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Nedinsco in het vizier. Toekomst voor
een industrieel monument in
Venlo-Maaswaard

[1] Het Nedinsco-complex,kort na de voltooiing
van de periscooptoren in 1930.

Naast de Maasboulevard en q4 is het
Plan Maaswaard het derde grote stedenbouwkundige project in en rond de
Venlose binnenstad. De herstructurering
van het oude door industrie gedomineerde Venlo-Zuid zal – in combinatie
met de overige grote projecten – over
enkele jaren resulteren in een geheel
nieuw profiel van Venlo aan de Maas.
Het is daarbij de kunst op een zorgvuldige manier om te gaan met waardevolle cultuurhistorische relicten.

Binnen het Plan Maaswaard bevindt
zich het rijksmonument Nedinscocomplex, een bijzonder voorbeeld van
industriële architectuur. Deze aflevering
van Venlose Katernen behandelt de
geschiedenis van een deel van VenloZuid en van de Nedinsco-fabriek. Ook
is er aandacht voor de recente planvorming in en rond Maaswaard en de
toekomstige plaats van de Nedinscofabriek hierin. [1]
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Ontwikkeling van Venlo-Zuid

[2] Recente luchtopname van het plangebied
tijds voor de hand: de zone buiten de
Maaswaard.
Roermondse Poort had zich vanaf
[2] Wie anno 2006 vanuit de binnen- 1900 ontwikkeld van een landelijk, aan
stad van Venlo in zuidelijke richting
de periferie van de vesting gelegen genaar Tegelen rijdt en het viaduct bij de bied tot een belangrijke locatie voor de
Roermondse Poort passeert, wordt via opkomende industrie en handel. Nu,
de Molensingel richting de Maas geleid. ongeveer een eeuw later, is de bedrijvigVanaf dit punt loopt de route over de
heid goeddeels uit de wijk vertrokken
Professor Gelissensingel tot aan Medisch en staan de meeste fabriekspanden leeg.
Centrum VieCuri en vervolgens via de Een aantal complexen heeft inmiddels
Tegelseweg in zuidelijke richting. Het plaatsgemaakt voor nieuwe woongetraject voert door een deel van de wijk bouwen. Behalve in Maaswaard.

Venlo-Centrum-Zuid, één van de
belangrijkste hedendaagse herstructureringsgebieden van Venlo. Het gebied
Maaswaard, dat globaal het gebied aan
weerszijden van de Molensingel beslaat, vormt de afronding van het
project Venlo-Centrum-Zuid.
De komende jaren zal het deelplanMaaswaard een speerpunt in de stadsontwikkeling van de gemeente Venlo
vormen. Het gebied ligt strategisch aan
de Maas, bij de brug en net buiten het
stadscentrum. In Maaswaard is tot ongeveer medio 2007 de Nedinsco, de
Nederlandse Instrumentencompagnie,
gehuisvest. Dit bedrijf vestigde zich in
1921 in Venlo in een bestaand gebouw
aan de Molensingel. De locatie lag des-

Dit deel van Venlo is één van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van de
nabije toekomst, met een accent op
werkgelegenheid in combinatie met
wonen en bijzondere functies van hoge
kwaliteit. Een belangrijke rol is daarbij
weggelegd voor het opvallende
Nedinsco-complex.
Het einde van de vesting Venlo Sinds de
late Middeleeuwen was Venlo omsloten door muren en water. De oorspronkelijke stadsmuur en gracht
werden in de loop van eeuwen uitgebouwd tot een uitgebreid en ingenieus
stelsel van bastions, forten en grachten.
De bebouwing en het grondgebruik in
en om de vesting waren aan strenge

regels gebonden. Binnen een bepaalde
afstand tot de vesting was geen bebouwing toegestaan die de verdediging
van de stad hinderde. Delen van het gebied moesten, wanneer dat nodig was,
onder water gezet kunnen worden en
er moest omwille van de veiligheid vrij
zicht zijn op de omgeving. Voor Venlo
hield dat in dat er nauwelijks bouwmogelijkheden waren, zowel in de stad
als erbuiten. Dit leverde een stadsbeeld
op zoals we dat vandaag de dag nog
kennen van historische vestingstadjes
als Naarden en Heusden: een compacte
stadskern met een indrukwekkend
stelsel van muren, bastions en water
temidden van een kaal en open
landschap. [3]
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[3]Kaart van de vesting Venlo door Marlet,1729.
Een uitgebreid stelsel van vestingwerken omsloot
de stad.Venlo-Zuid bevindt zich rechts op de
kaart.

Op 29 mei 1867 tekende koning
Willem iii het regeringsbesluit tot opheffing van zeven vestingen,waaronder
Maastricht en Venlo. Voor Venlo betekende het Koninklijk Besluit het einde
van een ontwikkeling van eeuwen
waarin de stad als bolwerk aan de Maas
de landsverdediging had versterkt. De
aanwezigheid van een garnizoen en de
steeds groeiende vesting maakten Venlo
in tijd van oorlog tot een primair doel.
Vanaf de zestiende eeuw was de stad

uitgebouwd met steeds verder vooruitgeschoven linies. In de negentiende
eeuw strekten de vestingwerken zich
uit tot ver buiten de middeleeuwse
stadsmuren, waardoor de stad lastig te
benaderen was. De hoofdwegen
baanden zich kronkelend een weg
door het voorterrein om tenslotte over
smalle ophaalbruggen de stadspoorten
te bereiken. [4] Sinds Venlo in 1815
deel was gaan uitmaken van het
Koninkrijk der Nederlanden hadden de
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vestingwerken echter gaandeweg aan
betekenis verloren. In de jaren dertig
van de negentiende eeuw speelden ze
nog korte tijd een rol tijdens de Belgische Opstand (1830-1839), maar de
ideeën over het nut van de vestingstad
waren veranderd. Nederland ontwikkelde het concept van de ‘Watervesting’,
waarbij de verdediging van het economische hart van het land achter de
Hollandse Waterlinie centraal stond.
Voor Venlo was geen rol meer weggelegd in de landsverdediging, althans:
de vesting Venlo was overbodig geworden. Wat resteerde was een garnizoen in de oude kazernes. In1867 beschikte Venlo naast de buitenwerken over
een middeleeuwse stadsmuur met een
aantal torens en vier grote stadspoorten.
Het Koninklijk Besluit van 1867 bepaalde dat de vesting ‘voortaan tot geene
klasse zou behoren’ en niet langer deel
uitmaakte van het landelijke verdedigingssysteem. Venlo kon dus worden
ontmanteld. Met de daadwerkelijke
sloop van de werken werd in 1868 begonnen, waarbij de stadspoorten als
eerste werden aangepakt. De Dienst der
Registratie en Domeinen was belast
met de zorg voor verdere afbraak en
slechting ten behoeve van stadsuitbreiding. Domeinen stelde als toeziend ingenieur F.W. van Gendt aan en regelde
naast de sloop ook het tijdelijk beheer
en de latere verkoop van de overtollige
rijkseigendommen. Vergeleken met
Maastricht, waar de ontmanteling
duurde tot 1930, verliep de afbraak van
de versterkingen in Venlo voorspoedig.
[4a] In 1880 waren nagenoeg alle vestinggronden, met uitzondering van de
forten Ginkel en Sint-Michiel, geëgaliseerd en door een regelmatig net van
wegen doorsneden. Door de snelle en
onbarmhartige afbraak van stadspoorten, muren en wallen veranderde het
beeld van Venlo in korte tijd compleet.
Venlo had zich losgemaakt van zijn verleden als vestingstad maar kampte wel
met grote economische problemen,
want de transitohandel over de Maas,
eeuwenlang de belangrijkste inkomstenbron, was kwijnende en er was nog
geen alternatief van betekenis.

