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VOORWOORD
Voor u ligt een onderzoek naar het belang van de aspecten selectieve bereikbaarheid, langzaam
verkeer en stedelijke kwaliteit in een binnenstedelijke ontwikkeling. Dit in het kader van het
realiseren van een aantrekkelijke stad. Op het moment komen er uit de theorie veel wijze
woorden voort die aangeven welke aspecten van belang zijn bij de ontwikkeling van een
stadscentrum. Echter, tot op heden is nog niet eerder bewezen of de Nederlandse binnensteden
ook daadwerkelijk verbeteren wanneer deze aspecten toegepast worden. De relatie tussen
planning en de stedelijke omgeving wordt hiermee onder de loep genomen.
Deze masterscriptie is het resultaat van ruim 21 weken onderzoek en is uitgevoerd in het kader
van de master Planologie van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Deze scriptie vormt de afsluiting van de master fase. De begeleiding bij
dit onderzoek werd gedaan door mevrouw T. Stav. Mijn dank gaat dan ook uit naar haar
feedback en begeleiding. Tevens wil ik de geïnterviewde van de gemeenten Breda, Enschede en
Nijmegen bedanken, net zoals de geïnterviewde van de ondernemers Enschede en Nijmegen en
de geïnterviewde van de wijkraad Breda en Enschede. Zij zijn degenen die mij veel informatie
hebben verschaft met betrekking tot de ontwikkelingen in de casussen welke in dit onderzoek
centraal staan en hebben meningen en ervaringen met mij gedeeld. Zonder deze informatie had
dit onderzoek niet afgerond kunnen worden. Tevens is mijn dank groot voor alle respondenten
van de enquête die in het kader van dit onderzoek is uitgezet.
Bertine Scholten
Nijmegen, augustus 2013.
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SAMENVATTING
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de aspecten selectieve bereikbaarheid, langzaam
verkeer en stedelijke kwaliteit bij een binnenstedelijke ontwikkeling welke als doel heeft de stad
aantrekkelijker te maken. Deze aspecten zijn voortgekomen uit de theorie waarna deze
gereflecteerd worden op diverse casussen om te zien wat de mate van belangrijkheid is in een
binnenstedelijke ontwikkeling.
Niet alleen in de wetenschappelijke literatuur wordt veel aandacht besteed aan stedelijke
kwaliteit in combinatie met mobiliteit in binnensteden, in diverse beleidsdocumenten is te zien
dat de overheden zich nu al richten op deze aspecten door deze centraal te stellen in diverse
binnenstedelijke ontwikkelingen. Het is goed om te zien dat er speerpunten zijn waarmee men
rekening dient te houden binnen een dergelijke ontwikkeling, maar ook is het goed om na te
gaan of deze speerpunten daadwerkelijk bijdragen aan een meer aantrekkelijke stad.
Om na te gaan of de aspecten bijdragen aan een aantrekkelijke stad zal eerst hiervan een
definitie gegeven moeten worden. Natuurlijk is dit erg persoonlijk, iedereen beschouwd iets
anders als aantrekkelijk. Toch is hier wel een hoofdlijn in te trekken. Zo is uit een enquête onder
meer dan 200 respondenten gebleken dat veel mensen het belangrijk vinden dat er een mix aan
functies is en een combinatie van moderne en karakteristieke bebouwing. Dit is per stad weer
enigszins verschillend. Een stad met een rijk historisch verleden zal aan dit laatste punt beter
kunnen voldoen dan een jonge stad met minder historische kwaliteiten. Deze zou juist andere
pluspunten aan de stad moeten benadrukken. Binnen dit onderzoek wordt onder aantrekkelijk
verstaan dat het stedelijk gebied zowel voor bewoners, bedrijven als toeristen een prettige
omgeving vormt.
Doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de huidige vraagstelling rondom een
aantrekkelijk stedelijk gebied aan de hand van het onderzoeken van de relatie tussen planning
en de stedelijke omgeving. De centrale vraag hierin wordt gevormd rondom de aspecten
selectieve bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit waarbij er wordt bekeken in
welke mate deze bijdragen aan het aantrekkelijker maken van een binnenstedelijk gebied.
Er wordt getracht dit doel te bereiken door middel van zowel kwantitatief als kwalitatief
onderzoek. Zo is er een casestudy gedaan waarin drie verschillende ontwikkelingen in drie
vergelijkbare steden bekeken worden en naast elkaar gelegd worden. Alle drie de
ontwikkelingen kennen ten minste twee aspecten die centraal staan in dit onderzoek. De eerste
casus is de aanleg van de haven in Breda, welke betrekking heeft op selectieve bereikbaarheid en
stedelijke kwaliteit. De tweede casus is het Van Heekplein in Enschede, welke betrekking heeft
op langzaam verkeer en selectieve bereikbaarheid. En tot slot de laatste casus, welke is gericht
op de ontwikkeling van de Marikenstraat in Nijmegen met daarin de aspecten langzaam verkeer
en stedelijke kwaliteit. Door middel van interviews en enquêtes is bekeken of de ontwikkelingen
die hebben plaatsgevonden ook bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de stad en in
hoeverre de eerder genoemde drie aspecten hier een rol in hebben gespeeld.
