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Lezing  : ‘Wederopbouw,  Stedenbouw en Architectuur, in het bijzonder   

                       in Venray’, door prof. dr. Nico Nelissen 

Wanneer  : maandag 25 april 2022 van 19.30 -21.30 uur  

Locatie        : zaal Odeon, Hoenderstraat 10 – 12, 5801 CK Venray  
 
 

 

Onlangs zijn uitnodigingen verstuurd voor een speciale bijeenkomst van de Kringen Venray en 

Parkstad Limburg in het kader van de presentatie van een nieuw boek over het leven en werken 

van mgr. dr. Henri Poels op zondag 24 april a.s. in de Grote Kerk te Venray. 

 

Hierbij een nieuwe uitnodiging van Kring Venray, nu voor een reguliere bijeenkomst die 

inhoudelijk bijzonder wordt.  

 

Op maandag 25 april a.s. verzorgt prof. dr. Nico Nelissen een voordracht over 

   

’Wederopbouw, Stedenbouw en Architectuur, in het bijzonder in Venray’.  
 

Venray is op 18 oktober 1944 bevrijd. Vele huizen en gebouwen hadden zwaar te lijden gehad 

onder het oorlogsgeweld: Venray was grotendeels verwoest, op een schaal zoals in slechts weinig 

andere plaatsen in Nederland.  

  
  

Wederopbouwplan uit 1946  

van Magry en Lerou  
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Na de oorlog werd de wederopbouw snel ter hand genomen. Al gauw was er discussie over 

vragen als: moeten de oude stedenbouwkundige structuren en straten hersteld worden, of moeten 

plannen   ontworpen worden op basis van ‘eigentijdse’ stedenbouwkundige en architectonische 

inzichten? Beide visies zijn in praktijk gebracht, hetgeen in ons land duidelijk herkenbaar is, bijv. 

in Venlo.  

De herdenking van 75 jaar bevrijding van Venray was voor het Venrays Museum aanleiding een 

tentoonstelling te organiseren over het thema de ‘Wederopbouw van Venray’. Deze 

tentoonstelling geeft een beeld van de wederopbouw van Venray, niet alleen van de 

stedenbouwkundige wederopbouw, maar ook van de wederopbouw van o.a. gezondheidszorg, 

onderwijs, sport en recreatie. Deze tentoonstelling is tot en met 8 mei a.s. te bezichtigen.  

Mede hierom organiseert LGOG Kring Venray een lezing over de Wederopbouw, in het 

bijzonder over de stedenbouwkundige en architectonische aspecten en toegespitst op Venray. 

 

 Informatie over inleider prof. dr. Nico Nelissen  

Prof. dr. Nico Nelissen, socioloog, promoveerde tot doctor op het proefschrift ‘Sociale 

ecologie’. Hij was o.a. hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en 

hoogleraar natuur- en milieuvraagstukken aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. 

Ook was hij stafdocent aan de Academie van Bouwkunst te Maastricht.    

Prof. Nelissen publiceerde (zelfstandig of als coauteur) tientallen boeken en honderden 

tijdschriftartikelen. Zijn werk heeft vooral betrekking op de zorg van de overheid voor de 

natuurlijke en gebouwde omgeving. Hij behoorde in Nederland tot de eersten die de sociale 

aspecten van natuur- en milieuvraagstukken verkenden. Hij was als hoofdredacteur, uitgever of 

redactielid betrokken bij meerdere (vak)bladen.                                                                                                      

Nico Nelissen strijdt onverdroten voor goede architectuur en stedenbouw. In zijn nieuwste 

uitgave ‘De stad als open boek’  blikt hij terug op een halve eeuw studie naar steden. Hij is 

kritisch: ‘Wethouders dwepen vaak met stadsgoeroes, zonder hun boeken gelezen te 

hebben ...’.  

Nico Nelissen heeft talrijke voordrachten verzorgd over het thema ‘Wederopbouw Stedenbouw 

en Architectuur’ o.a. voor de HOVO te Nijmegen. De huidige lezing spitst hij toe op Venray. Hij 

kent Venray goed: meerdere jaren was hij hier voorzitter van de Welstandscommissie, een  

functie die hij ook vervulde in Den Bosch, Nijmegen en Maastricht.  

 

Zoals gebruikelijk is deze lezing ook toegankelijk voor belangstellende       

niet-leden. Zij betalen een bijdrage van € 5.  

 

Data volgende activeit in 2022                         

maandag 30 mei 2022: Algemene Ledenvergadering en lezing 

Aanvang ALV    : 19.00 uur (let op: vervroegde aanvangstijd!)      

Aanvang lezing    : 19.45 - 21.30 uur  

Onderwerp lezing : De oorlogslachtoffers uit en in Venray door Sjeng Ewalds 

      

Voor meer informatie over LGOG Venray zie ook: 
https://lgog.nl/regios/venray 

https://lgog.nl/regios/venray