Streep door het verleden als vestingstad
Bij alle ontwikkelingen rond de opheffing van de vesting werd met geen
woord gerept van de cultuurhistorische
waarde van de af te breken werken.
Anders dan in Maastricht, waar Victor
de Stuers, één van de grondleggers van
de moderne monumentenzorg in
Nederland, zich opwierp als fel tegenstander van het verdwijnen van de historische vestingwerken, was er in Venlo
geen enkel verzet. Wel werd er volop

hinderlijke sta-in-de-weg en moest zo
snel mogelijk worden opgeruimd.
Tegenwoordig resteren nog twee bovengrondse fragmenten van de middeleeuwse stadsmuur, aan de Maasboulevard en achter klooster Mariaweide.

geklaagd over de ‘traag’ verlopende
ontmanteling en het rommelige stadsbeeld dat daarvan het gevolg was. Dit
laatste viel ook buitenstaanders op die
Venlo aandeden op doorreis. In 1876,
toen de sloop van de vesting in volle
gang was, schreef de Hollandse dominee Jacob Craandijk tijdens één van
zijn wandelingen door Limburg:
‘Venlo is eene doodsche, sombere stad,
waar niet veel is dat het oog aangenaam aandoet. Na de slooping van
haar vestingwerken vertoont zij zich en
profond négligé en zelfs haar ligging nabij
de Maas verhoogt vooralsnog haar
schoonheid niet’. Hoe schilderachtig
de aanblik van Venlo was kort vóór de
sloop van de vesting is te zien op een
tekening van Chr. Schüler uit ongeveer
1850. [5] Deze ‘stadskwaliteit’ had in
de negentiende eeuw zowel voor het
Rijk als voor het stadsbestuur nauwelijks betekenis. De verdedigingsgordel
was voor de stedelijke economie een

deels om te vormen tot een parkachtig
landschap met fraaie lanen en wandelpaden, zoals in Nijmegen en Maastricht gebeurde. Van Gendt kreeg van
het Rijk echter de opdracht om zoveel
mogelijk percelen voor zoveel mogelijk geld uit te geven. Dat leidde ertoe
dat zijn ontwerp voor de uitleg van
Venlo relatief sober was, met weinig
ruimte voor parken, wandelwegen of
waterpartijen.Aan de noordkant, op de
plek van het voormalige fort Ginkel,
kwam een villapark met vijver, fontein
en een kiosk. Aan deze zijde van de
stad was de omvang van de stadsuitleg
het grootst: hier waren drie parallel
lopende singels gepland, met daartussen een blokvormige indeling van
woongebieden. Een van die blokken
kreeg de bestemming van park (het
zogenaamde Klein Park, thans wel aangeduid als ‘Nolenspark’). In dit deel
van de stadsuitbreiding werden openbare gebouwen en scholen gebouwd.
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Plan Van Gendt Ingenieur Van Gendt
ontwierp voor Venlo een uitbreidingsplan dat in 1872 werd vastgesteld.
Het stadsbestuur had aanvankelijk de
bedoeling de voormalige vestinggordel

Begonnen werd met de bouw van de
Eerste en Tweede Openbare School aan
de Goltziusstraat (1883), gevolgd door
de Rijks Hogere Burgerschool (18871888), de Broederschool aan de
Martinusstraat (1894) en het kantongerecht (1898). De noordelijke uitbreiding ontwikkelde zich tot een relatief ruim opgezette en welvarende
woonbuurt. Aan de rechte wegen, die
een aantal regelmatige bouwblokken
vormden, verrezen veelal ruime
woningen, soms met een monumentaal karakter. De gronden aan de oostzijde van de binnenstad fungeerden
grotendeels als militair terrein en als
spoorzone voor het Keulen-Mindener
emplacement. De Keulse Poort, de
oostelijke toegang tot de stad en tevens
de entree voor reizigers die Venlo per
trein aandeden, ontwikkelde zich tot
een van de meest prestigieuze stadsdelen. Hier werd in 1879 een nieuw
postkantoor gebouwd. Ook verrezen
er hotels en cafés, een bank en een
theater. In de Spoorstraat werden grote
herenhuizen gebouwd. [6]
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[4,linkerpagina] De Maaswaard op een
vestingkaart uit 1842.
[4a] Sloop van de Roermondsepoort met uitzicht
op de Maaswaard,1867.
[5] Gezicht op Venlo vanuit Blerick (ca.1850)
door Chr.Schüler.
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De zuidelijke zoom van de stad Nog
voordat de vestingstatus werd opgeheven kwam het zuidelijke deel van de
stad tot ontwikkeling als spoorzone.
Vanaf 1845 stelde het gemeentebestuur
alles in het werk om een aansluiting op
het spoor te krijgen. Daarbij diende het
de concurrentie aan te gaan met het
naburige Roermond. Venlo voerde de
relatief gemakkelijk te realiseren aansluiting op de bestaande spoorwegen
in het Rijnland en de railverbindingen

september 2006
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[6] Ontwerptekening voor de uitleg van Venlo na
de opheffing van de vesting door F.W.van Gendt
(1872).
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in het westen van Nederland als sterke
troef op. Pas na de Spoorwegwet van
1860 kwam er schot in de zaak. Vanaf
toen ontwikkelde de stad zich tot een
spoorwegknooppunt van betekenis.
In 1865 werd de spoorlijn VenloMaastricht geopend, een jaar later
gevolgd door de verbinding met Eindhoven en van daar verder naar het
westen. Het nieuwe spoorwegtracé
werd aangelegd over de zuidelijke
vestingwal en er kwam een spoorbrug

Sloot, kreeg in de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw een totaal
ander aanzien. De grote weg vanuit
Roermond, die tot dan toe slingerend
door de buitenwerken richting binnenstad liep, werd rechtgetrokken en
rechtstreeks aangesloten op de Vleesstraat. Ter hoogte van de gesloopte
Roermondse Poort uit 1725 kwam een
doorgang onder het spoorwegtracé.
De achttiende-eeuwse bastions Reede
en Roermond, de wallen en het hoorn-

over de Maas. Het stationsgebouw
kwam in 1866 buiten de vesting aan de
uitvalsweg naar het oosten tot stand,
tegelijkertijd met de lijn naar Krefeld
en Viersen/Mönchengladbach. In 1883
werd de spoorlijn Venlo-Nijmegen in
gebruik genomen.
De zuidelijke stadsrand nabij de Maas,
van oudsher bekend als Maaswaard en

werk van de Enveloppe Reede en de
zogenoemde Gele Gracht verdwenen
geheel uit het landschap. In het kaalgeslagen, geëgaliseerde terrein werden
volgens de plannen van ingenieur Van
Gendt nieuwe wegen aangelegd: de
Reedestraat, genoemd naar het gelijknamige bastion, de Roermondsestraat,
de Rodestraat, de Zuidsingel, de Haven-
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straat en de Sloterbeekstraat. Langs de
nieuwe straten werden vooral kleinere
arbeiderswoningen gebouwd. Alleen
aan de Roermondsestraat verrezen ook
grotere burgerwoningen als blikvangers, aangezien dit de belangrijkste
zuidelijke entree van de binnenstad
was. De middenberm van de Roermondsestraat kreeg een parkachtige
aanleg met fraaie gietijzeren lantaarns.
[7] Verder vestigden zich in de nieuwe
uitbreidingswijk tal van ambachtelijke
bedrijven. Behalve de nieuwe wegen
die door Van Gendt werden geprojecteerd bleven in het gebied ook enkele
zeer oude tracés bewaard, zoals de
Hamelstraat en de Rodeweg of SintAntoniusstraat, naderhand omgedoopt
in Dr. Cuypersstraat.
Vanaf het einde van de negentiende
eeuw ontwikkelde Venlo zich tot een
belangrijk tuinbouwcentrum. De
boeren en tuinders in het buitengebied
rondom de stad, verenigd in het in
1883 opgerichte Land- en Tuinbouwcasino, exporteerden hun producten
massaal naar het aangrenzende Duitse
Ruhrgebied met zijn explosief
groeiende bevolking. De export werd
aanzienlijk vergemakkelijkt door de
nieuwe spoorwegaansluitingen die in
de voorafgaande jaren waren gerealiseerd. Toen omstreeks 1890 in het
Westland een nieuwe veilmethode
werd geïntroduceerd, wilde het Landen Tuinbouwcasino ook in Venlo een
moderne veiling oprichten. Het zou
echter nog tot 1908 duren voordat de
Venlose Veiling Vereeniging tot stand kwam.
[8] Directeur van de nieuwe veiling
werd Willem Maas, zoon van
expediteur en caféhouder Frans Maas.
De eerste veilingloodsen verrezen in
1909 op de hoek van de Rodestraat en
de Sloterbeekstraat. Omdat de Venlose
boeren en tuinders goede zaken deden
op de Duitse markt waren de hallen al
snel te klein. In 1930 werd daarom een
gloednieuw veilingcomplex geopend,
waarvoor de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw, jhr.
mr.Charles Ruys de Beerenbrouck speciaal naar Venlo kwam. Van dit ruim
bemeten complex, dat in 1928-1929

naar ontwerp van de Blerickse architect Jacq Grubben werd gebouwd, rest
momenteel alleen nog het pand Rodestraat 9: het voormalige veilingkantoor.
Het gebouw is vanwege zijn bijzondere, zakelijk-expressionistische ontwerp door de gemeente Venlo aangemerkt als beeldbepalend pand.
De explosieve groei van de tuinbouwsector rond 1900 was voor Venlo van
groot economisch belang. Het Ruhrgebied had steeds meer behoefte aan