Uit de vergelijking tussen de casussen is gebleken dat de drie aspecten selectieve
bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit wel degelijk een belangrijke rol spelen
in een binnenstedelijke ontwikkeling. Echter, deze aspecten staan niet volledig los van elkaar en
kunnen aangevuld worden. Zo blijkt uit dit onderzoek dat in het bijzonder het integreren van de
ontwikkeling in de omgeving en het aanbrengen van een verhaal in de bebouwing en openbare
ruimten als erg waardevol wordt gezien. Alleen op deze manier worden mensen gebonden aan
de stad en kunnen zij deze als meer aantrekkelijk dan voorheen gaan beschouwen.
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1. HET ONDERZOEK
Binnen dit hoofdstuk zal nader toegelicht worden wat de achtergrond is van dit onderzoek en
wat exact verstaan wordt onder een aantrekkelijke stad. Tevens zal duidelijk worden welke
focus dit onderzoek kent. Vervolgens zal ook in dit hoofdstuk de doelstelling en de
onderzoeksvragen kenbaar worden gemaakt waarna de relevantie wordt besproken. Tot slot zal
aan de hand van de leeswijzer aangegeven worden hoe dit onderzoek verder opgebouwd is.
1.1. ACHTERGROND
Mobiliteit is één van de meest besproken onderwerpen van het ruimtelijk beleid. In veel steden
zijn gemeenten opzoek naar een mogelijkheid om het autoverkeer zo veel mogelijk terug te
dringen. Tegelijkertijd zijn gemeenten zelf verantwoordelijk om locaties binnen hun
grondgebied goed bereikbaar te houden (VNG, 2011) en dienen zij onder andere het leefklimaat
en de verkeersveiligheid te optimaliseren. Tevens kent mobiliteit veel raakvlakken met de
ruimtelijke inrichting, economische ontwikkeling en werkgelegenheid binnen een gemeente
(VNG, 2011). Met name de binnenstad wordt geconfronteerd met de aanpassing van de
wegenstructuur en de herinrichting van de openbare ruimte (Bedrijfschap detailhandel, 1997).
Omdat bereikbaarheid ook een hoge economische betekenis heeft voor een stadscentrum is de
gemeente gebaat bij een aantrekkelijk binnenstedelijk gebied.
1.2. DÉ AANTREKKELIJKE STAD
Het beeld van de stad wordt in belangrijke mate bepaald door de staat van de openbare ruimtes
in de stad. Met de openbare ruimte wordt bedoeld de ruimte die in het publieke domein valt
(Wouden, 1999). Hieronder kan begrepen worden de openbare wegen, maar ook de privaat
beheerde, maar voor collectief gebruik bestemde ruimten zoals winkelcentra. Door projecten in
en rondom de stad verandert dit beeld (Wouden, 1999). De vraag is echter of dit bijdraagt aan
de aantrekkelijkheid van de stad. Om aan te kunnen tonen of een stad aantrekkelijk is zal eerst
gedefinieerd moeten worden wat er exact onder aantrekkelijk verstaan wordt. Hierbij is het van
belang kennis te hebben van het onderscheid tussen een succesvolle en een aantrekkelijke stad.
Onder een succesvolle stad kan een goede werkgelegenheid, bevolkingsgroei, economische
structuur en productiviteit worden verstaan (Marlet, 2009, p. 111). Het woord ‘aantrekkelijk’ is
een breed begrip en kan op vele manieren opgevat worden. Een aantrekkelijke stad richt zich
meer op de omgeving, recreatie en stedelijke attracties. Een binnenstad wordt vaak als
aantrekkelijk beschouwd wanneer er veel bezoekers komen (Severijn, et al., 2008, p.2). Dit
aantal bezoekers van een stad hangt af van kwalitatief goede detailhandel en een
onderscheidend winkelaanbod, maar ook van goede bereikbaarheid (Severijn, et al., 2008, p. 7)
Of een stad als aantrekkelijk aangemerkt kan worden hangt af van de beleving van de bezoeker.
In het keuzegedrag van deze korte stedenreizen wordt vaak de aantrekkelijkheid van de stad
gemeten door middel van het aanbod restaurants en cafés, winkelmogelijkheden en
bezienswaardigheden (Dellaert, et al., 1994, p.16). Niet alleen is er aan het aantal bezoeken aan
een stad de aantrekkelijkheid te meten. De aantrekkelijkheid is ook een goede voorspeller van
het aantal bezoeken aan de stad (Dellaert, et al., 1994, p.16).
