die liggen verspreid door heel Limburg. Een 
deel van de locaties biedt ook tijdelijke werkplekken of 
de mogelijkheid er zakelijke bijeenkomsten te houden.

Kwalitatieve studentenwoningen
Sinds enkele jaren verhuurt Lebe ook woonruimtes. 
Zo zijn kantoorruimtes in een complex aan de Venlose 
spoorstraat getransformeerd tot stadsstudio’s. In 
een voormalig laboratorium van Océ (tegenwoordig 
Canon) aan de rand van de stad zijn studentenstudio’s 
gerealiseerd en hetzelfde is onlangs gebeurd met het 
voormalige Arbeidsbureau aan de Prinsessesingel. “Er 
is vraag naar kwalitatieve studentenwoningen en op 
die behoefte spelen we in”, legt Frank Berden uit. “Het 
pand aan de Prinsesssingel telt 36 zelfstandige studio’s 
met eigen douche en toilet. Sinds 1 november zijn er 24 
bewoond, de overige zijn nog beschikbaar.”

Ontzorgen
De locatie heeft, naast dat het om moderne studio’s 
gaat, een aantal aanvullende voordelen, maakt Berden 
duidelijk. “De ligging is natuurlijk perfect, midden in het 
centrum, op loopafstand van de HAS en Universiteit 

Maastricht en op fietsafstand van Fontys. Er is een 
gezamenlijke fietsenstalling, op iedere verdieping 
een gezamenlijke woonkamer en er is met het oog 
op de veiligheid camerabewaking.” Hij vertelt dat er 
verder gebruik kan worden gemaakt van een 24-uurs 
storingsdienst en van schoonmaakfaciliteiten. “Ons 
doel is de bewoners zo veel mogelijk te ontzorgen. We 
gebruiken bijvoorbeeld ook ons netwerk om studenten 
aan stageplekken te helpen.” En dan is er nóg een 
pluspunt, glimlacht Berden. “Dat is het uitzicht – je kijkt 
uit over de stad.”

Op de benedenverdieping is nu het pop up-restaurant 
van Van der Valk gehuisvest – in verband met de 
verbouwing van de eigen locatie. In het voorjaar 
vertrekt dat weer. “Wat er dan komt, weten we nog 
niet, dat wordt bekeken.” Berden vertelt tot slot dat 
Lebe Living momenteel zo’n 150 wooneenheden voor 
studenten heeft. “We zetten in op groei. Venlo is zich 
als studentenstad aan het ontwikkelen. Dat vraagt om 
goede huisvestingsmaatregelen. Wij willen graag een 
van de partijen zijn die daar in voorzien.”

Van haven tot hotspot
Wie nu ’s zomers neerstrijkt op een van de 

terrassen aan de Venlose Maasboulevard, 

kan zich nauwelijks voorstellen dat het 

hier ooit bruiste van een geheel andere 

bedrijvigheid. 

Tekst: Marcel Hogenhuis

De ligging aan de Maas heeft Venlo van oudsher veel 
welvaart gebracht. Toen de stad in 1343 stadsrechten 
kreeg, was een daarvan het recht van opslag: alleen bij 
Venlo mochten goederen van kleinere naar grotere 
schepen worden overgeladen. Door de aanleg van 
bastion Reede werd de waterloop tussen het Maaseiland 
‘De Weerd’ en de oever vernauwd. Na 1779 werd puin van 
de afgebroken stadstoren bij de St. Martinuskerk gebruikt 
om de verbinding te verstevigen tussen de Weerd en het 
vasteland. Zo ontstond een beschutte haven. 

Portaalkraan
Een nadeel van deze ingrepen was dat het havenbekken 
vaak uitgebaggerd moest worden. De haven leidde een 
turbulent leven: de ene keer werd ze goed onderhouden, 
de andere keer overwoog men om de haven te dempen. 
Maar zodra het vervoer over de Maas aantrok, waren 
die plannen weer van tafel. In 1924 werd de haven 
uitgebreid richting St. Urbanusweg en ter hoogte van de 
Puteanusstraat verrees zelfs een portaalkraan.