[7] De Roermondsestraat was aan het begin van
de twintigste eeuw een voorname en ruim opgezette straat.Het was de belangrijkste zuidelijke
entree van Venlo (ca.1915).
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[8] Het gebouw van de Venlose Veiling Vereeniging aan de Rodestraat,een ontwerp van Jacq
Grubben uit 1928-1929.
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[9] Luchtopname van de nieuwe haven van Venlo
met een fraai overzicht van Venlo-Zuid en de
Maaswaard (1933).
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tuindersgewassen, waardoor zowel de
productie als het transport van landbouwproducten in Venlo kon worden
opgevoerd. Het Venlose transport- en
expeditiewezen kreeg in 1908 een geweldige impuls door de oprichting
van de veiling. Expediteur Frans Maas
was kort daarvoor begonnen met het
vervoer van groenten en fruit naar het
Duitse achterland. Maas gaf het Venlose
vervoerswezen een professionele impuls door van hondenkar en paard-en-

zoals Melkinrichting De Nijverheid in
de Havenstraat, het houtmagazijn van
de familie Van Gasselt aan de Molensingel, Stoomkoekfabriek De Bloem
van Louis Jenneskens aan de Roermondsestraat en de Venlosche Boekdrukkerij van de familie Van Grinsven,
eveneens aan de Roermondsestraat. In
1913 bouwde de gemeente Venlo aan
de Sloterbeekstraat-Kerkhofweg een
groot en modern slachthuis, waarvan
een deel thans nog overeind staat.

wagen over te stappen op gemotoriseerd vervoer en goederentreinen,
waardoor op grote schaal kon worden
getransporteerd. Zijn bedrijf groeide
in de loop van de twintigste eeuw uit
tot een multinational van formaat.
De combinatie van railverbinding en
Maashaven maakte de zuidelijke stadsrand bij uitstek geschikt voor bedrijfsactiviteiten waarvoor in de krappe
binnenstad geen ruimte was. Behalve
de Venlose Veiling Vereeniging en het
expeditiebedrijf van Frans Maas vestigde zich hier vanaf 1900 een aantal
industrieel-ambachtelijke bedrijven,

Omdat de oude Maashaven niet meer
voldeed, besloot de gemeenteraad in
1929 tot de aanleg van een nieuwe. Die
kwam in 1930 gereed en bood plaats
aan meer en grotere schepen. [9] Een
elektrische portaalkraan vergemakkelijkte het laden en lossen. Bovendien
kwam er een spoorverbinding met het
stationsemplacement tot stand, zodat
er sneller vervoer van en naar het
Duitse achterland kon plaatsvinden.
Allesbepalend voor het huidige industriële karakter van het gebied Maaswaard was de komst van de Nedinsco
in 1921. [10]
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[10] Een overzicht van Venlo-Zuid (1951).
Links van de Roermonsestraat/Tegelseweg ligt
Maaswaard.
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Nedinsco-toren past – als zuiver voorbeeld van de rond 1930 toonaangevende modernistische bouwstijl – naadloos in het tafereel. De Nieuwe Venlosche
Op 10 november 1930 maakte de jonge Courant schreef:‘Overweldigend waren
de afmetingen van dit zilver-glinsterend
Venlonaar Toon Bersch (1912-2005),
wonder der moderne techniek, waarbij Nedinsco in dienst als leerlinginstrumentmaker, een foto van het be- over, wanneer de wind er langs voer,
donkere rimpels gleden (…). Het was
roemde luchtschip L Z 127 Graf Zeppelin,
een sprookjesachtige aanblik, de getoen dat in al zijn majesteit recht
boven de Nedinsco-fabriek vloog [11] weldige, maar sierlijke luchtreus in de
heldere morgenhemel te zien drijven
Bersch maakte de foto met zijn eigen
‘Een up-to-date modern gebouw’:
geschiedenis van het Nedinscocomplex

toestel en dat was maar goed ook,
want de bedrijfsfotograaf die door
Nedinsco-topman Von Bonin – die als
oude kameraad van de gezagvoerder
van de Zeppelin had geregeld dat het
luchtschip precies boven de fabriek
zou vliegen – was ingeschakeld om
publiciteitsfoto’s voor het bedrijf te
maken, kampte juist op dat moment
met technische problemen.
De intrigerende opname toont het
kolossale luchtschip, dat toentertijd
gold als een symbool van technische
innovatie en vooruitgang in het algemeen. De moderne architectuur van de

(…) De geheele stad was getuige van
dit onvergetelijke morgenbezoek.’
Achter deze foto schuilt een bijzonder
verhaal: de geschiedenis van een nietalledaags bedrijf, dat zich tegen de
achtergrond van belangrijke historische
ontwikkelingen in Venlo vestigde, in
de lokale gemeenschap een belangrijke
rol ging spelen en dat een opmerkelijke huisvesting koos in een gebouw
dat – weliswaar in gehavende vorm –
de tand des tijds heeft doorstaan, inmiddels rijksmonument is en anno
2006 nog steeds een vast herkenningspunt op de Venlose Maasoever vormt.
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[11] De Graf Zeppelin boven de Nedinsco-toren
(1930).
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Achtergrond: de Eerste Wereldoorlog
en het Verdrag van Versailles Om de
geschiedenis van Nedinsco te kunnen
begrijpen is het noodzakelijk eerst de
blik oostwaarts te richten, namelijk
naar de in de Duitse deelstaat Thüringen
gelegen stad Jena. In deze oude universiteitsstad stichtte instrumentmaker
Carl Zeiss in 1846 een werkplaats waar
hij op ambachtelijke wijze microscopen ging bouwen. Nadat Zeiss een
samenwerking aanging met natuurkundige Ernst
Abbe en de glasproducent Otto
Schott, ontwikkelde zich een geavanceerd optisch
bedrijf, waar op
basis van eigen
wetenschappelijk
onderzoek een
breed assortiment
aan hoogwaardige
optische apparatuur werd vervaardigd. De
naam Carl Zeiss
Jena groeide
spoedig uit tot
een begrip. Rond
de eeuwwisseling
– toen de jonge
Duitse staat zich
ontwikkelde tot
een belangrijke
factor op het
wereldtoneel –
nam vooral de
militaire tak van
de firma snel in
belang toe. Zeiss
groeide uit tot een
van ’s werelds
meest vooraanstaande producenten van militaire optica (richt-, sein- en meetapparatuur,
verrekijkers, zoeklichten, camera’s etc.).
Zeiss behoorde binnen het Duitse
militair-industriële complex tot de
kernbedrijven en leverde enorme hoeveelheden apparatuur aan alle krijgsmachtonderdelen.

Duitsland was de grote verliezer van de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918). De
geallieerden oordeelden het verstandig
om Duitsland voortaan ‘kort’ te houden; om die reden werd in het Verdrag
van Versailles (1919) geregeld dat de
Duitse wapenindustrie voortaan aan
strenge beperkingen moest worden
onderworpen. Deze kneveling van de
Duitse industrie ging nog eens hand in
hand met de oplegging van draconische herstelbetalingen. In Duitsland
leidde een en ander tot een economische crisis en veel verbittering.
De geallieerde behandeling van Duitsland werd later algemeen gezien als
een van de factoren die het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog verklaarden.
Ook Carl Zeiss Jena kreeg met ernstige
beperkingen te maken. De managers in
Jena wilden hun bedrijf echter kost
wat kost overeind houden en zochten
naarstig naar ontsnappingsroutes. Zeiss
overleefde deze moeilijke tijd, onder
meer door het overhevelen van vitale
productie- en onderzoeksactiviteiten
naar het buitenland. Dankzij vindingrijke constructies en met hulp van stromannen werden her en der gecamoufleerde dochterbedrijven (Tarnfirmas)
gesticht. De in 1920 gestichte Nederlandse Instrumenten Compagnie (aanvankelijk
gevestigd in Den Haag, vanaf 1921 in
Venlo) was er een van.
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Vestiging in Venlo en uitbouw van de
fabriek [12-13] Nedinsco liet in 1921
het oog vallen op een leegstaande chocoladefabriek aan de Venlose Molensingel. Behalve de beschikbaarheid van
een gebouw zag men als gunstige
vestigingsfactoren de grensligging van
Venlo, de goede infrastructuur (haven,
spoorwegen), de beschikbaarheid van
personeel en de welwillende houding
van de plaatselijke autoriteiten ten opzichte van de reeds aanwezige Duitse
inwoners van de stad. Nog in hetzelfde
jaar werd de chocoladefabriek (later
steevast aangeduid als Alte Fabrik) verbouwd en in gebruik genomen voor de
montage van de eerste instrumenten.
Het bedrijf groeide snel, zodat in de