De gemeente Enschede zet bij het aantrekkelijk maken van de stad in op het verbeteren van de
economische ontwikkeling van de stad en het vestigingsklimaat. De stad moet volgens hen
aantrekkelijk zijn voor bewoners, bedrijven en toeristen (Dijkers & Esselink, 2010, p.78) en richt
zich met name op winkelen, horeca & evenementen. De gemeente Breda kijkt juist uit een
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andere hoek naar de aantrekkelijkheid van haar stad. Zij willen een dwaalmilieu1 creëren en
promoten en richten zich hierbij op de recreatieve en toeristische bezoekers van de stad
(ontwikkelingsdienst Breda, 2006, p. 010). Uit dit onderscheid tussen Enschede en Breda blijkt
dat elke stad een andere definitie kent van aantrekkelijk. Enschede wil een moderne stad zijn
terwijl Breda juist bezoekers wil trekken die uit zijn op het historische karakter van de stad. Een
ander voorbeeld van deze verschillen zijn bovenstaande steden met de stad Eindhoven.
Eindhoven heeft als bijnaam ‘brainport’ en richt zich met name op de kennisontwikkeling in de
stad (Brainport region Eindhoven, z.d.). De definitie van aantrekkelijk voor deze stad bestaat
voor en groot deel uit een goede ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Rotterdam
daarentegen richt zich niet zozeer op de moderne of historische bebouwing en
kennisontwikkeling, maar probeert zich te profileren als een multiculturele stad. Dat blijkt wel
uit het jaarlijks terugkerende festival ‘Multicultureel festival 150’ (Rotterdam, world port, world
city, z.d.). Uit deze verschillen is af te lezen dat elke stad een eigen focus kent waarop de
aantrekkelijkheid gericht wordt. Het begrip aantrekkelijk kan dan ook niet als een algemeen
begrip worden omschreven die voor alle steden van toepassing is.
Binnen dit onderzoek wordt er niet gekeken naar de succesvolle stad in brede zin, maar zal er
alleen gericht worden op de aantrekkelijke stad waarbij er gekeken wordt naar de omgeving,
recreatie en stedelijke attracties. Onder aantrekkelijk wordt in dit onderzoek verstaan dat het
stedelijk gebied zowel voor bewoners, bedrijven als toeristen een prettige omgeving vormt. Deze
omgeving is afhankelijk van de twee principes stedelijke omgeving en bereikbaarheid. Het eerste
principe draagt bij aan de stedelijke kwaliteit ofwel de uitstraling van de stad en is afhankelijk
van een goed netwerk voor langzaam verkeer. Het tweede principe heeft tevens betrekking op
langzaam verkeer en op de selectieve bereikbaarheid van de stad.
Ter aanvulling op de definitie van de aantrekkelijkheid van de stad en de aspecten die hiermee
samenhangen, zal in hoofdstuk twee een meer uitgebreide analyse volgen. Echter, men moet wel
rekening houden met de toepasbaarheid van een algemeen begrip. De invulling van
aantrekkelijk zal voor elke stad anders zijn.
1.3. ASPECTEN VAN EEN AANTREKKELIJKE STAD
Binnen het aantrekkelijk stedelijk gebied, zoals deze in dit onderzoek naar voren zal komen, zijn
er drie aspecten die met elkaar in verbinding staan. Deze drie aspecten zijn selectieve
bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit en zullen in dit onderzoek centraal
staan. Deze aspecten komen overeen met de principes van stedelijke kwaliteit en
bereikbaarheid.
Zoals de Urban Task Force (1999) heeft aangegeven in het document ‘Towards an urban
renaissance’ moet er zowel aandacht worden besteed aan de stedelijke kwaliteit als de
mobiliteitsaspecten binnen de openbare ruimte. Deze ruimte vormt een groot deel van iemands
beeld van de stad. Wanneer deze aspecten dus in orde zijn zal de totale aantrekkelijkheid van de
stad verbeteren. Ook Jan Gehl sluit hier met zijn boek uit 2010 op aan, net als Duijvestijn (e.a.,
2006) in de uitgifte ‘De toekomst van de grote stad’. Hierin wordt gepleit dat de stad steeds meer
wordt beschouwd als een netwerkstad bestaande uit een verzameling knooppunten van
infrastructuur en functies.
Niet alleen zijn er verschillende wetenschappelijke documenten waarin staat dat welk belang
deze aspecten hebben op de aantrekkelijkheid van de stad, ook zijn er momenteel diverse
Nederlandse beleidsdocumenten met betrekking tot binnenstedelijke ontwikkelingen waarin
Dwaalmilieu is een gebied wat zich onderscheidt in verrassing, verlokking, rust en historische context en kent een
combinatie van winkels, horeca, monumenten, tuinen en hofjes met voldoende rustpunten en verblijfsmogelijkheden
(ontwikkelingsdienst Breda, 2006, p. 003).
1
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deze aspecten centraal staan. Zo geeft de Rijksoverheid aan dat de samenwerking op het gebied
van bereikbaarheid en de stedelijke kwaliteit steeds belangrijker wordt. Dat is niet alleen te zien
in het stedelijk netwerk Zuid-Limburg welke werkt aan versterking van de regio door
samenwerking op deze twee gebieden, maar ook bij andere de stadsregio Arnhem Nijmegen
welke werkt aan een versterking van het stedelijk gebied door het realiseren van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werken en wonen, verbeteren van de leefbaarheid en
bereikbaarheid (Rijksoverheid, 2012). In deze paragraaf volgt een uitwerking van de drie
aspecten. Deze zullen nader toegelicht worden in het volgende hoofdstuk.
