
Ruimtedialoog 2 
Resultaten ‘Sporen uit de toekomst van  

Fort St. Michiel en het Kazernekwartier’ 

 
Spoor uit de toekomst, achtergelaten in Museum van Bommel van Dam 

 

“je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het benoemen van 

-en draagvlak zoeken voor-  een toekomstvisie“ 

 

Voor Infocentrum Ons Fort: Stadsambassade Venlo 2017  
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Dromen over de toekomst van het Kazernekwartier 

Zelden tref je midden in een stad in zo’n grote omvang tastbare herinneringen aan uit 

zo veel historische tijdperken. Van de eerste bewoningssporen, de Spaanse en Franse 

belegeringen tot aan de moderne tijd. In Venlo is zo’n bijzondere plek. Tot voor kort 

verborgen onder de Frederik Hendrikkazerne komt nu het unieke Fort St. Michiel 

langzaam weer tevoorschijn en wordt het op eigentijdse wijze opnieuw zichtbaar 

gemaakt in het stadslandschap. 

Stadslandschap. Centraal gelegen in stedelijk gebied, met twee treinstations op 

loopafstand, de Stadsbrug over de Maas die de stadsdelen Venlo en Blerick met elkaar 

verbindt en de fietsroute ‘Greenport Bikeway’ naar de Tradeports kun je gerust zeggen 

dat deze oude kazerne het opmerkelijkste geografische scharnierpunt van Venlo is.  

Ook omstreden. De strategische ligging aan de Maas staat al eeuwen garant voor strijd 

over wie het hier voor het zeggen heeft.  Werd de strijd eerst gevoerd met zwaarden 

of kanonnen, tegenwoordig wordt deze gevoerd via sociale media, voortbewegend op 

een wereldwijde trend waarin inwoners hun stad ‘terugeisen’ van de gevestigde orde. 

Het is de Actiegroep Red Ons Fort die deze hedendaagse strijd voert en van 

onbetekenende partij een serieuze gesprekspartner van de gemeente werd. Dit maakt 

van het fort niet alleen een geografisch scharnierpunt, maar ook een maatschappelijk 

kantelpunt. Niet eerder slaagden de stadbewoners er in zo’n nadrukkelijk stempel op 

dit fort te drukken. 

Een maatschappelijk en geografisch kantelpunt. Midden in de stad. Hoe zou het zich 

de komende jaren kunnen gaan ontwikkelen, voortbewegend op die internationale 

trend? Tijdens twee ruimtedialoogsessies in samenwerking met Stichting Ons fort en 

Museum van Bommel van Dam werd nagedacht en gedroomd over sporen uit de 

toekomst. Tijdens deze dialoog kwamen wensen en behoeften naar voren die veelal 

kleinschalig en uitvoerbaar zijn en andere grootschalige ontwikkelingen niet in de weg 

hoeven te staan.  

Er werd een toekomstbeeld geschetst. Het fort als economisch vliegwiel, een 

hypermodern regionaal ontmoetingscentrum in een historische, groene en ‘eetbare’ 

omgeving. Daar waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren, kennis en ervaring 

uitwisselen over allerlei nieuwe technologieën uit de Euregio. Maar ook als plek waar 

inwoners uit de stad en grenzeloze omgeving de kracht van een met cultuur gevuld 

stadspark van  historische allure kunnen ervaren.  

Welkom in de toekomst. Dit verslag inspireert hopelijk tot het zetten van gezamenlijke 

stappen om deze droom werkelijkheid te laten worden.  

Venlo, 9 september 2017 



Zomer 2016: Ruimtedialoog-1 aan de Tafel van Tien in de City. Uitkomst: het fort als 

economisch, maatschappelijk en geografisch kantelpunt in de Euregio. 