loop van de jaren twintig diverse uit[13] De oude fabriek aan de Molensingel (1922).
breidingen tot stand kwamen. De oude
fabriek werd in fasen (Bau i tot v) uitgebouwd tot een groot en modern
industrieel complex, waarin enkele
honderden medewerkers onder leiding
van goed geschoold en ervaren Duits
personeel hoogwaardige optische producten vervaardigden. Eind jaren twintig besloot het hoofdkantoor in Jena
dat voortaan in Venlo ook periscopen
zouden worden gebouwd. De bouw
van dergelijke instrumenten kon
slechts plaatsvinden in een speciaal
hiervoor ontworpen omgeving. Deze
uitdaging zou in 1930 resulteren in de
opening van Bau iv en v, in letterlijke
en figuurlijke zin het hoogtepunt in
het bouwprogramma van Nedinsco.
Nedinsco groeide uit tot een belangrijke poot van het Zeiss-concern. In de
jaren twintig maakte het Venlose bedrijf 10% van de totale omzet van Zeiss
en 20% van de militaire omzet; in 1932
zelfs respectievelijk 22 en 37%. De
bedrijfsleiding in Jena zag de Venlose
dochteronderneming eind jaren dertig
als een vitale factor in het overleven van
de Duitse militair-optische industrie in
de periode tussen Versailles (1919) en
de Machtübernahme van Hitler (1933).
Het bedrijf speelde in economisch en
cultureel opzicht een belangrijke rol in
Venlo. Honderden Venlonaren vonden
er relatief goedbetaald werk, er was
samenwerking met het onderwijs. De
Duitse gemeenschap in Venlo was al
langer een factor van belang. Met de
komst van het Duitse Nedinsco-kader
werd hieraan een nieuwe impuls gegeven. De vele internationale contacten
van het bedrijf leverden de Maasstad
een gestage stroom van bezoekers
vanuit vele landen op.

[12] Het Nedinsco-logo werd afgeleid van het
klassieke Zeiss-logo.
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moederstad Jena werd ontwikkeld in
samenwerking met vooraanstaande
architecten en uitgevoerd door het gerenommeerde Duitse bouwbedrijf
Dyckerhoff & Widmann (Dywidag), dat in
die jaren wereldwijd actief was in de
utiliteitsbouw. Met name de realisatie
van Bau iv (fabrieksvleugel met toren)
verdient speciale aandacht.
Cultureel klimaat In de architectuurgeschiedenis van het Interbellum (de

periode tussen beide wereldoorlogen)
zijn – met name in de jaren twintig –
enerzijds een expressionistische stroming (in Nederland: Amsterdamse
School) en anderzijds een modernistische (functionalistische) stroming te
onderscheiden. Wordt de expressionistische stijl gekenmerkt door een rijke,
plastische vormentaal en een ingenieus
gebruik van bakstenen – in de Venlose
Rosariumwijk zijn tal van voorbeelden
van deze stijl te vinden –, de modernistische stijl vertoont een geheel ander
Een bijzonder industrieel complex
karakter: het is een sobere, welhaast
De bouwstijl van de opeenvolgende
fabrieksuitbreidingen en de toegepaste strenge stijl, waarin veelvuldig gebruik
materialen resulteerden in een fabrieks- wordt gemaakt van de materialen
complex dat als bijzonder kan worden beton, staal en glas en waarin wordt
omschreven. Alle nieuwbouwprojec- gestreefd naar nagenoeg ornamentloze
ten werden uitgevoerd in een moderne gebouwen met een heldere structuur
industriële stijl, die net als het alsmaar en veel lucht, licht en ruimte. De vorm
wordt hierbij bepaald door de functie.
groeiende gebouwencomplex in de
Venlose Katernen 7
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Naar het beroemde onderwijsinstituut
in Dessau wordt ook wel gesproken
van Bauhausstijl. Beroemde architecten
als Gropius, Le Corbusier, Mies van der
Rohe en Meyer droegen deze stijl met
verve uit; tot ver na de Tweede Wereldoorlog werd veelvuldig in de geest van
het modernisme gebouwd. Ook in
Nederland verrezen veel bouwwerken
in deze stijl. Beroemd is de Van Nellefabriek in Rotterdam, maar ook het
Glaspaleis in Heerlen, het Sanatorium
Zonnestraal in Hilversum en het Feyenoordstadion De Kuip in Rotterdam
zijn belangrijke voorbeelden van deze
stijl.
Duitse architecten uit de sfeer van het
Bauhaus behoorden tot de kern van de
modernistische beweging, die in alle
geledingen van de maatschappij weerklank vond. De niet ver van Dessau
gelegen dynamische industrie- en
universiteitsstad Jena bood eveneens
vruchtbare grond. Bij Zeiss voerde de
bedrijfsleiding sinds de dagen van
Ernst Abbe – die vanwege zijn baanbrekende aandeel in de groei van Zeiss
na zijn dood werd herdacht door een
indrukwekkend Denkmal in het centrum
van Jena – welbewust een sociaal beleid
met grote aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. Een belangrijke factor hierbij was de door Abbe gestichte
Carl Zeiss Stiftung, die tot op de dag van
vandaag een prominente sociaal-culturele rol in Jena en omgeving speelt. De
firma was bekend vanwege de goede
beloning, arbeidsomstandigheden en
sociale, medische en culturele voorzieningen voor het talrijke personeel
en daarmee voor de lokale gemeenschap.
Ook bij de uitvoering van de vele
bouwprojecten van de firma werden
hoge normen gehanteerd. De bedrijven
van Zeiss moesten efficiënt, schoon en
prettig voor de werknemers zijn. De
bedrijfsleiding stelde daarnaast hoge
eisen aan de esthetische aspecten van
de fabrieksuitbreidingen. Men streefde
welbewust naar ‘goede’ architectuur.
Overigens zal dit streven niet alleen
zijn ingegeven door esthetische aspecten, ook bedrijfseconomische

overwegingen mogen niet worden
onderschat: arbeiders functioneren in
goede omstandigheden beter dan in
een slechte omgeving. Voor de talrijke
fabrieksuitbreidingen schakelde Zeiss
vooraanstaande architecten en kunstenaars in. De plaatselijke Jenaer Kunstverein
speelde in dit alles een belangrijke rol.
Alle belangrijke internationale kunstenaars van de moderne beweging
werden in Jena uitgenodigd voor
lezingen en projecten. Met steden als

gedeelte van het fabriekscomplex
leidde. De belangrijkste gebouwen
bleven echter overeind en kregen ten
dele nieuwe functies.

[14] Avondopname van het oudste Hochhaus van
Carl Zeiss Jena (1917).

[15] Kantoortoren van Zeiss in aanbouw (1936).

Dessau en Weimar bezette Jena in het
toenmalige oosten van Duitsland een
vooraanstaande positie in de avantgardistische beweging.
De bedrijfsleiding van Zeiss werd sterk
beïnvloed door deze omstandigheden,
hetgeen ook tot uitdrukking kwam in
de bouwactiviteiten. In het centrum
van Jena verrees een vele hectaren
omvattend indrukwekkend bedrijfscomplex, met tal van architectonische
en technische hoogstandjes. Opvallend
zijn nog steeds het eerste Duitse Hochhaus uit 1917 en de kantoortoren uit
1936. [14-15] Na de hereniging van
beide Duitslanden in 1989 moest het
oude Carl Zeiss Jena drastisch inkrimpen, hetgeen tot sloop van een

nieuwe vleugels Bau i en ii (beide
1922) een trend gezet. [16] De keuze
voor de uitvoering in gewapend betonskelet en afwerking in modernistische
stijl resulteerde in een uiterst moderne
aanblik. Dit werd nog eens versterkt
toen in het verlengde van Bau i in 1924
Bau iii werd toegevoegd; aan de Maaszijde maakte Bau iii een knik in zuidelijke richting, waarmee al werd geanticipeerd op toekomstige uitbreidingen.
[17] Het ontwerp van de diverse uitbreidingen kwam tot stand in samenwerking tussen het bouwbureau van
Zeiss en diverse Nederlandse en Duitse
architecten. De uitvoering lag in
handen van de Dusseldorfer vestiging
van Dywidag. Als Bauleitender Architekt
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Hoogtepunt: Bau iv met periscooptoren De vooruitstrevende geest van de
bedrijfsleiding van Zeiss werd met de
stichting van de buitenlandse dochterbedrijven bewust mee geëxporteerd.
In Venlo werd met de bouw van de
haaks op de oude fabriek staande

