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Venlo is de grootste gemeente in Noord-Limburg
en na Maastricht, de tweede qua inwonertal van
de Nederlandse provincie Limburg.

De totale omvang van het detailhandelsaanbod in de
gemeente Venlo bedraagt ongeveer 733 detailhandel
vestigingen, 220.000 m2.

De gemeente (ook wel groot-Venlo genoemd) omvat
behalve de stad Venlo, ook het stadsdeel Blerick met
de dorpen Boekend en Hout-Blerick, stadsdeel Tegelen met Steyl, het dorp Belfeld en, sinds 1 januari
2010, de voormalige gemeente Arcen en Velden met
de dorpen Arcen, Lomm en Velden. Op 1 mei 2012 telde de gemeente 99.895 inwoners. De Groethofstraat
te Venlo is een gunstige locatie, voor een miljoenenpubliek binnen een anderhalf uur te bereiken met meerdere snelwegenverbindingen. In Noord-Limburg reikt
het marktgebied momenteel 15 tot 20 kilometer ver en
omvat ongeveer 250.000 inwoners. Het Duitse verzorgingsgebied van Venlo reikt 50 kilometer ver en telt 3,8
miljoen inwoners. Zeker met de komst van de Maasboulevard heeft de Venlose binnenstad nog iets te
winnen. Het streven is om het marktgebied in NoordLimburg tot ongeveer 25 kilometer of met 110.000 inwoners uit te breiden. Aan de Duitse kant van de grens
wonen binnen een straal van 100 kilometer achttien
miljoen mensen. Daarvan wordt nog maar een klein
deel bereikt. Venlo heeft als winkelstad dus een grote
potentie en belangrijke groeimogelijkheden.

De binnenstad van Venlo heeft een groot, gevarieerd
en kwalitatief hoogwaardig winkelaanbod. Reden
daarvoor is dat Venlo in twee opzichten centrumstad
is: voor Noord-Limburg, maar ook voor het aangrenzende Duitse gebied.

koopkracht inkomensgegevens Venlo
Inkomen partculiere huishoudens per stadsdeel
Aantal Huishoudens Gemiddeld 1.000

Stadsdeel Venlo 					17,9
Stadsdeel Blerick					11,7
Stadsdeel Tegelen en Belfeld			
10,6
Stadsdeel Arcen en Lomm			
1,5		
Stadsdeel Velden 					43,7		
Totaal 					
			

Venlo in tekst en getal
Demografisch

leeftijdsopbouw venlo

85,4

besteedbaar inkomen per huishouden € 1.000,-

							31,3
							29,3
							31,3
							32,1
							31,1
							
						
155,1

Venlo: centrumstad in de Euregio
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De vier shoppingzones van Venlo:
1. Historische as van Venloos karakteristieke binnenstad. Dit is van oudsher de “retail
ruggengraat”.
* De Vleesstraat
* Markt
* Lomstraat
Van oudsher zijn hier, naast de winkels van de traditionele Venlose
handelsfamilies, de grote filiaalbedrijven en grootwinkelketens gevestigd.
Waaronder de Hema en Esprit.
Deze straten hebben sinds de komst van de Maasboulevard niets aan
aantrekkelijkheid ingeboet. Sterker nog, beide gebieden oefenen samen een nog
grotere aantrekkingskracht uit op de lokale en Euregionale bezoekers.
De Markt is met het indrukwekkende stadhuis een sfeervol plein met zijn gezellige
terrassen, grand cafés en eetgelegenheden. De Markt is de spil in de diverse
looproutes en de verbinding tussen de Vleesstraat en Lomstraat. In het verlengde
van de Lomstraat ligt de Gelderse Poort.
2. Grote winkelstraten, hier zitten nog veel particuliere winkels en horeca.
* Gasthuisstraat
* Klaasstraat
* Parade
Zij vormen als verbindingsstraten en zijstraten de plek voor speciaalzaken.
Exclusieve mode, tassen, schoenen, bijoux, horloges, sieraden, boeken, kunst,
kookspullen, fotoapparatuur, designerbrillen, delicatessen, muziek, een bruin
café. De winkels waaronder Sounds en Rozemarijn en Thijm. Van oudsher trekken
deze veelal particuliere winkels trouwe bezoekers. De Parade vormt met zijn vele
horecagelegenheden een aparte trekpleister.