Ruimtedialoog-2 

Op het Venlose Kazerneterrein vinden we in de zomer van 2017 allerlei 

maatschappelijke initiatieven. Ze zijn tijdelijk gevestigd in een van de oude 

kazernegebouwen of maken gebruik van vrijgekomen grond voor 

stadslandbouw. Op initiatief van Arjan van den Bosch zijn twee inspiratiesessies 

gehouden over de toekomst van dit terrein. Het verslag van deze ‘ruimtedialoog-

2’ is bedoeld als inspiratiebron voor iedereen die geboeid is door een  

gezamenlijke toekomst van deze plek, van burger tot bestuurder. De lezer 

bepaalt zelf wat de betekenis van dit verslag is. 

Als uitgangspunt voor de dialoogsessies is het Kazerneterrein gebruikt zoals zich 

dat al ontwikkelt. Met verschillende werkvormen werden ideeën en wensen 

verzameld over de nabije en verre toekomst. Deze ideeën werden vervolgens op 

thema gesorteerd. Pas tijdens de gesprekken werd duidelijk wat de thema’s 

zouden worden. Dit is ook een van de belangrijkste voorwaarden voor een 

geslaagde ruimtedialoog: de uitkomst staat vooraf nog niet vast.  

De resultaten van de sessies zijn een momentopname. Ze kunnen inspiratie en 

richting geven aan toekomstige activiteiten van tijdelijke en permanente 

gebruikers van het terrein. Ter afsluiting van de tweede sessie zijn voorzichtig 

eerste stappen verkend die zouden kunnen leiden tot directe acties.  



Sessie 1 in Infocentrum Ons Fort. Het tekenen van een toekomstkaart met thema’s. 

Sessie 1: dromen over later 

De eerste inspiratiesessie vond op vrijdagavond 7 juli 2017 plaats in de zaal van 

Infocentrum Ons Fort op het Kazerneterrein. De deelnemers verdeelden zich 

over twee groepen die elk geheel op eigen wijze invulling mochten geven aan de 

twee werkvormen van die avond. 

De eerste werkvorm bestond uit twee vragen. De deelnemers konden alle ideeën 

en wensen voor het terrein in 2040 op memoblaadjes schrijven. De 

gespreksleider sorteerde deze meteen op thema. In het begin was dat lastig, 

omdat zich nog niet meteen thema’s aftekenden.  Maar door terugkoppeling te 

geven naar de twee groepen ontstonden er al snel energieke en fantasievolle 

gesprekken en discussies: er kwam ‘creatieve energie’ vrij. Daarop volgden 

steeds meer ideeën en werd er een rode draad zichtbaar. In het tweede deel van 

deze werkvorm mocht gedroomd worden over het fort over 100 jaar. Natuurlijk 

maken wij dit zelf niet meer mee, maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen met 

het benoemen van -en draagvlak zoeken voor-  een toekomstvisie.  

 



    
Verbeeldingen tijdens sessie 1: een naar buiten en een naar binnen gerichte toekomstvisie 

Na de pauze vond de tweede werkvorm plaats.  De twee groepen mochten naar 

eigen inzicht en met de thema’s in gedachte het fort in de omgeving verbeelden. 

Leuk was dat beide groepen dit totaal anders invulden. De ene groep tekende 

een groot fort met gracht en vulde dit in met relatief kleine functies en groen. 

De andere groep koos juist voor een centrale (Eu)regionale ligging met moderne 

verbindingen naar andere steden, bedrijfstakken en maatschappelijke thema’s.  

Alle opgehaalde thema’s, ideeën, wensen en verwachtingen staan in bijlage 1. 

 
Ideeën en wensen die werden opgehaald tijdens sessie 1 



 

Sessie 2: wat willen we bereiken? 

De tweede sessie vond plaats op zaterdagmorgen 12 augustus in Museum van 

Bommel van Dam. Hier kregen we een inspirerende rondleiding en uitleg bij de 

expositie “Sporen uit de toekomst”. Wij wilden graag ons eigen spoor uit de 

toekomst (van het fort) achter laten. We gingen aan de slag met twee 

werkvormen waarbij de resultaten van de eerste bijeenkomst als brandstof 

diende.  

