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Met residentie ZICHT krijgt Venlo er een 
opvallende woontoren bij. Pal naast het 
stadskantoor komen zestig luxe apparte-
menten van uiteenlopende grootte. Wonen 
met het stadscentrum in de achtertuin en 
een fenomenaal uitzicht over de Maas.  
De belangstelling is groot.

‘Eindelijk appartementen met een fatsoenlijk balkon.’ 
‘Wat een schitterend ontwerp.’ ‘Dit heeft internationale 
allure.’ Don Willems van makelaar VeTeBe hoort louter 
enthousiaste reacties over ZICHT. “De interesse is 
overweldigend. We zijn druk met het inplannen van 
afspraken.” 
 
Stapeling van keien 
ZICHT is een ontwerp van Ernst van Rijn van 
 architectenbureau wUrck in Rotterdam. Hij liet zich 
inspireren door de Maaskeien. “De organische vorm 
van de keien zie je terug in ZICHT. Elk appartement 
heeft zijn eigen vorm. Het totale complex is als het 
ware een stapeling van rivierkeien.” Opvallend zijn 
ook de aluminium, bronskleurige gevelbekleding en 
de hoogte van 55 meter. “ZICHT en de Romertoren 
aan de andere kant van de brug vormen straks de 
 poortwachters van de stadsbrug”, aldus Van Rijn. 
 
Variatie in grootte  
Naast het uiterlijk hebben de appartementen een 
aantal andere sterke punten, zegt Willems. “Je woont 
in de stad, maar hebt aan de balkonzijde op het 
zuidwesten de rust en het spectaculaire uitzicht op 
de Maas. De variatie in woonoppervlak is groot – van 
80 tot 220 vierkante meter – en de buitenruimte is 
bij de meeste appartementen 20 vierkante meter 
of groter. Daarnaast heeft ieder appartement een 
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inpandige  berging en een eigen parkeerplaats onder 
het gebouw.” Voor zowel auto’s als fietsen – in de ge-
zamenlijke fietsenstalling – komen voorzieningen voor 
elektrische oplaadpunten. De benedenverdieping is 
gereserveerd voor commerciële ruimten, zoals bijvoor-
beeld restaurants, kantoren en detailhandel. Ervoor, op 
het dak van de parkeerkelder, ligt een groot terras. 
 
Energiezuinig 
Het complex krijgt een intelligent warmte-koude 
 systeem, zegt Van Rijn. “Het gebouw is uiteraard 
 gasloos. Met de vloerverwarming kun je in de zomer 
ook koelen. Het energielabel wordt A++ en het gebouw 
voldoet aan de BENG-eisen van Bijna  Energieneutrale 
Gebouwen. Het is dus heel  energiezuinig.” Iedere 
woning heeft een unieke indeling en ligging. Bij het 
project is de Venlose  binnenhuisarchitect Rob Zeelen 
betrokken. Don  Willems: “Rob kent de ins en outs van 
het complex. Zijn stijl sluit perfect aan bij het gebouw.” 
 
Bijzondere woonbeleving 
ZICHT is een ontwikkeling van vastgoedontwikkelaar 
Ten Brinke CoHof in samenwerking met Ten Brinke 
Bouw. Wanneer de schop in de grond gaat, hangt af 
van vergunningen en snelheid van verkoop. Gezien de 
belangstelling verwacht Willems dat het qua verkoop 
snel kan gaan. “ZICHT is de laatste plek in Venlo waar 
nog zo dicht bij het centrum en de Maas gebouwd 
wordt. Dát, het ontwerp én het uitzicht maken het tot 
een bijzondere woonbeleving.” 
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