Nieuwe haven
In 1925 hakte de Venlose gemeenteraad de knoop door 
om de oude haven bij de Weerd op de schop te nemen. 
De uitvoering liet op zich wachten tot het najaar van 
1929. Venlo kon meeliften op kanalisatie van de Maas om 

de grillige regenrivier te beteugelen. Er werd een nieuwe 
haven gemaakt van 200 meter lang en achtendertig tot 
vierenvijftig meter breed. 

Prins Hendrik
De lage kade tegenover de Weerd kreeg een ijzeren 
damwand. Schepen konden nu rechtstreeks vanaf de 
kade worden geladen. Door het rechttrekken van de 
oevers ‘verschoof’ de Weerd een stukje westwaarts. De 
Weerd werd tot 16.50 meter boven NAP afgegraven en 
met een spoorlijn via de Molensingel verbonden met het 
Venlose emplacement. Op 8 september 1930 opende 
prins Hendrik de vernieuwde haven. 

Parkeerterrein
Het resultaat mocht er zijn: liepen in 1921 slechts 287 
schepen binnen, in 1940 was dit aantal gegroeid naar 986 
schepen, toen enorme hoeveelheden bouwmaterialen 
werden aangevoerd ten behoeve van vliegbasis 
Fliegerhorst Venlo. Na 1945 werd de beschadigde haven 
weliswaar hersteld, maar de bloeitijd van weleer was 
voorgoed voorbij. De Weerd werd roemloos geasfalteerd 
tot parkeerterrein. 

Aantrekkelijke plek
In de jaren ’80 werd de roep luider om de verloederde 
omgeving van de haven, Maas- en Havenkade te saneren. 
De bekende architect Jo Coenen bedacht en kwam met 
een inspirerende visie op een aantrekkelijk woon- en 
verblijfgebied rondom de haven. Jaren van aanpassingen en 
politieke besluiteloosheid volgden, voor de schop in de grond 
ging. Archeologisch onderzoek bracht veel nieuwe kennis 
over het rijke verleden naar boven. Met de opening van de 
Maasboulevard in 2012, is Venlo weer een aantrekkelijke 
plek rijker om te wonen, shoppen en recreëren. 

Gemoderniseerde haven voor de Tweede Wereldoorlog

Verzande haven voor de modernisering
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“De Maasboulevard
heeft een groot-
stedelijke allure”

Voordat Paulo Martina naar Venlo kwam was hij negen 
jaar directeur van Museum Dr8888 in het Friese Drach-
ten. Wat hij daar bewerkstelligde, wordt ook in Venlo 
van hem verwacht. “Toen ik in Drachten begon waren 
de bezoekersaantallen laag, net als in Venlo bij Van Bom-
mel van Dam. Jaarlijks trok Dr8888 zo’n 7.000 tot 8.000 
bezoekers. Terwijl het een bijzondere collectie heeft, 
opnieuw net als in Venlo. Het is me gelukt dat onder-
scheidende karakter beter naar buiten uit te dragen, het 
museumconcept te veranderen, er een meer toegankelijk 
museum van te maken. Bij mijn vertrek was het aantal 
jaarlijkse bezoekers gestegen naar ongeveer 30.000.”

In beweging
Vervolgens ging Martina op zoek naar een nieuwe uitda-
ging. Die vond hij in Venlo. Wat sprak hem aan? “Vooral 
het feit dat Museum van Bommel van Dam ging verhui-
zen, zich zou vestigen in het monumentale, voormalige 
postkantoor. Dat bracht mijn fantasie in beweging.” In 
Venlo, wist Martina, zou hij met een geheel andere col-
lectie te maken krijgen dan in Drachten. “Eclectischer, 
maar ook met de nodige pareltjes. Het museum heeft 
veel moois in huis, maar dat is onvoldoende bekend, iets 
wat in Drachten eveneens het geval was.”