Bij de eerste werkvorm werden twee politiek gevoelige stellingen geplaatst 

waarop met ja en nee kon worden geantwoord, met een toelichting er bij 

waarom dat antwoord werd gekozen. De eerste stelling ging over het wel of niet 

doorgaan van de kabelbaan. Hierover waren de meningen verdeeld. De tweede 

stelling ging over het wel of niet behouden van het groene karakter van het 

Kazerneterrein. De uitkomst was helder: iedereen verwacht, of wenst, een 

Kazerneterrein dat groen blijft, liefst als stadspark.  

  



Sessie 2 en de stellingen: krijgen we een kabelbaan? Blijft de kazerne groen?  

Na een intermezzo was het tijd voor een tweede werkvorm. Het doel hiervan 

was om uit al die wensen en ideeën voor de verre toekomst twee voorbeelden 

te kiezen waarmee direct een eerste stap gezet zou kunnen worden. De vraag 

was: wat is ons doel voor over tien jaar en wat willen we dan aan een volgende 

groep betrokken fort-beschermers kunnen overdragen?  

De resultaten van deze tweede dialoogsessie zijn verzameld in bijlage 2.  

      
Een gedeelde visie: gedetailleerde uitwerkingen en actiepunten. Hoe pakken we dat aan? 

 



 
Opening van de tweede sessie: samenvatting van de resultaten van de eerste bijeenkomst.  

Conclusie en acties 

Tijdens de sessies van ruimtedialoog 2 werden wensen en verwachtingen 

benoemd voor 2040, waarmee het zou kunnen aansluiten aan het Manifest 2040 

“Wij Maken Nederland”. Ook kan deze visie worden gebruikt wanneer in de 

toekomst een nieuw omgevingsplan wordt opgesteld voor Venlo en misschien 

zelfs de Euregio. Ook zijn er dromen beschreven voor volgende eeuw. Dit leverde 

naast hele positieve ook wat somberder beelden op. Tot slot is er gekeken naar 

haalbare eerste stappen door realistische doelen te stellen voor over tien jaar. 

Hieruit kwamen twee concrete denkrichtingen en acties. 

De eerste gaat over het beter gebruiken en beleefbaar maken van de (nabije) 

omgeving van het infocentrum van Stichting Ons Fort, door er een leuke 

spontane, drempelloze en prettige ontmoetingsplek in de stad van te maken.  

De tweede richting gaat meer over alle andere gebouwen op het Kazerneterrein, 

die gezamenlijk ook een heleboel belevingswaarde hebben en maatschappelijk 

waardevolle functies zouden kunnen krijgen die passen bij de geschiedenis. 

 

https://wijmakennederland.nl/


Bijlage 1: uitkomst 1e sessie 

Het fort is een bijzondere plek in de stad: wat zijn kansrijke toekomstbeelden, over 20 

jaar? 

• Met de samenvoeging / fusie van Venlo/Roermond/Venray genoemd Giga noord-

Limburgse gemeente is een groot ontmoetingscentrum nodig 

• MFC 

• Kennis uitwisseling / innovatie 

• Onderwijs 

• Cultuur + kunst - muziek 

• Klaagmuur Openlucht theater 

• ODA park 

• Citadelpark beelden/kunst 

• Dierentuintje 

• Historisch centrum 

• De Venlose groente en fruit en internationale kruidenhal a 'la Rotterdam 

• Groot warenhuis -  IKEA 

• Internationaal ontmoetingscentrum voor Euregio van logistics & Transport 

• Parkeerplaats met pendelbus zie voorbeelden Belgie 

• Positieve outlook: Volledig zelfvoorzienend, energie+ genoeg voor electrisch vervoer, 

geheel voorzien van groene gevels en permacultuur rondom 

• Hypermodern museum van techniek van de industrie van Venlo - OCE, POPE etc 

• Multifunctioneel centrum 

• Multi foodcorner 

• Multi function cableline 

• Mega fort concept 

• MFC 

• Binnenfort: groen, fruitbomen 

• Multicultureel 

• Zwemmen in de gracht 

• Rafting in de gracht / maas 

• Ondergronds, fort zichtbaar houden 

• Led-tuinbouw in half ondergrondse containers met groene gevels. 