Selectieve bereikbaarheid
De klassieke aanpak voor het veilig stellen van de doorstroming voor het noodzakelijke
wegverkeer is volgens Schrijnen (1992) de uitbreiding van de infrastructuur voor al het
wegverkeer. Het uitbreiden van de wegvoorraad leidt echter tot een toename van alle vormen
van autogebruik. Tevens wordt zowel het milieu als de bereikbaarheid niet beter van nog meer
infrastructuur. Dit maakt dat deze aanpak inmiddels al jarenlang niet meer aan de orde is
(Schrijnen, 1992, p. 1154). Gevolg van deze constatering is het aanbieden van selectieve
bereikbaarheid. Hierbij wordt er voorrang gegeven aan de verkeerssoorten die uit
maatschappelijk oogpunt van het grootste belang zijn voor een vlotte doorstroming (Schrijnen,
1992, p. 1154).
Niet alleen gemeenten, maar ook provincies zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid van hun
grondgebied. Onder andere de provincie Limburg streeft in haar Provinciaal Omgevingsplan uit
2001 naar selectieve bereikbaarheid. Dit houdt in dat de bereikbaarheid niet in alle gebieden
voor alle vormen van vervoer even goed hoeft te zijn. De mate waarin dit nodig is hangt af van
onder andere het economisch belang en de maatschappelijke voorzieningen in het betreffende
gebied (Provincie Limburg, 2001, p. 12).
Langzaam verkeer
Bij het begrip langzaam verkeer kan men denken aan fietsers en voetgangers. Deze
milieuvriendelijke en gezonde manier van verplaatsen vormt een groot onderdeel van het
stedelijk gebied. Het langzame verkeer vormt tevens een brug tussen mobiliteit en de stedelijke
kwaliteit binnen een stad. Dit soort verkeer maakt met name gebruik van diverse soorten
openbare ruimte om zich te verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan parken, winkelstraten
en waterpartijen. Onder langzaam verkeer wordt veelal het winkelend publiek beschouwd. De
stromen van dit winkelend publiek en de winkelroutes zijn dan ook van grote invloed hierop.
Stedelijke omgeving
Niet alleen bepaalt mobiliteit voor een groot deel de uitstraling van de stad. De openbare
ruimten in een stad zijn net zo belangrijk.
‘Public spaces are important because they continually negotiate the boundaries and markers of
human society (…)’. (Zukin, 1995, p.260)
Wanneer iemand voor het eerst in een stad komt, dan kan diegene verschillende indrukken
opdoen. Iedere stad heeft eigen kenmerken. Men kan denken aan specifieke geluiden, een
variatie aan stedelijke bewoners, een karakteristiek stratenpatroon, een uitgesproken
vormgeving van gebouwen en een veelheid aan voorzieningen (Aalst & Ennen, 2002, p. 3). Al
deze indrukken samen, vormen een beeld van een stad. De openbare ruimte speelt hier een
grote rol in. Bij het zien van het Vondelpark denkt immers iedereen aan Amsterdam, bij de
Postdamer Platz aan Berlijn en bij de Ramblas aan Barcelona. Dit leidt ertoe dat elke stad een
andere definitie van aantrekkelijk kan hanteren.
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In 1960 heeft Jane Jacobs vier kernwaarden naar voren gebracht met betrekking tot haar denken
over steden en het stedelijk leven. Volgens haar moet een buurt divers zijn en om dit te kunnen
realiseren moet er worden voldaan aan:
- Menging van primaire gebruiksfuncties;
- Kleine bouwblokken;
- Een mix van oude en nieuwe gebouwen;
- Voldoende concentratie.
Zij was hiermee de grondlegger van de eerste gedachten rondom compact bouwen. In het
bijzonder keert zij zich tegen het gebruik van de auto in de stad. Dat komt naar voren in haar
uitspraak;
‘Not TV or illegal drugs but the automobile has been the chief destroyer of American
communities.’ (Jacobs, 2005)
Jacobs houdt zich met name bezig met de compacte stad. In het jaar 1960 is zij al met deze
benadering onder de aandacht gekomen. Tot op heden is dit nog steeds een actueel onderwerp.
Er zijn diverse boeken beschikbaar (o.a. Franke & Hospers, 2010) welke laten zien dat haar
bevindingen ook vandaag de dag nog van toepassing zijn.
Binnen dit onderzoek zullen niet elk van de eerder genoemde vier kenmerken van Jacobs
meegenomen worden. In dit onderzoek zal dieper in worden gegaan op de menging van
primaire gebruiksfuncties en op de concentratie van bebouwing. Immers zijn deze twee
kenmerken ook onderdeel van de definitie rondom het stedelijk gebied. Deze definitie zal nader
toegelicht worden in hoofdstuk twee van dit onderzoek. In tegenstelling tot haar uitspraak over
het gebruik van de auto als vernietiger van de samenleving is deze vorm van mobiliteit toch
noodzakelijk. In dit onderzoek zal deze hypothese van Jacobs dan ook buiten beschouwing
worden gelaten en zal er een weg gezocht worden tussen de twee kernwaarden van Jacobs
(1960) en mobiliteit in het stedelijk gebied. De ontwikkeling van het gedachtegoed waarmee
Jane Jacobs de trend zette zal nader toegelicht worden in het tweede hoofdstuk waarbij de
theorie besproken zal worden.