Laagdrempelig
Veel overeenkomsten dus tussen zijn vorige en huidige 
functie. Maar ook één groot verschil. In Venlo kreeg Mar-

Al zo’n anderhalf jaar is Paulo Martina 

directeur van Museum van Bommel 

van Dam. Vanwege de verhuizing naar 

het voormalige postkantoor en de 

verbouwing die daar aan voorafgaat 

voelt hij zich momenteel meer bouwheer 

dan museumdirecteur. Venlo heeft hij in 

die tijd goed leren kennen; een van zijn 

favoriete plekken is het havengebied van 

de Maasboulevard.

tina te maken met een gesloten museum. Hij ging onder-
deel uitmaken van het team dat zich bezighoudt met de 
verbouwing en inrichting van het nieuwe museum. “Ja, er 
is zelfs even op me gewacht. Ik had namelijk specifi eke 
ideeën en die zijn door de architect in het ontwerp ver-
werkt. Kort gezegd komt het er op neer dat het gebouw 
laagdrempelig en uitnodigend, publieksvriendelijk wordt. 
Met door het hele gebouw een route en plekken waar 
bezoekers ook zonder kaartje terecht kunnen en toch 
het museum kunnen beleven.”

Kunstvenster
De afgelopen 1,5 jaar schreef hij tevens een beleidsplan, 
als basis voor het ondernemingsplan. Martina legt uit 
dat, naast het laten zien van de eigen collectie, hij inter-
nationale tentoonstellingen naar Venlo wil halen. Dat in 
het museum onder andere het verhaal van de oprichters, 
Maarten en Reina van Bommel van Dam, wordt verteld. 
“De Kunstuitleen van het Bonnefantenmuseum komt in 
het gebouw, er komt een museumcafé en een kunstven-

ster met fantastisch uitzicht over de Venlose binnenstad 
en zo zijn er nog tal van andere aspecten die voor een 
stimulerende, inspirerende ambiance moeten zorgen.”

Vanzelfsprekend
Martina woont inmiddels al geruime tijd in Venlo, in een 
monumentaal pand van vereniging Hendrick de Keyser, 
Huize Schreurs of Vogelsanck. Een bewuste keuze, geeft 
hij aan. “In Oost-Groningen woonden we ook in een mo-
numentaal pand uit 1648 dat we zelf grotendeels hebben 
opgeknapt. Nu waren we opnieuw bewust op zoek naar 
een monumentaal pand.” Hij voelt er zich thuis, zoals hij 
zich al snel in Venlo thuis voelde. “Op dat vlak zie ik geen 
parallel met Drachten. Venlo heeft in tegenstelling tot 
Drachten een fantastisch oud centrum, maar dat wordt 
eigenlijk als vanzelfsprekend gezien. Daarnaast heb ik 
de Venlonaren als open en vriendelijk leren kennen. Het 
voelde meteen als een warm bad, een beetje onverwacht 
om eerlijk te zijn. Verder vind ik het een stad met een 
mooie maat, met een goede combinatie tussen monu-
mentale panden en naoorlogse bebouwing.”

Pleinen
Gevraagd naar zijn favoriete plek komen uiteraard eerst 
zijn woning en het nieuwe museumonderkomen voorbij. 
Maar als hij die buiten beschouwing moet laten? “Lastig, 
er is me veel opgevallen. Weet je, In Nederlandse steden 
zijn weinig leuke, gezellige pleinen te vinden. In Venlo 
zijn die er wel. Smaakvol ingericht ook. Maar misschien 
wel de meest bijzondere plek vind ik de Maasboulevard, 
zeker het gebied rondom de oude haven. Dat heeft een 
grootstedelijke allure. Ja, ik ken de lange voorgeschie-
denis, van de eerste plannen in de jaren negentig tot de 
bouw en afronding daarvan in 2012. Weet ook dat een 
stuk oude stadsmuur uit het zicht is verdwenen. Maar 
ik zie dat de potentie van het gebied optimaal is benut. 
Venlo heeft zich weer naar de Maas gekeerd. Zeker op 
de terrassen rondom de oude haven is het goed toeven. 
Daar hebben we als gezin heel wat heerlijke, ontspannen 
momenten doorgebracht. Dus ja, ik voel me hier thuis en 
kijk nu volop uit naar de opening van het museum vol-
gend voorjaar.”

Mail Boxes Etc. 
Keulsepoort 2 
5911BZ  Venlo

info@mailboxesetc.nl
+31 88 665 2222

40 jaar ervaring in professionele 
verzendoplossingen! 