  



En als we dromen over het fort over 100 of 150 jaar? 

• Het paradijs op aarde 

• Ontmoetingsplek met verbinding naar de Maas 

• Altijd water in de gracht 

• Over 100 jaar: Venlo verbindt jonge mensen, oude historie 

• “pre” historisch dorp/stad in combinatie met evolutie naar heden (toekomst) 

  

Maar we zijn ook somber gestemd… 

• Soilent Green 

• Negatieve outlook: Verval, de materialen bleken giftig, onbewoonbaar, overwoekerd 

door de natuur, er komen geen mensen meer 

  

Verbindingen maken met  andere regio’s 

• Maastricht 

• Duitsland 

• Eindhoven 

• Nijmegen 

  

Verbindingen maken op thema 

• kennis 

• Bedrijven 

• Agrarisch 

• Cultuur 

• Natuur 

• Toerisme 

• Sport 

• Ontspanning 

• Duurzaam 

• Historie 

• bestuur 

  



Bijlage 2: uitkomst 2e sessie 

Komt de kabelbaan er? 

• Ja 3x     Nee 3x 

• Ja: anders gaat het hele project niet door, boete van gemeente 

• Ja: het kapitaal bepaalt, het bezwaar van het publiek is onderschat 

• Ja: te veel belangen / geld mee gemoeid 

• Nee: te veel tegenstand vanuit de burgers 

• Nee: publieke opinie 

• Nee: niet rendabel 

 

Blijft het fort in een groene omgeving? 

• Ja 6x 

• Ja: blijft groen, stad krimpt 

• Ja: ivm stijging waterniveau geen bebouwing in rivierbedding 

• Ja: maar zonder onderhoud. M.a.w. de vrijwilliger zal het moeten onderhouden maar 

de vrijwiliger wordt vrijwilligerwerk allergisch 

• Ja: groen omdat ik dat wil 

• Ja: daar zorgen wij voor 

• Ja: woningen willen in het centrum 

Invulling fort en kazerne 

Park Roeien 

Infocentrum Kano 

Dierentuin Fierljeppen 

Speeltuin + BBQ Waterfiets 

Stadstuin Schaatsen 

Kampterrein Zondag en zomermarkt 

Spelio-grotten Ridder-thema activiteiten 

Abseilen, klimmen etc. Thema activiteiten: superhelden 

Kabelbaan  Thema activiteiten: historisch 

Klim en uitkijktoren Thema activiteiten: halloween 

Herberg Oplaadpunt voor fietsen 

Kamp (gebouw) St michelsdag 

Handmade-foodmarket Autovrij 

Vlotten maken Veel groen en open 

Bruggen bouwen Evenementen 

Zwemmen Reenactment 

Podium met fortmuur wal=tribune Veestapel met slachtfeest 

 

 

 

  



Bijlage 3: Kazerneterrein als broedplaats  

In 2017 zijn er allerlei creatieve en spontane maatschappelijke initiatieven te 

vinden op het Kazerneterrein. Enkele sfeerfoto’s.  

  

De stadstuinderij en ontmoetingsplek bij het infocentrum in gebouw I

 

Het fort in een groene setting en infocentrum Ons Fort, Stadsambassade Venlo 2017 

  
Santa Fe en Gebouw A: het Lichtgarnizoen 

  



Bijlage 4: verbeelding die na afloop door een van de deelnemers 

werd toegestuurd. 

Het uitwerken van een denkbeeldige plankaart is leuk en inspireert.  

 

 

 

 