Om tegemoet te komen in deze voorgaande drie aspecten zijn er tot op heden al diverse steden
die op het gebied van ruimtelijke ordening aan het ontwikkelen zijn. Veel van deze
ontwikkelingen bevatten de aspecten selectieve bereikbaarheid voor het autoverkeer, het
stimuleren van langzaam verkeer en het verbeteren van de stedelijke kwaliteit. Echter is tot op
heden nog niet duidelijk welke van deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk een positieve
invloed hebben op een aantrekkelijke stad.
1.4. DOELSTELLING
Doel van dit onderzoek is om een overzicht te krijgen van de aspecten die bijdragen aan het
aantrekkelijk maken van de stad. De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook:
Een bijdrage leveren aan de huidige vraagstelling rondom een aantrekkelijk stedelijk gebied aan de
hand van het onderzoeken van de relatie tussen planning en de stedelijke omgeving.

Afbakening

Omdat er gestreefd wordt dit onderzoek in een tijdsbestek van 18 weken af te ronden en om het
onderzoek een duidelijke focus mee te geven, zal in dit kader het onderzoek afgebakend worden.
Allereerst zullen er een aantal Nederlandse steden onderscheiden worden, waarna
geïnventariseerd zal moeten worden welke ontwikkelingen er op het gebied van selectieve
bereikbaarheid, het stimuleren van langzaam verkeer en de stedelijke kwaliteit, tot op heden
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hebben plaatsgevonden waarbij er getracht is het stedelijk gebied aantrekkelijk te maken. De
aantrekkelijkheid heeft hier betrekking op uitsluitend het binnenstedelijk gebied. Vervolgens
kan er een analyse gemaakt worden van de succes- en faalfactoren van deze betreffende
maatregel. Bij de analyse van deze effecten wordt puur en alleen gekeken naar de combinatie
van stedelijke omgeving en verkeersaspecten. Sociale, maatschappelijke en economische
aspecten worden buiten beschouwing gelaten.
1.5. ONDERZOEKSVRAAG
Om het doel van dit onderzoek te kunnen bereiken is hieronder een centrale vraag opgesteld. De
hoofdvraag van dit onderzoek luidt;
‘In hoeverre dragen selectieve bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit bij aan het
aantrekkelijker maken van een stedelijk gebied?
Zoals eerder beschreven staat de stedelijke omgeving centraal in dit onderzoek.
Om tot beantwoording van deze hoofdvraag te komen kunnen er een aantal deelvragen worden
onderscheiden. Deze deelvragen zijn in chronologische volgorde weergegeven. Na het
beantwoorden van deze deelvragen kan de hoofdvraag beantwoord en daarmee het onderzoek
afgesloten worden. De volgorde van deze deelvragen vormt tevens een eerste opzet van het
rapport. De deelvragen luiden:
1. Wat is het stedelijk gebied?
2. Hoe ervaren bewoners, bedrijven en bezoekers de stad?
3. Welke casussen kennen ontwikkelingen om het stedelijk gebied aantrekkelijk te maken?
4. Hoe zijn deze ontwikkelingen verlopen?
5. Is de stad aantrekkelijker geworden door deze ontwikkeling?
1.6. RELEVANTIE
Dit rapport kent verschillende onderdelen welke dit onderzoek relevant maken. De relevantie is
hierbij onderverdeeld in de wetenschappelijke en de maatschappelijke relevantie.
Wetenschappelijke relevantie
Dit fundamentele onderzoek is in eerste instantie ontstaan uit de interesse voor het stedelijk
gebied en met name de mobiliteitsaspecten hiervan. Tevens is uit de literatuurstudie gebleken
dat er diverse bronnen zijn welke tegenstrijdige gedachten hebben over het stedelijk gebied.
Vanuit de diverse sectoren worden er diverse belangen nagestreefd. De koppeling tussen wat er
ooit gepland is en hoe dat momenteel gebruikt wordt is nog niet vaak uitgevoerd. De relatie
tussen planning en de stedelijke omgeving wordt hiermee onder de loep genomen. Tot nu toe is
er weinig bewijs of de dingen ook daadwerkelijk plaatsvinden zoals deze gepland zijn.
Bij een ontwikkeling van de stad wordt er vaak gestreefd naar een verbeterde aantrekkelijkheid.
In diverse beleidsdocumenten worden de onderdelen stedelijke kwaliteit en bereikbaarheid als
belangrijke elementen beschouwd. Echter, er is nog niet in grote mate bewezen dat deze
elementen bijdragen aan het aantrekkelijker maken van een stad. Uit onderzoek blijkt dat deze
combinatie ook gebruikt wordt bij het aantrekkelijker maken van woonwijken in compacte
steden, maar er is nog niet eerder een openbaar wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de
werking van deze aspecten op de aantrekkelijkheid van Nederlandse binnensteden. Dit
onderzoek zal daarom bijdragen om dit gat in de wetenschap op te vullen.
