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The Nedisco factory is one of the most prominent buildings in Venlo. The conversion and restoration of this national monument forms the 

crux of the Maaswaard Plan, the urban redevelopment to the south of the inner city. The complex &ndash; built from concrete, steel and 

glass &ndash; is an exceptional example of industrial architecture, wich can be accredited to The International Style with the foundational 

theory of air, space, and light. Originally the factory was a complex for the production of Carl Zeiss periscopes, field glasses and distance 

meters. The five building elements were designed by Hans Schlag and built in the period 1920-30 and include what is known as the peri-

scope tower and transparent machine hall. The Nederlandse Instrumenten Compagnie factory is being restored, renovated and converted 

into apartments, office space and radio and television studios. In 2009 diederendirrix produced a restoration plan that formed the basis for 

national and provincial subsidy acquisition. The actual building started in 2012 after the demolition of ground level outbuildings around the 

complex and repair of the shell. The monument is completed in May 2013.
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De Nedinscofabriek behoort tot de meest prominente gebouwen van Venlo. De herbestemming en restauratie van het rijksmonument vormt 

de spil van het Plan Maaswaard, de stedenbouwkundige herstructurering aan de zuidkant van de binnenstad. Het complex - opgetrokken 

uit beton, staal en glas - is een bijzonder voorbeeld van  industriële  architectuur en wordt met het adagium licht en lucht en ruimte gerekend 

tot stroming van de Nieuwe Zakelijkheid. De fabriek is van oorsprong een complex voor fabricage van periscopen, verrekijkers en afstands-

meters van Carl Zeiss. In de periode 1920-1930 is het complex naar een ontwerp van Hans Schlag gebouwd in vijf bouwdelen, inclusief de 

zogenaamde periscooptoren en de transparante machinehal. De fabriek van de Nederlandse Instrumenten Compagnie wordt gerestaureerd, 

gerenoveerd en omgebouwd tot appartementen, kantoorruimten en omroepstudio’s voor radio en televisie. In 2009 heeft diederendirrix 

een restauratieplan opgesteld, op basis waarvan subsidies van het Rijk en de Provincie zijn verworven. Na het herstel van het casco en 

het slopen van de aanbouwen op de begane grond rondom het complex is de feitelijke bouw is gestart in februari 2012. In mei 2013 is het 

monument opnieuw opgeleverd.
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Adres Nedinscoplein 1, 5912 AP Venlo

Opdrachtgever Woonwenz

Projectteam Bert Dirrix, Remco Mulder, Tom Kuipers, Coen de Swart, Marco Vlemmix

Adviseur Constructie Advies- en ingenieursbureau voor bouwconstructies van de Laar 

Adviseur Bouwfysica en Akoestiek Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs bv

Adviseur W- en E-installaties Deerns

Aannemer BAM Utiliteitsbouw bv, Vogel bv (betonwerken)

Ontwerp Openbare Ruimte Buro Lubbers

Programma 27 appartementen, Stadskantoor Venlo, Omroep Venlo, Limburg 1 (L1), Mediacreations en andere kleine mediabedrijven

Brutovloeroppervlakte 9.500 m2

Oplevering mei 2013

Fotografie Arthur Bagen

diederendirrix architecten

Dommelstraat 11

5611 CJ Eindhoven

contactpersoon Jessica Sibbing  .  j.sibbing@diederendirrix.nl  .  040 2606749
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