werd de Venlonaar Henri Seelen ingeschakeld; diens inbreng was voornamelijk van belang in verband met
een soepele medewerking van de
lokale autoriteiten. Nedinsco opereerde
in een gevoelige markt en hechtte zeer
aan een zekere mate van anonimiteit.
Het bedrijf trad niet graag in de publiciteit, hetgeen niet vreemd is gezien de
historische achtergrond. Seelen – die
in de jaren twintig in de herfst van zijn
loopbaan als architect verkeerde – gold
in Venlo als een bekende persoonlijkheid en heeft Nedinsco goede diensten
bewezen.
Omdat de zaken in de jaren twintig
goed gingen, deed zich al kort na de
ingebruikname van Bau iii de noodzaak van verdere uitbreidingen voor.
De bedrijfsresultaten werden namelijk
gedrukt door een gebrek aan productieruimte. Dit probleem werd des te knellender toen de productie van periscopen naar Venlo werd overgeheveld.
Maar zelfs in deze penibele situatie
koos men niet voor de gemakkelijkste
weg, zoals opbouw bovenop bestaande
gebouwen. De bedrijfsleiding vond dat
namelijk behalve ‘sehr teuer’ ook
‘unschön’.
De gedachten gingen dus al spoedig
uit naar een nieuwe uitbreiding van
het complex. Over het nieuwe plan
werd grondig nagedacht. Immers: de
bouw van periscopen stelde bijzondere
eisen aan de productievoorzieningen.
Er bestonden geen blauwdrukken voor
de bouw van fabrieken voor periscopen, die maar op enkele plaatsen in de
wereld werden gefabriceerd. [18]
De periscoopproductie in Jena vond
plaats in een aanbouw van een van de
bestaande fabrieksgebouwen. De verplaatsing van de productie naar Venlo
bood een ideale gelegenheid een optimale productieomgeving te ontwerpen.
Uiteindelijk zou men tot een bijzondere oplossing komen, in de vorm van
een fabrieksgebouw met toren.
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Overleg over de bouw van de nieuwe
uitbreiding; de rol van Hans Schlag
Nedinsco-bedrijfsleider Erich
Schreiber stond bij de voorbereiding
van de bouw van Bau iv en v in nauw
contact met de leiding in Jena. Het
overleg bleef daarbij niet beperkt tot
bedrijfseconomische en technische
aspecten van de bouw. Geheel in de
traditie van Zeiss werd ook nadrukkelijk gesproken over de esthetische
eisen die aan de bouw werden gesteld.
De bouwkundige eisen hadden betrekking op een hoge mate van stabiliteit
in verband met het vermijden van
trillingen, een bepaalde noodzakelijke
hoogte en een grote mate van transparantie. In de nieuw te realiseren uitVenlose Katernen 7

[16] De eerste aanbouw in moderne stijl (1922).
[17]De grote nieuwbouw Bau III (1924) met de
daarop de zogeheten Kleine Toren.
[18] Schets van de beroemde expressionistische
architect Erich Mendelsohn voor een optische
fabriek (ca.1920).
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breiding moest de productie van periscopen en zeer grote afstandmeters
plaatsvinden. De lengte van dit soort
instrumenten kon ruim boven de tien
meter liggen. Met name de laatste bewerking (het afstellen) vereiste bijzondere omstandigheden.
Na veel discussie koos men voor een
toren van 36 meter hoogte, met een
basis van gewapend beton en een opbouw in de vorm van een staalskelet.
De uitbreiding werd geheel gericht op
een efficiënte productie van periscopen. In het lage gedeelte van Bau iv
vond de assemblage plaats; [18a] de
afwerking van de instrumenten geschiedde in de toren. Via grote deuren
op de bovenste verdieping van de laag-
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bouw konden de kostbare instrumenten
in verticale toestand naar de bovenste
verdiepingen van de toren worden
gehesen, waartoe in de vloeren een
grote uitsparing was gemaakt; via de
omliggende galerijen kon men dan
werken met de instrumenten. [19-20]
Door de nagenoeg geheel glazen gevels
konden de instrumenten worden gericht op hoge objecten in de omgeving;
op deze manier kon de afstelling plaatsvinden. Trillingen waren hierbij uit

[18a] Assemblage van periscopen in de laagbouw
van Bau IV (ca.1930).
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[19-20] De glazen gevels en de opengewerkte
vloeren verleenden aan de toren het transparante
karakter.De periscopen konden vanaf de galerijen
worden bediend en getest door het richten op hoge
schoorstenen en kerktorens in de omgeving (ca.
1935).
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den boze, vandaar de bijzondere aandacht voor de fundering van de toren.
De constructie werd voornamelijk ontwikkeld door medewerkers van Zeiss,
Nedinsco, Dywidag en de staalconstructeur Hein, Lehmann & Co; de
afwerking en de esthetische aspecten
werden in nauw overleg met architect
Hans Schlag uit Jena ontwikkeld. Uit
de correspondentie en verslagen blijkt
duidelijk dat de visie van Schlag leidend
was. Ook als Schlag kostenverhogende
ideeën aandroeg, werden die meestal
overgenomen. Met name het ontwerp
van het over de volle hoogte uit het
nagenoeg vierkante oppervlakte van de
toren uitspringende glazen trappenhuis, is een bijzondere verdienste van
Schlag. Deze uitvoering zorgde voor
een harmonieuze verbinding tussen de
onderbouw en de bovenbouw van de
toren. De enige (bescheiden) ornamenten worden gevormd door de uitspringende kroonlijsten bovenin en
onderin de toren, die het uitkragende
trappenhuis nog eens accentueren.
Ook de grote mate van transparantie in
de gevels werd door Schlag uitgewerkt.
Tenslotte kwam het fenomenale uitzichtplatform bovenop de toren uit de
Gemeentearchief Venlo

koker van Schlag. Men had immers ook
kunnen volstaan met het in de bovenste
verdieping plaatsen van de machinekamer van de lift; door de keuze voor
plaatsing bovenop de toren ontstond
de mogelijkheid van de realisering van
een uitzichtplatform. [21-22]

[21] Personeel van Nedinsco bovenop de toren
(ca.1930).

Venlose Katernen 7

september 2006

[22] Blauwdruk van Bau IV met de toren.Henri
Seelen – die voor Nedinsco en Zeiss het contact met
de gemeente onderhield – zette zijn handtekening.
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Aandacht Na het gereedkomen van de
toch redelijk spectaculaire nieuwbouw
zou men een hausse aan publiciteit
[23] Hans Schlag (jaren zestig).
verwachten. In de bouwkundige vakpers van die dagen wordt echter met
scopen, een sterrenwacht en diverse
geen woord gerept van de nieuwbouw
grote industriegebouwen voor andere van Nedinsco. Hiervoor kunnen meeropdrachtgevers.
dere verklaringen worden gegeven.
Schlag was een prominent lid van de
Men kan het zoeken in het gebrek aan
plaatselijke culturele elite. Hij had veel- aandacht voor de buitengewesten bij
zijdige contacten en was als secretaris de in het westen des lands gevestigde
van de Jenaer Kunstverein goed op de redacties. De architect-op-papier Henri
hoogte van de ontwikkelingen in de
Seelen had zelf ook weinig aanleiding
kunst en architectuur van die dagen.
om met ‘zijn’ schepping te koop te
Gedurende de lange carrière van Schlag lopen. Een andere verklaring is zeker
werkte hij in uiteenlopende stijlen.
ook de terughoudendheid die
Zijn ontwerp voor de NedinscoNedinsco zelf steeds betrachtte: men
fabriek wordt door deskundigen als
wilde als vermomd Duits bedrijf zo
een hoogtepunt in zijn oeuvre gezien. anoniem mogelijk blijven. In de jaren
twintig was de rol van Nedinsco al
enkele malen in de internationale pers
onder de loep genomen, hetgeen tot
nogal wat diplomatieke en politieke
strubbelingen had geleid.
Het volgende voorbeeld illustreert het
streven van Nedinsco naar anonimiteit.