Door middel van een casestudy zal er nagegaan worden of de ingezette maatregelen ook
daadwerkelijk zo werken als dat deze gepland zijn. Ofwel, kunnen planners zich wel degelijk
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inleven in de behoeften van de maatschappij en zitten zij op één lijn wanneer het gaat om het
aantrekkelijker maken van de stedelijke omgeving. Tevens is een vergelijkend onderzoek tussen
diverse projecten in diverse steden op het gebied van bereikbaarheid en stedelijke kwaliteit
vernieuwend. Dit alles maakt dit onderzoek wetenschappelijk relevant.
Maatschappelijke relevantie
Tot slot is dit onderzoek relevant voor de maatschappij vanwege de betrokkenheid van de
maatschappij bij stedelijke gebieden. Iedereen wil graag in een mooi en aantrekkelijk gebied
wonen en heeft er alle belang bij dat er activiteiten worden ondernomen die ook daadwerkelijk
leiden tot een succes ofwel die de aantrekkelijkheid van het gebied verbeteren.
Ook is dit onderzoek maatschappelijk van belang vanwege de hoge kosten die een
binnenstedelijke ontwikkeling met zich meebrengt. Dit rapport laat de resultaten zien van de
effecten die binnenstedelijk ontwikkelingen op de aantrekkelijkheid van een stad heeft. Omdat
deze ontwikkelingen erg duur zijn is het van belang vooraf een plan vast te stellen waarvan er
een hogere waarschijnlijkheid is dat deze ook daadwerkelijk zal slagen. Een goed onderzoek
naar de juiste binnenstedelijke maatregelen en plannen kan ertoe leiden dat een plan slaagt en
minder extra kosten met zich meebrengt. Ten tweede is de schade erg groot die slecht
ontwikkelde gebieden met zich mee brengen. Hierdoor is er des te meer reden om deze
binnenstedelijke ontwikkelingen gelijk goed aan te pakken. Dit onderzoek zal hierin een leidraad
bieden over mogelijke maatregelen die goed zijn voor de ontwikkeling van de stad en welke
maatregelen er minder effect hebben. Ook kan door middel van dit onderzoek een goed beeld
gevormd worden over de interactie tussen planners en gebruikers. Er zal inzicht verkregen
worden in de behoeften van de gebruikers waardoor hier beter op ingespeeld kan worden.
1.7. LEESWIJZER
Zoals eerder aangegeven vormen de deelvragen de structuur van dit onderzoek. Allereerst zal er
een uitwerking volgen van de context om dit onderzoek duidelijk te plaatsen in de huidige
wetenschap. Tevens zal in dit hoofdstuk antwoord gegeven worden op de eerste deelvraag.
Vervolgens zal nader toegelicht worden welke methodologie gebruikt is om informatie te
verzamelen en dit onderzoek vorm te geven. Hierna volgen er drie hoofdstukken met daarin een
analyse van de gebruikte casussen. Het betreft hier hoofdstuk vier voor Breda, hoofdstuk vijf
voor Enschede en hoofdstuk zes voor Nijmegen. Hierbij zal ten eerste uitleg gegeven worden
over de ontwikkelingen die in deze steden plaats hebben gevonden en zal zowel de situatie van
vóór de ontwikkeling als de huidige situatie worden toegelicht. In elk hoofdstuk zal tevens een
analyse verwerkt zitten van de meningen van de bewoners, bedrijven en bezoekers van de
betreffende stad. Aan de hand van deze drie hoofdstukken zal er antwoord gegeven kunnen
worden op zowel de 2e, 3e als 4e deelvraag. Tot slot zal geconcludeerd kunnen worden of de
ontwikkelingen bij hebben gedragen aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad of niet.
Hierdoor kan er antwoord gegeven worden op de laatste deelvraag en uiteindelijk op de
hoofdvraag van dit onderzoek. Uit dit laatste hoofdstuk zal ook blijken of de eerder opgestelde
hypotheses kracht bijgezet kan worden of dat deze juist ontkracht zou kunnen worden.
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2. CONTEXT
Zoals eerder aangegeven is onder andere de gemeente gebaat bij een aantrekkelijk stedelijk
gebied. Maar wat wordt er nu verstaan onder dit gebied en welke uitwerking hebben mobiliteit
en de kwaliteit van dit gebied op de aantrekkelijkheid van een stad? Deze vragen zullen in dit
hoofdstuk beantwoord worden.
2.1.