Unieke horecagelegenheden en speciaalzaken wisselen elkaar hier
af. Het Romerhuis is een imposant winkel/woonhuis uit de vroege
16e eeuw. Dit opvallende winkelgebied blinkt uit in duurzaamheid
en fair trade, met streekproducten op de horecakaart, groen in de
openbare ruimte.
3. Maasboulevard
De strakke stedelijke architectuur van de Maasboulevard staat in
contrast met de vele historische panden die de binnenstad rijk is.
Het verleden gaat hier over in het heden.
Op de Maasstraat trekken modeketens als Sting, Mexx, S.
Oliver, MANGO, H&M, etc. samen met een megagrote Saturn,
veel kooptoeristen die speciaal hiervoor naar Venlo komen. De
Maasboulevard en het historisch centrum zijn naadloos met
elkaar verbonden. Dankzij de grote ondergrondse parkeergarage
stapt de bezoeker zo het nieuwe winkelcentrum met 26.000 m²
vloeroppervlakte binnen.
In het winterbed van de Maas staat gevarieerde horeca centraal.
De Werf is het nieuwe horecagedeelte van de Maasboulevard met
uitzicht op de passantenhaven.
4. Winkelcentrum TREF Venlo
Bij het volledig overdekt winkelcentrum TREF Venlo vindt u 11
winkels onder één dak, waaronder C&A, Schoenenreus, Kruidvat,
Blokker, Albert Heijn XL. Winkelcentrum TREF Venlo is gevestigd
op de woonboulevard in Venlo. Op de woonboulevard zijn onder
andere gevestigd, de Lidl, Trendhopper, Praxis, Leen Bakker,
Prenatal, keukenconcurrent, Beter Bed, Auping.

3. Bijzondere horeca en speciaalzaken:
* Jodenstraat
* Grote en Kleine Beekstraat
* Hoogstraat
*Oude Markt en Kwartelenmarkt
De Jodenstraat, Grote en Kleine Beekstraat, Hoogstraat, Oude Markt en
Kwartelenmarkt vormen samen een bijzonder winkelgebied dat door de nieuwe
Maasboulevard is opgeschoven van ‘de rand naar het midden’. In de luwte van de
binnenstad ontwikkelde dit gebied zich tot een unieke verzameling speciaalzaken in
de retail- en horecasector.

Nieuwe ontwikkeling: Uitbreiding Trefcentum
De Venlose binnenstad, belangrijke winklellocaties
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In de historische stadskern van Venlo kunt u een breed aanbod van winkels verwachten. Dit
gecombineerd met verschillende pleinen met gezellige terrassen en de fantastische koppeling
met de nieuwe Maasboulevard zorgt voor een heerlijke dag shoppen.
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10 min. reistijd inwoner aantal 100.000

Venlo ligt centraal in de stedendriehoek Brussel-Ruhrgebied-Randstad. Via de autosnelwegen A67, A73 en A74 is Venlo uitstekend bereikbaar.

Venlo in de regio
verzorgingsgebied in minuten reistijd met de auto
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rechtstreekse snelwegverbindingen

A74

A67•

A67 Antwerpen-Eindhoven-Venlo-Ruhrgebied ( Duitsland)

A73

A73 Nijmegen-Venlo-Roermond

61

61 Venlo-Mönchengladbach-Koblenz-Speyer-Hockenheim

61

A74 Venlo- 61 Duitsland

Venlo: centrumstad in de Euregio
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Uitbreiding
Trefcentrum

N271

N271

veel traffic
ingang
Trefcenter Lidl etc.

veel traffic
ingang/uitgang
Trefcenter Lidl etc.

N271

Uitbreiding Trefcentrum
gemeente Venlo
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Herontwikkeling Groethofstraat | Venlo | 21-11-2012
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Nieuwe ontwikkeling: Grootschalige winkelruimten

9

Groethofstraat het gebied
indeling indicatief
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indeling indicatief

Nieuwe ontwikkeling: Grootschalige winkelruimten
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Plantoelichting
gevelbeelden
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Wij zullen een uniform reclamebeleid hanteren voor
alle huurders.
Uiteraard is er de mogelijkheid om uw eigen reclame
op de voorgevel te projecteren.

Herontwikkeling Groethofstraat | Venlo | 21-11-2012

Daarnaast wordt er gekeken of er een reclame uiting
op de hoek van de gevel geplaatst gaat worden, dit is
nog ter nadere invulling.

reclame-uitingen Groethofstraat

Herontwikkeling Groethofstraat | Venlo | 21-11-2012

Artist impressions
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Herontwikkeling Groethofstraat | Venlo | 21-11-2012

Artists impression van de nieuwe situatie
en foto huidige situatie vanaf kruising Groethofstraat - Van Leeuwenhoekstraat
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Artist impressions
Artists impression (vogelvluchtperspectief) van de nieuwe
situatie
Herontwikkeling
Groethofstraat | Venlo | 21-11-2012
en van de huidige situatie vanaf Groethofstraat
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Artists impression van de huidige situatie (Lidl)
met zicht op uitbreiding Trefcenter Venlo, Groethofstraat
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Herontwikkeling Groethofstraat | Venlo | 21-11-2012

Artists impression van de nieuwe situatie

Artist impressions
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contactpersoon Robin van Westbroek
Creating Retail Parks T 071-8876600 M 06-22573140 E robin@creatingretailparks.nl