Toen de gemeente Venlo in 1929 bij
Nedinsco aanklopte met het verzoek
medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een Polygoonreclamefilm over Venlo, reageerde
Nedinsco met een grote mate van terughoudendheid:‘In tegenstelling tot de
meeste andere firma’s heeft onze firma
er geen belang bij veel reclame te
maken en bekend te worden. Dit ligt in
den aard van onze fabrikaten.’ Men
wilde wel meebetalen aan de totstandkoming van de film, maar Nedinsco
zelf hoefde niet in beeld te komen en
zeker de bedrijfsnaam niet. In de uiteindelijke film is het gebouw kort in
beeld; in de vrij nietszeggende begeleidende tekst wordt slechts in algemene
zin over de in alle richtingen exporterende Venlose industrie gesproken.
Liep Nedinsco zelf niet te koop met de
nieuwbouw, Dywidag deed dat wel en
plaatste een fraaie foto van de nieuwe
fabriek prominent op de bedrijfskalender voor het jaar 1931.
Toch verscheen het bedrijf met zijn
opmerkelijke toren via een omweg in
1930 nog uitgebreid in de regionale en
landelijke pers, met inbegrip van de
Duitse pers. Aanleiding was de opening
van de nieuwe haven van Venlo door
prins Hendrik op 8 september 1930. Bij
die gelegenheid bood het
gemeentebestuur – dat de opening van
de nieuwe haven zag als een uitgelezen
promotiemogelijkheid – een groot
gezelschap prominenten en journalisten een uitgebreid programma aan.
Ook Nedinsco stemde toe in de ontvangst van een groep journalisten:
‘In de eerste plaats komt daarvoor in
aanmerking een bezoek aan onze
showrooms boven in de toren, waar
tevens gelegenheid zal zijn, vanaf den
toren een kijkje op Venlo en de nieuwe
haven te nemen.’ In de dagen na
8 september verscheen er een behoorlijk aantal artikelen in de media, waaruit blijkt dat het bezoek aan Nedinsco
op menig journalist grote indruk had
gemaakt. Niet alleen de aard en kwaliteit van de producten, ook het moderne
gebouw en vooral de toren dwongen
bewondering af. Opvallend is dat in
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Hans Schlag (1890-1970) [23] De in
Jena geboren Hans Schlag realiseerde
tijdens zijn lange carrière een groot
aantal gebouwen, met name in en
rond zijn geboortestad, die – met haar
universiteit en grote industrieën – de
nodige mogelijkheden te bieden had.
Lange tijd werkte hij samen met de
oudere Johannes Schreiter (Büro
Schreiter & Schlag). Voor Zeiss ontwierp Schlag diverse gebouwen: van
een grote fabriek voor de productie
van brillen tot een bootshuis voor de
Ernst Abbe Jugend, van het wereldberoemde Zeiss Planetarium tot het
naoorlogse Verwaltungshochhaus en
een voetbalstadion. Verder bouwde
Schlag woningen, monumentale bio-

Het resultaat: een bijzonder gebouw
[24-30] De bouw van de fundamenten
begon in oktober 1928; in het voorjaar
van 1930 werd Bau iv (met de toren)
tegelijkertijd met Bau v (de machinehal) opgeleverd. Uit de correspondentie blijkt dat de bedrijfsleiding in Venlo
het hoofdkantoor in Jena regelmatig van
de vorderingen op de hoogte stelde
door het sturen van – helaas verloren
gegane – foto’s. In Bau iv en met name
in de toren werden de esthetische uitgangspunten van het modernisme
(licht, lucht, ruimte, moderne materialen) verenigd met de functionele eisen
(de eisen die de eigenlijke constructie
van de meterslange periscopen stelde
aan de productieomgeving). Het resultaat is een harmonieus industrieel
gebouw. Vermoedelijk zijn er binnen
de modernistische beweging weinig
gebouwen waarbij het modernistische
adagium bij uitstek – Vorm volgt functie –
zo zuiver is toegepast. In die zin kan
worden gesproken van functionalisme in
optima forma. Venlo heeft hiermee een
belangrijk monument!
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[24] Fotomontage van de nieuwe fabrieksvleugel
(ca.1930).

[25] Bouw van de fundamenten voor de nieuwe
fabrieksuitbreiding (1928).

[26] Het staalskelet van de toren in aanbouw;de
machinehal is nagenoeg gereed (1929).
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veel artikelen onomwonden sprake is
van ‘de bekende Zeiss-fabriek’. Het
Algemeen Handelsblad ging uitvoerig in op
het delicate karakter van de fabriek.
Een Duitse krant omschreef Nedinsco
als ‘ein Fabrikbau modernster Art’; het
Limburgs Dagblad zag ‘een up to date
modern gebouw. De Maasbode nam het
inmiddels kennelijk enigermate verwaterde geheime karakter van
Nedinsco cynisch op de hak en besloot
zijn reportage met een zin waarin de
optische kwaliteiten van de Zeissproducten (‘prachtige verrekijkers van
het soort, waarmee men om een hoek
kan kijken, en die in de inmiddels volmaakt verleden en nie wieder te verwachten Krieg (…) periscopen worden
genoemd’) werden gekoppeld aan een
frivole en enigermate poëtische scène:
‘Voorlopig was een der fraaiste en
scherpste periscopen doeltreffend
gericht op het Venlosche zwembad
[het Sportfondsenbad lag naast de
fabriek/fh], waar wij de Maasnymph
in eigen persoon uit de ongewisse
baren konden zien stijgen…’

[27] De toren is bijna
voltooid;het glas moet
nog worden geplaatst
(1930).
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[28] Gezicht op de
toren vanuit het zuiden
(jaren dertig).
Volgende pagina:
29] Luchtopname van
de net voltooide fabriek
met de vlag in top
(1930).
[30] Luchtopname
1930.
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Tweede Wereldoorlog en Wederopbouw [31-34] Tijdens de Tweede
Wereldoorlog nam de productie fors
toe; in 1943 had het bedrijf ongeveer
350 werknemers. In 1942 werd nog
een begin gemaakt met nieuwe uitbreidingen. Direct aan de Molensingel,
vóór Bau ii, werd een nieuwe kantoorvleugel gebouwd. Ook werd in het
verlengde van Bau ii een nieuwe representatieve hoofdingang gebouwd.
Verdere uitbreidingen moesten vanwege de oorlogssituatie worden afgeblazen. Tijdens het bombardement van
19 november 1944 kreeg de fabriek
een voltreffer te verwerken; de laagbouw van Bau iv werd volledig in
puin gelegd. In de lange winter van
1944-1945 werd het – overigens door
de Duitsers al leeggehaalde – complex
talloze malen getroffen bij beschietingen vanaf de Blerickse Maasoever.
Dankzij de sterke constructie was het na
de bevrijding toch mogelijk tot herstel
van het complex over te gaan. Na een
korte periode waarin de staat (het
Beheersinstituut) het geconfisqueerde
bedrijf beheerde, kwam Nedinsco in
particuliere (Nederlandse) handen.
Onder de oude naam werd de productie van optische en fijnmechanische
instrumenten weer opgestart. [35-36]
De fabriek werd hersteld, waarbij –
gezien de omstandigheden begrijpelijk
– niet altijd werd gelet op de oorspronkelijke detaillering en afwerking. Dat is

[31] Een Duitse militair op het panoramaplatform (voorjaar/zomer 1940).
[32] De fabriek werd in 1944 zwaar getroffen.
Bau IV ligt in puin,de toren is dankzij de sterke
constructie relatief ongeschonden (1945).
[33] Gezicht op Venlo-Zuid vanuit een Amerikaans vliegtuig (2 maart 1945).
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met name te zien aan de vernieuwde
laagbouw van Bau iv en aan het interieur en het exterieur van de toren.
Als gevolg van het dichtmetselen van
ramen en het verdwijnen van de open
galerijen is van de oorspronkelijke
transparantie tegenwoordig nog maar
weinig over. [37-38] Het mag echter
tot de verdiensten van de eigenaar
worden gerekend dat de toren nog bestaat. Immers: in bedrijfseconomische
zin had het bouwwerk nauwelijks nog
een functie. Het afstellen van grote
optische instrumenten vond in Venlo
niet of nauwelijks nog plaats. De toren
werd voornamelijk voor opslag gebruikt. Misschien moet het overleven
van de toren ook vooral worden ge-

zocht in argumenten van niet-zakelijke [34] Het zwaar gehavende Venlo-Zuid in 1946.
aard, die ervoor zorgden dat handhaving de moeite waard werd geacht:
de Nedinsco-toren was in Venlo al
lange tijd een begrip, het was een eyecatcher, in moderne termen een landmark
voor de stad en een symbool voor het
bedrijf. In die zin is er sprake van een
zekere continuïteit tussen de vooroorlogse en de naoorlogse situatie. [39]
De ‘Nedinsco-toren’ ging tot de vaste
herkenningspunten in het stadssilhouet van Venlo horen. Vanaf de
Blerickse Maasoever de stad binnenkomend kon men het markante complex niet missen. De grote verlichte
kerstboom die het bedrijf sinds jaar en
dag bovenop de toren plaatst is een
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[35] Onderhoudswerkzaamheden aan een periscoop;geheel links Toon Bersch die in 1930 de
Zeppelin fotografeerde (ca.1960).
[36] Onderhoud aan een kolossale afstandmeter
van Nedinsco (ca.1960).