HET ONTSTAAN VAN DE STAD

De mooie plaatsen die we nu kennen lijken van nature te zijn ontstaan, terwijl de geplande
omgeving minder mooi en oncomfortabel lijkt te zijn. Men zou kunnen denken waarom er dan
nog gepland zou moeten worden. Wegen, gebouwen en zelfs tuinen groeien niet vanzelf, deze
zijn altijd ontstaan door menselijke beslissingen (Lynch, 1962). Ruimtelijke ordening heeft
hierbij de taak gekregen om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken (Voogd,
1999, p. 44). De vraag luidt niet of de omgeving gepland moet worden, maar op welke manier dit
moet gebeuren. Kevin Lynch is in dit geval niet de enige persoon uit de wetenschappelijke
literatuur die zijn twijfel uitspreekt over de rol van de ruimtelijke ordening. Kevin Lynch (1962,
p. 5) zei hierover dat elke omgeving, natuurlijk of gepland, in een zekere zin uniek is. Het bestaat
uit een web van dingen en activiteiten. Dit web moet begrepen worden; het bevat beperkingen
en nieuwe mogelijkheden. Ook Ostendorf en Musterd geven aan dat een positief oordeel van de
resultaten van ruimtelijke ingrepen niet meer vanzelfsprekend is. Dit brengt de vraag op tafel of
ruimtelijk ordening voor de vorming van steden nog een belangrijke factor is en of de resultaten
hiervan tot tevredenheid stemmen (Ostendorf & Musterd, 1996). Ostendorf en Musterd gaan er
vanuit dat de toekomstige rol van de ruimtelijke ordening afhangt van het succes dat momenteel
geboekt wordt.
Al lange tijd heeft het compactestadbeleid grote aandacht van zowel bestuurders,
projectontwikkelaars en planologen, maar ook van de bevolking en andere belanghebbenden.
Het concept kent veel interesse vanwege de besloten herwaardering van het stedelijk leven en
een mix aan functies en activiteiten (Boelens, e.a., 2011, p. 107). Volgens de Urban Task Force
(1999) is een compacte goed georganiseerde en verbonden stad, een flexibele structuur welke
van verschillende onderdelen een geheel maakt. De openbare ruimte verbindt hierin niet alleen
de verschillende wijken en buurten met elkaar, maar creëert ook een verbinding tussen de
mensen en hun thuis, school of werk.
Het concentreren van stedelijke functies en het beleid wat hiermee samenhangt, zoals compacte
stad, gaat er vanuit dat de ruimtelijke concentratie van functies gewenst is. In de literatuur
worden hier ook verschillende geografische, economische, sociale en milieukundige redenen
voor aangevoerd. Voorbeelden zijn minder versnippering en aantasting van de ruimte,
besparing op infrastructuur, meer diversiteit en minder energieverbruik (Voogd, 1999, p. 23).
Een voorstander van deze ruimtelijke concentratie uit de wetenschappelijke literatuur is onder
andere Jane Jacobs (1962). Zij hechtte belang aan het feit dat een woonmilieu een grote variëteit
moest kennen (Voogd, 1999, p.42).
Zoals eerder is aangegeven was Jane Jacobs (1960) één van de eersten die pleitte voor een
compacte stad. Zij ging op straatniveau kijken hoe de stad nu echt ‘werkte’. Naast deze mix aan
functies en activiteiten gaf de mobiliteitsgroei aanleiding tot nieuwe speculaties over een
veranderende houding tussen ruimtelijke ontwikkeling en het dagelijks leefpatroon van mensen.
Ondanks dat de aanleiding van het compactestadbeleid lag bij de wens om verloedering tegen te
gaan begon deze onderliggende argumentatie van verkeer en vervoer ook steeds belangrijker te
worden (Boelens, e.a., 2011, p.108).
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Het compactestadbeleid kan gezien worden als een reactie op het groeikernenbeleid. Binnen de
groeikernen kwamen negatieve aspecten naar voren zoals slaapsteden, de achteruitgang in de
steden, groeiend forensisme en toenemend gebruik van de auto. De nieuwe doelstelling was
revitalisering van de steden. Dit werd geboden door het compactestadbeleid welke inspeelde op
functies nabij elkaar waardoor de mobiliteit verminderde (Ostendorf & Musterd, 1996, p.96).
Ostendorf en Musterd hadden een sterke mening toen zij in 1996 het compactestadbeleid
onderzochten. Zo sloten zij hun artikel af met het feit dat een compacte stad niet zou slagen. De
plannen zouden volgens hen niet gerealiseerd kunnen worden en daarmee de doelstellingen niet
gehaald (Ostendorf & Musterd, 1996, p.99).
Het beleid rondom de compacte stedelijke ontwikkeling is erin geslaagd om de verstedelijking in
de Randstad en op het platteland rondom de steden in de rest van Nederland te beperken.
Echter zijn er ook doelstellingen die niet gehaald zijn. Ten eerste zijn er veel bedrijven die zich
veelal niets aantrekken van de intenties van compacte stedelijkheid bij de locatiekeuze van een
bedrijf. Met name locaties buiten de steden, langs snelwegen en bij vliegvelden zijn gewilde
vestigingsplaatsen (Dieleman & Musterd, 1999). Hierdoor is in de jaren ’90 het draagvlak van
deze manier van ontwikkelen afgenomen. Het nieuwe beleid wat daarop inspeelt, de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening, erkent dit probleem en zorgt voor meer aandacht voor de relatie tussen
de verstedelijking, economie en mobiliteit (Dieleman & Musterd, 1999).