Voor particuliere of zakelijke klanten. Voor particuliere of zakelijke klanten. V
Wij halen de pakketen gratis op bij 

jouw bedrijf of thuis en verzenden ze 
zorgvuldig in de EU-zone en 

wereldwijd.

Ook bieden wij verpakkingsoplossingen!

Het Venlo van: Paulo Martina, directeur Museum van Bommel van Dam
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Online actief zijn, betekent meer dan 

een website in de lucht hebben en je als 

bedrijf laten zien op social media. Wie 

zich echt wil onderscheiden op de digitale 

snelweg, zoekt een adviseur. Een partner 

met verstand van zaken over webdesign 

en online communicatie maar ook over 

andere reclamegerelateerde aspecten zoals 

ontwerp, drukwerk en belettering. 

Een relatief jonge, maar inmiddels ervaren specialist op 
het gebied van reclame, vormgeving en online commu-
nicatie is enVisual. Een fullservice reclamebureau waar-
bij Roel De Kleermaeker en Ruud Seelen de drijvende 
krachten zijn. Nadat ze op andere plekken ervaring 
opdeden, besloten ze twee jaar geleden om te gaan 
samenwerken. Gezamenlijk maakten en onderhouden 
ze inmiddels meer dan honderd websites en worden ze 
door hun klanten gewaardeerd voor de totale ontzor-
ging die zij bieden. 

Dialoog
“Wij willen de klant op alle fronten begeleiden,” aldus 
Roel. “Dat doen we door middel van fullservice diensten 
voor ieder budget.” Bij enVisual krijgen ze steeds vaker 
de vraag: hoe kunnen wij ons bedrijf nog beter onder de 
aandacht brengen? “Wie zich alleen richt op traditionele 
media, is gezien. Het gaat tegenwoordig om begrippen 
als target marketing, het juiste webdesign, e-commerce, 

narrowcasting en slim gebruik maken van social me-
dia. Een advies ontstaat bij ons door de dialoog met de 
klant aan te gaan. Over samenwerking en rendement in 
slimme communicatie. De klant moet zijn doelgroep op 
juiste wijze, maar vooral ook snel weten te bereiken en 
bedienen. Het genereren van tra�  c is de meerwaarde 
die wij bieden. Het is meer dan jezelf presenteren mid-
dels een website. Onze aanpak is de toekomst.”

Opvallen
Het gaat dus om slim communiceren. Dit zorgt voor 
meer zichtbaarheid en dus ook voor meer rendement. 
‘Jouw merk gaat opvallen’, zo laat enVisual op hun ei-
gen website weten. “Online opvallen is niet eenvoudig,” 
aldus Roel. “Het is echter wel van levensbelang voor ie-
dere organisatie of onderneming. Wij kunnen een merk 
of bedrijf nog sterker onder de aandacht brengen door 
gebruik te maken van online marketing. Denk hierbij aan 
zoekmachine-optimalisatie en digital en content marke-
ting. Wij zijn ervan overtuigd dat een ontzagwekkend 
goed ontwerp meer bezoekers genereert en een hogere 
conversie bereikt, wat uiteindelijk leidt tot meer omzet.”

Vinger aan de pols
Behalve het gebruik van online marketinginstrumen-
ten biedt enVisual tevens de mogelijkheid om andere 
essentiële reclameaspecten in het totaalpakket aan te 
bieden. Denk hierbij aan drukwerk, belettering, gevel-
reclame, autobelettering, grootformaat steigerdoeken, 
visitekaartjes en grafi sche vormgeving. “Wij bieden 
onze klanten een innovatief en fantasierijk communica-
tie- en reclamepakket waar we vanzelfsprekend continu 
de vinger aan de pols houden als het gaat om nieuwe 
ontwikkelen. Jouw communicatie-uitdaging zal ons een 
zorg zijn! 24/7!”

enVisual:
‘Jouw communicatie-uitdaging
zal ons een zorg zijn! 24/7!’ 

Roel De Kleermaeker en Ruud Seelen

Adverteren op
www.venlovanbinnen.nl

of in VenloVanbinnenstad:
mail naar 

info@venlovanbinnen.nl



Sterk in veelzijdigSterk in veelzijdig
handels- enhandels- en
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Winkelveldstraat 27   Venlo    |    077 351 61 16

info@drukkerijknoops.nl