bekend Venloos fenomeen. Toen
Nedinsco deze gewoonte onder meer
om veiligheidsredenen in 1990 onderbrak, maakte dit de nodige reacties
onder de bevolking los. In 1991 stond
er weer een boom!
Pas in de jaren negentig kwam er weer
aandacht voor de bijzondere architectuur van het Nedinsco-gebouw. In
diverse publicaties werd de aandacht
gevestigd op de ontstaansgeschiedenis
en de esthetische kwaliteiten van de
fabriek. Het voortbestaan van het complex werd een actuele kwestie toen dit
deel van Venlo werd betrokken in de
herstructurering van Venlo-Zuid (plan
Venlo-Centrum-Zuid). Was er in de
aanvankelijke plannen geen ruimte
voor de Nedinsco-fabriek, als gevolg
van alle publiciteit en de nodige openbare discussies fungeert het inmiddels
grotendeels als rijksmonument aangewezen complex in de jongste plannen
voor de Maaswaard zelfs als een van de
bepalende uitgangspunten voor de
planvorming.
Verbindende schakel langs de Maas:
het sleutelproject Venlo-CentrumZuid / Maaswaard en de plaats van
het Nedinsco-complex daarin
‘Een nieuwe Weerd voor Venlo’. Een
motto dat in een notendop aangeeft
welke ambitie Venlo nastreeft in het
gebied Maaswaard. De Weerd was vanouds een eiland in de Maas dat het
middeleeuwse Venlo een veilige binnenhaven bood. De aanduiding ‘waard’ in
Maaswaard is hiervan een afgeleide.
Door uitbouw van de vesting in de
achttiende eeuw werd de Weerd gereduceerd tot schiereiland met een vooruitgeschoven vestingwerk, om uiteindelijk in onze tijd te eindigen als
parkeerterrein. De tegenwoordige ‘Kop
van de Weerd’, de noordelijk punt van
het voormalige eiland, bevindt zich ter
hoogte van de binnenstad aan de
noordzijde van de stadsbrug en wordt
in het kader van de Maasboulevard
ontwikkeld. Het overige deel aan de
zuidzijde van de brug is onherkenbaar
geïntegreerd in de groene uiterwaar-
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[37] De periscooptoren in 1992.
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[38] Overzicht van het complex in 1993.
[39] De Nedinsco-toren kreeg in de jaren negentig
gezelschap van nieuwe hoogbouw (1995).
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den van de Maas langs de Professor
Gelissensingel. [40-42]
De huidige brugverbindingen en de
bebouwing in het gebied Maaswaard
hebben de historische situatie van de
Weerd sterk gewijzigd. De Eindhovenseweg en de taluds van de spoorverbinding vormen scherpe scheidslijnen tussen het noordelijk en het
zuidelijk deel van het voormalige
eiland.‘De Kop van de Weerd’ is nog
de enige herinnering aan de oorspronkelijke situatie. De nieuwe inrichting
van de Weerd aan de zijde van de
Maasboulevard krijgt straks in Maaswaard een antwoord: het oude eiland
wordt weer voor een deel teruggebracht. Daarmee worden drie belangrijke kwaliteiten ingevuld. Op de
eerste plaats is herstel van de eilandsituatie gunstig voor de continuïteit en
het historische beeld van het Maasfront van Venlo. Verder wordt er een
duidelijke verbinding tot stand gebracht tussen de Maasoevers aan de
noordzijde van de brug en de oevers
aan de zuidzijde. Tenslotte worden
door het insnoeren van de uiterwaarden tot ver in het gebied Maaswaard kansen geschapen voor duurzame en ecologische stedenbouw en
extra waterbergend vermogen van de
Maas. Op deze wijze wordt aansluiting
gezocht op het project Maascorridor,
dat zich richt op bescherming tegen
hoogwater, het realiseren van riviernatuur en het vergroten van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid
van de Maas.

[40] Venlo-Centrum-Zuid.
[41] De Weerd was tot de achttiende eeuw een
eiland,zoals op de tekening van Jacob van Deventer
(ca.1570) goed te zien is.Door de aanleg van een
bastion in de haven werd De Weerd rond 1730
een schiereiland.

Venlo verbouwt een stadsdeel [43]
Maaswaard vormt het laatste deelplan
van een groot stedenbouwkundig
herstructureringsproject dat begin
jaren negentig Venlo-Centrum-Zuid
werd gedoopt. Het stadsdeel ten zuiden
van de spoorlijn met het stationsemplacement was een deels verpauperde wijk met veel leegstand en oude
industrie. Daarnaast kende CentrumZuid nog enkele restanten van glastuinbouw in het gebied Hagerbroek
op de grens met Tegelen. Het was voor
de gemeente Venlo van belang om via
Gemeentearchief Venlo
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[42] De nieuwe inrichting van het oude eiland
De Weerd aan de zijde van de Maasboulevard
krijgt straks in Maaswaard een antwoord:het
voormalige eiland wordt min of meer hersteld.
Het plan biedt kansen voor duurzame en ecologische stedenbouw en verhoogt het waterbergend
vermogen van de Maas.
[43] Maaswaard vormt de laatste schakel in het
grote herstructureringsproject Venlo-CentrumZuid.Hier zijn de verschillende deelplannen weergegeven.
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een krachtige en hoogwaardige ontwikkeling een proces van upgrading
en transformatie op gang te brengen.
Verder werd uitbouw van de wijk gezien als invulling van de ‘ontbrekende
schakel’ tussen het stedelijk gebied van
Venlo en Tegelen. Het ontwikkelingsplan voor Venlo-Centrum-Zuid uit
1992 voorzag in de bouw van 1.600
woningen tussen 1994 en 2004.
Het ontwikkelingsplan werd echter
niet alleen gezien als een grootschalig

woningbouwprogramma. Venlo constateerde dat voor het stadsdeel in meerdere opzichten een belangrijke rol was
weggelegd voor de versterking van de
ruimtelijke en sociaal-economische
ontwikkeling van de stad. In VenloCentrum-Zuid werd daarom ruimte
gemaakt voor kwalitatief hoogwaardig
wonen in ruim opgezette deelwijken
met veel groen en waterpartijen. De
oude industrie langs de spoorrand en
de overgebleven glastuinbouw moest
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daarvoor uitwijken naar nieuwe gebieden, respectievelijk Trade Port West
en het regionale tuinbouwgebied
Siberië ten westen van Blerick. VenloCentrum-Zuid is anno 2006 nog volop
in ontwikkeling. Een belangrijk deel
van de geplande projecten is gereed of
in aanbouw. Andere staan in de startblokken.

terrein dat door stadsuitbreiding steeds
meer midden in de stad kwam te liggen.
Dergelijke terreinen zijn in vrijwel alle
Nederlandse steden te vinden. In het
verleden werden deze locaties vaak gezien als ‘blinde vlekken’, die continuïteit en stedenbouwkundige samenhang in de weg staan. Sloop van alle
gebouwen en herontwikkeling met
nieuwbouw ligt dan voor de hand.
[44-45] Dat was aanvankelijk ook de
bedoeling in het plangebied Maas-

Gebruikmaken van bestaande kwaliteit
Venlo voert de laatste jaren een ruimtelijk beleid waarin cultuurhistorische
kwaliteiten worden opgespoord, gekoesterd, benut en versterkt. Bij vernieuwing en herstructurering streeft
Venlo een hoge kwaliteit na, waarbij
de cultuurhistorie steevast als leidraad
wordt genomen. Elke herstructureringscampagne is een nieuw hoofdstuk in
de stadsgeschiedenis en moet iets toevoegen aan de identiteit van Venlo. Zo
ook Maaswaard. Het Maaswaardproject kenmerkt zich door hoge ambities, waarbij de samenhang met de
omgeving en met de cultuurhistorie
voorop staat. Moge dat tegenwoordig
vanzelfsprekend zijn, begin jaren
negentig was dat niet het geval.
Stedelijke nieuwbouwlocaties werden
zelden beoordeeld op hun plek in de
stad en hun identiteit vanuit het verleden. Maaswaard is een voorbeeld van
een vroeg twintigste-eeuws fabrieks-

waard. In het oorspronkelijke ontwikkelingsplan voor Venlo-Centrum-Zuid
uit 1992 was hier een Maasfront geprojecteerd van woon- en kantoortorens met daarachter eengezinswoningen. Voor de bestaande fabrieksrelicten was geen ruimte. Maaswaard
zou in de lijn van de herstructurering
van Venlo-Centrum-Zuid worden ontwikkeld, waarbij uitbreiding en verbetering van het slechte imago van dit
stadsdeel voorop stonden.
Vanaf 2002 is echter voor de oude
gebouwen van de Nedinsco in het plan
Maaswaard een prominente plek ingeruimd. De kentering kwam eind jaren
negentig. De gemeente Venlo wilde
niet langer alleen aansluiting zoeken
bij de ontwikkelingen elders in
Centrum-Zuid, maar Maaswaard ook
verbinden met de oude stad en het
project Maasboulevard. Gelet op de
ligging van Maaswaard moest het
stedenbouwkundig plan zorgen voor
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[44-45] In het oorspronkelijke ontwikkelingsplan voor Venlo-Centrum-Zuid uit 1992 was
hier een Maasfront van woon- en kantoortorens
met daarachter eengezinswoningen gepland.Voor
de bestaande industriële relicten was geen ruimte.
Anno 2006 is echter voor de oude gebouwen van
Nedinsco een prominente plaats in het plan
gereserveerd.
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[46] Gelet op de ligging van Maaswaard is het
van belang dat het stedenbouwkundig plan zorgt
voor een aanvulling op de binnenstad met een mix
aan bijzondere functies.Ook is een duidelijke
relatie met andere Maasoeverprojecten belangrijk.
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[47-48] Sloop van de oude veilinggebouwen aan
de Molensingel.Hier moet het nieuwe stadskantoor verrijzen (mei 2005).