Ook de Urban Task Force (1999) heeft onderzoek gedaan naar de compacte stad. Een groot
onderdeel hierin is volgens hen de inrichting van de openbare ruimte. Om stedelijke integratie te
bereiken moet de openbare ruimte niet als een geïsoleerd aspect gezien worden, maar een
onderdeel zijn van een stedelijk landschap met eigen specifieke functies (Urban Task Force,
1999). De ruimte is bedoeld voor mensen die in de buurt wonen om er te relaxen en te genieten
van de omgeving. Er zullen diverse activiteiten plaats moeten vinden zoals buiten eten, sporten
en kinderen in de speeltuinen. Maar het belangrijkst is dat men er moet kunnen wandelen en
verblijven. Een openbare ruimte werkt hierbij het beste wanneer deze een relatie creëert tussen
de ruimte en de mensen die hier rondom leven en werken (Urban Task Force, 1999). Niet alleen
de openbare ruimte, ook de straten spelen een grote rol in de formatie van een maatschappij. De
straat is waar mensen van alle leeftijden samen komen en er een interactie plaatsvindt.
Niet alleen de Urban Task Force (1999), maar ook Jan Gehl (2010) gaat uit van de aspecten van
de stedelijke kwaliteit van de openbare ruimten en de bereikbaarheid van de stad welke een
stad kan laten slagen of juist laten falen. Jan Gehl bekijkt in zijn boek ‘Cities for people’ (2010) de
stad vanuit het oogpunt van de bezoeker. De stad is volgens hem een plek waar mensen elkaar
ontmoeten, ideeën uitwisselen of juist rusten en zichzelf vermaken. Om een compacte stad
succesvol te maken moet er aandacht besteedt worden aan de kwantiteit en kwaliteit van de
openbare ruimten.
Tegenwoordig wordt er erg veel waarde gehecht aan vier doelstelling binnen een stad. Zo wordt
er gestreefd naar een levende, veilige, duurzame en gezonde stad (Gehl, 2010). Om dit te
bereiken moet er aandacht geschonken worden aan de voetgangers, fietsers en het stedelijke
leven in het algemeen. Binnen een levende stad moeten de mensen zoveel mogelijk uitgenodigd
worden om te wandelen, fietsen en verblijven. Hierbij zijn de openbare ruimten een belangrijk
onderdeel, maar ook de sociale en culturele mogelijkheden. Ook binnen een veilige stad spelen
deze onderdelen een grote rol. Door veel levendigheid op straat wordt een veilig gevoel
gecreëerd in en rondom de stad. Er zijn meer ogen op straat die elkaar in de gaten kunnen
houden en in kunnen grijpen waar dat noodzakelijk is. Binnen de duurzame stad wordt met
name gericht op het transport systeem. Er zal veel ‘groene mobiliteit’ plaats moeten vinden,
ofwel er moet veel gereisd worden per fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Binnen een
stad moeten voldoende van deze mogelijkheden van vervoer geboden worden om de stad
duurzaam te maken. Tot slot kan een gezonde stad gecreëerd worden door het gebruik van de
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fiets of het verplaatsen te voet een logische keuze te maken van het vervoer van en naar
dagelijkse activiteiten (Gehl, 2010).
Bovenstaande leidt ertoe dat binnen het beleid rondom een compacte stad het belangrijk is te
richten op zowel de stedelijke kwaliteit als de bereikbaarheid van de stad (Gehl, 2010).
Langzaam verkeer speelt hierin een grote rol. Om autogebruik te ontmoedigen kan hierbij
tevens nog selectieve bereikbaarheid worden toegepast.
De relatie tussen de stedelijke kwaliteit en bereikbaarheid is hierdoor steeds meer centraal
komen te staan in binnenstedelijke ontwikkeling. De rijksoverheid ambieert met de
structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) om Nederland onder andere bereikbaar en
leefbaar te maken. Dit willen zij realiseren door een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven
en werknemers. Hierbij wordt ingezet op onder andere multimodale bereikbaarheid en
leefbaarheid van de stedelijke regio’s (Kwaliteitsteam Ring Utrecht, 2011). Echter hoeven deze
aspecten niet alleen een bijdrage te leveren om bedrijven te trekken, deze zouden ook kunnen
bijdragen om meer bewoners en bezoekers aan te trekken.
Ook wordt de samenwerking op het gebied van bereikbaarheid en de stedelijke kwaliteit steeds
belangrijker. Dat is niet alleen te zien in het stedelijk netwerk Zuid-Limburg welke werkt aan
versterking van de regio door samenwerking op deze twee gebieden, maar ook bij de stadsregio
Arnhem Nijmegen welke werkt aan een versterking van het stedelijk gebied door het realiseren
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werken en wonen, verbeteren van de leefbaarheid
en bereikbaarheid (Rijksoverheid, 2012). Een soortgelijke opgave ligt er ook voor de regio
Twente. