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Stadskantoor Venlo
Kraaijvanger Architects heeft de Cradle to 

Cradle filosofie (C2C) als startpunt genomen 

bij het ontwerp voor een comfortabele en 

gezonde werkomgeving en dit gecombineerd 

met duurzame innovatie. Stadskantoor 

Venlo is een tastbaar bewijs van deze 

circulaire toekomstvisie. Alle leveranciers 

zijn C2C-gecertificeerd, soms ook tijdens 

het proces. Dankzij materiaalpaspoorten 

van alle gebuikte materialen is het gebouw 

een reusachtige grondstoffenbank. Aan 

het einde van de levensduur van een dienst 

of product kunnen deze weer ingenomen 

worden voor hoogwaardig hergebruik, van 

ieder onderdeel zijn het productieproces 

en de gebruikte stoffen bekend. Ook de 

constructie is toekomstbestendig, de inrichting 

is onafhankelijk van het gebouw en staat een 

eventuele functieverandering in de toekomst 

niet in de weg. Op kleinere schaal is er ruimte 

voor onvoorziene ontwikkelingen op gebied van 

duurzaamheid, alle gebouwgebonden systemen 

zijn zonder grote ingrepen te vervangen.

Het gebouw omvat onder andere kantoorruimte, 

een plaza, een publiekshal met expositieruimte, 

vergaderruimten, een parkeergarage en een 

fietsenstalling voor bezoekers en werknemers. 

Het stadskantoor voegt diensten die eerder over 

Venlo verspreid waren samen in een open en 

toegankelijk gebouw.
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Het opvallendste element van het gebouw is de 

groene noordgevel, met 200m² de grootste ter 

wereld. De meer dan 100 verschillende planten 

in de gevel dragen bij aan de biodiversiteit en een 

schonere omgeving. Naast het stadskantoor ligt 

de provinciale weg N271, een bron van fijnstof, 

SO3 en NOX, de gevel haalt 30% van de zwavel- en 

stikstofoxides uit de buitenlucht en compenseert 

de fijnstofuitstoot van 3000m² autoweg.

Ook de kas op de bovenste drie verdiepingen van 

de toren springt in het oog. De warmte die de kas 

opvangt zorgt voor natuurlijke verwarming van het 

gebouw. In combinatie met de groene gevel, de 

zonneschoorsteen op het dak en warmteopslag 

in de bodem zorgt de kas voor energiezuinige 

luchtbehandeling, -circulatie en klimaatbeheersing. 

Daarnaast is de kas een etalage voor regionaal 

geteelde producten en te gebruiken als unieke 

vergader- of werkplek.

De opzet van het stadskantoor is efficiënt en 

doelmatig. De publiekshal op de begane grond 

is overzichtelijk en biedt uitzicht over de Maas en 

uiterwaarden. In de bovengelegen toren zijn de 

werkplekken waarvan de nadruk op een gezonde 

werkomgeving ligt. Er is een grote diversiteit 

aan individuele en aanpasbare werkplekken. 

Daglicht wordt zo diep mogelijk het gebouw 

binnen gehaald om zodoende het energieverbruik 

te minimaliseren. De open kern van trappen en 

vides vormen de centrale verbinding tussen de 

verdiepingen. Ze zijn een plaats van ontmoeting en 

nodigen uit tot bewegen, maar de vides zijn ook 
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zo vormgegeven dat een natuurlijke luchtstroom 

mechanische ventilatie grotendeels vervangt.

Alles in het gebouw is ingericht op duurzaam 

gebruik van grondstoffen. Waar daglicht niet 

toereikend is wordt Ledverlichting gebruikt en 

er is een watercyclus ingericht op minimale 

verspilling. Regenwater en water van wastafels 

en douches wordt opgevangen en gezuiverd 

voor de groene gevel en het sanitair. Daarnaast 

heeft de regio Venlo als eerste regio ter wereld 

de principes van cradle-to-cradle omarmd. Venlo 

werkt niet alleen zelf vanuit het principe dat 

grondstoffen 100% herbruikbaar moeten zijn, 

ze trekken ook actief bedrijven en partijen aan 

met deze ambities. Het is dan ook logisch dat 

Venlo dit stadskantoor liet bouwen.

Het circulaire en transparante stadskantoor 

aan de Eindhovenseweg is voor Venlo ook 

een belangrijke stap in de ontwikkeling van 

het stadsdeel Maaswaard. Maaswaard ligt aan 

de oostoever van de Maas en zal uiteindelijk 

bestaan uit een mix van wonen, werken, 

industrieel erfgoed (Nedinsco) en nieuwbouw. 
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C2C leveranciers en materialen
ECO-boards voorzetwand: houten regels met ecoboard
Performance Roof Systems Belgium SA Derbipure, 200mm isolatie (FLOORMATE 700, Rc=5)
Koninklijke Mosa keramische wandtegel Mosa Matt Collection 97x297mm
Koninklijke Mosa keramische wandtegel Mosa Colors, 147x147mm  
Koninklijke Mosa keramische vloertegel Global Collection, 296x296 mm
MC-DUR 111 D” of “Jotun Oxaanolie impregneer-/fixeerlaag
SUPERIOR PRODUCTS international, II, inc ENAMO grip, Ral 7016
STACO persrooster, maaswijdte ca 30 x 30 mm, thermisch verzinkt
Armstrong Building Products Essentials, oppervlaktestructuur Tierra, 600x600mm
Armstrong Building Products Specifieke Ruimtes, oppervlaktestructuur Hygien, 600x600mm
Derako International Massief houten grill plafond
Interwand Interline S0
Thoma HOLZ HOLZ100
Accoya delen met messing en groef, d=32mm
Accoya plint, 15x80mm
Forbo Flooring  marmoleum
Shaw minimal Tile, vertical edge Tile
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BEGANE GROND, 4E EN 10E VERDIEPING
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Kraaijvanger Architects

Kruisplein 476

3012 CC Rotterdam

Telefoon

+31(0)10 498 92 92

E-mail

mail@kraaijvanger.nl

Internet

kraaijvanger.nl

Stadskantoor Venlo

Hanzeplaats 1
5912 AT  Venlo

opdrachtgever gemeente Venlo
directie BBN, Houten (Kraaijvanger • esthetisch)
architect Kraaijvanger • (Hans Goverde)
interieurarchitect Kraaijvanger • (Daniela Schelle)
tuinarchitect Copijn landschaparchitecten
adviseur kantoorconcept Veldhoen en Company
adviseur constructie WSM Constructeurs, Heythuysen
adviseur werktuigbouw Royal Haskoning, Nijmegen
adviseur elektrotechniek Royal Haskoning, Nijmegen
adviseur transportinstallaties Royal Haskoning, Nijmegen
adviseur bouwfysica / brandveiligheid Royal Haskoning, Nijmegen
adviseur bouwkosten BBN, Houten
adviseur C2C Bas van Westerlo Consultancy
bouwkundige werkzaamheden Laudy bouw en ontwikkeling, Sittard
werktuigbouwkundig Envo Groep BV (in opdracht van Laudy bouw)
elektrotechniek TES Installatietechniek, Tilburg  (in opdracht van Laudy bouw)