een aanvulling op de binnenstad met
een mix aan bijzondere functies.
Bijzondere functies vragen om bijzondere gebouwen met een bijzonder
[49] Een voorbeeld van herstel van oude fabrieks- karakter. Dat de Nedinsco zo’n gebouw
gebouwen:de Witte Dame (Philips) in Eindhoven is, werd steeds duidelijker. Niet alleen
(2005).
in Venlo, maar ook op nationaal
niveau. De aanwijzing als rijksmonument in 2002 bevestigde dat nog eens.
[46]
Net als bij het overige deel van VenloCentrum-Zuid is wonen in eerste in-

stantie de rode draad bij de herontwikkeling van Maaswaard. In de oorspronkelijke opzet was algehele sloop van
het Nedinsco-complex en de realisatie
van nieuwe appartementencomplexen
het uitgangspunt. Het toenemende
besef van de cultuurhistorische waarde
van de Nedinsco leidde in 1999 echter
tot een onderzoeksopdracht van de
gemeente Venlo naar de mogelijkheid
tot hergebruik van de oude fabrieksgebouwen. Dat besef was mede aan-

gewakkerd door de publicatie ‘Een upto-date modern gebouw’:het Nedinsco-complex
te Venlo 1921-1945, die in 1996 door het
gemeentearchief was uitgegeven.
Ook succesvolle herbestemmingsprojecten elders gingen tot de verbeelding spreken, zoals de tot design- en
cultuurcentrum getransformeerde
gloeilampenfabriek van Philips in
Eindhoven, bekend als de ‘Witte
Dame’, en het tot muziekschool en
bibliotheek verbouwde warenhuis van
Schunck in het centrum van Heerlen,
het zogenoemde ‘Glaspaleis’. De
gemeente Venlo was zich echter van
meet af aan bewust van het gegeven
dat behoud van de Nedinsco alleen kan
worden verzekerd als er een rendabele
Gemeentearchief Venlo
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[50] Maquette van de jongste plannen voor
Maaswaard.
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delen van het complex eveneens
waardevol, zodat ook met betrekking
tot die delen kan worden nagedacht
over herbestemming. Zo gaat de
voormalige chocoladefabriek aan de
Molensingel, waar Nedinsco in 1921
van start ging, zeer waarschijnlijk een
nieuw leven tegemoet. Van andere
complexonderdelen wordt de toekomst nog onderzocht.

of maatschappelijk aanvaarde bestemming aan kan worden gegeven, zoals
dat ook in Eindhoven en Heerlen was
gebeurd. [47-49]
Venlo kampt evenals andere Nederlandse steden met de problematiek van
het herbestemmen van leegkomende
fabrieksgebouwen. Ongeveer vanaf het
midden van de jaren tachtig wordt er op
landelijk niveau serieus nagedacht over
herbestemming van deze categorie
bouwwerken. IJveraars voor behoud
van industrieel erfgoed streefden aanvankelijk naar integraal behoud van
volledige gebouwen of complexen.
Voor bouwwerken als oude watertorens, pakhuizen en stations is dit in
de praktijk haalbaar gebleken, omdat
deze bouwmassa’s compact en relatief
overzichtelijk zijn. Bij grote complexen
als Nedinsco, die vaak bestaan uit een
onoverzichtelijke aaneenschakeling
van diverse fabrieksgebouwen van verschillende ouderdom, binnenplaatsen
en bedrijfsstraten, is herbestemming
vaak een lastigere opgave. Integraal
behoud van grote complexen is in de
praktijk vaak problematisch. Wanneer
herbestemming aan de orde is, is het
sluiten van compromissen onvermijdelijk. Maar er zijn grenzen. Bij herbestemming is het van belang dat datgene wat overblijft een tastbare herinnering moet zijn aan het bedrijf dat
eens op deze plek een belangrijke
functie vervulde, zowel in sociaaleconomische als in historisch-stedenbouwkundige zin. Het is niet de bedoeling dat herbestemde fragmenten van
een oude fabriek vervreemde elementen worden in een sterk gewijzigde
context met louter nieuwbouw.
Herbestemming is een proces dat zich
binnen een aanvaardbare bandbreedte
afspeelt. Het definiëren van deze bandbreedte is geen sinecure.
Het spreekt voor zich dat
een dergelijk proces discussies oproept en dat uiteindelijk keuzes moeten worden
gemaakt. Van het Nedinscocomplex is een gedeelte
rijksbeschermd; toch zijn
sommige niet-beschermde

Spoorzone en Maaswaard [50-51] In
het kielzog van de Maasboulevard zal
het plan Maaswaard de komende jaren
worden gerealiseerd. Aan de basis van
de huidige visie op Maaswaard ligt een
studie van bvr Adviseurs uit Rotterdam, het architectenbureau van Riek
Bakker, en Tarra Architectuur en
Stedenbouw uit ’s-Hertogenbosch.
Deze studie uit 2002 legt een verband
tussen het ontwikkelen van centrumfuncties in Maaswaard en de toekomst
van het spoorwegemplacement tussen
de binnenstad en Venlo-CentrumZuid. De belangrijkste conclusie is dat
verplaatsing van het spoorwegemplacement uit de binnenstad van grote betekenis voor Venlo en Centrum-Zuid
zal zijn, niet alleen omdat veiligheidsrisico’s en milieuhinder zullen afnemen, maar ook omdat dan mogelijkheden ontstaan voor een nieuw
sleutelproject in de ontwikkeling van
de stad. Het spoorwegemplacement
vormt namelijk een ruimtelijke barrière tussen de binnenstad en VenloCentrum-Zuid. Ook is de verkeersdruk
ter hoogte van de Roermondse Poort
onevenredig hoog. De grote hoeveelheid verkeer heeft een negatief effect
op de leefbaarheid van Roermondsestraat en de Tegelseweg: woonfuncties
en detailhandel komen hier in het
gedrang. Door het spoorwegemplacement op termijn te verplaatsen zal de
druk van allerlei soorten verkeer ter
hoogte van de Maasoever verminderen, zo is de verwachting. Dit zal hoogwaardige projecten als Maasboulevard,
Maascorridor en Maaswaard, die direct
gericht zijn op de Maas en gekoppeld
zijn aan de binnenstad, rechtstreeks
ten goede komen. De koppeling van
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[51] Een blik in de toekomst?

Venlo-Zuid ontwikkelde zich na de opheffing van de vesting in 1867 tot een
gemêleerde wijk, die werd gedomiMaaswaard aan andere grote projecten neerd door aan industrie en handel
in en om de binnenstad is een belang- gelieerde activiteiten. Tegen het einde
rijk uitgangspunt voor de toekomstige van de twintigste eeuw was het gebied
in belangrijke mate verpauperd.
ontwikkeling van het centrum en het
stadsdeel Centrum-Zuid. Juist de cen- Om het tij te keren ontwikkelde de getrale positie van Maaswaard tussen de meente Venlo het plan Venlo-CentrumZuid, dat anno 2006 zijn voltooiing
stadsdelen Venlo, Blerick, Tegelen en
nadert. Momenteel wordt in dit kader
Belfeld is in ruimtelijke zin van groot
gewerkt aan het Plan Maaswaard.
belang. Niet voor niets maakte de gemeente Venlo de keuze om over enkele Een van de grootste bedrijven in dit
gebied is sinds de jaren twintig het
jaren het nieuwe stadskantoor in
optische bedrijf Nedinsco, dat zich in
Maaswaard te huisvesten.
de nasleep van de Eerste Wereldoorlog
als dochteronderneming van Carl Zeiss
Jena in Venlo had gevestigd. Aan de
Molensingel, in het hart van de Maaswaard, bouwde Nedinsco in een modernistische stijl een groot en modern
fabrieksgebouw, dat tegenwoordig
voor een belangrijk deel bescherming
als Rijksmonument geniet.

Het Nedinsco-complex is een belangrijk en wellicht uniek voorbeeld van
dit type industriële bouw. Cultuurhistorisch mag worden gesproken van
‘functionalisme in optima forma’.
Met name de in 1929-1930 gebouwde
‘periscooptoren’ is al decennia een
beeldbepalend onderdeel van de
Venlose skyline. In de planontwikkeling van Maaswaard wordt thans een
belangrijke rol toegekend aan het
Nedinsco-complex. Medio 2007 zal
Nedinsco het gebouw verlaten.
Het vinden van een nieuwe en verantwoorde bestemming van het complex
is een complexe opgave.
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Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege)
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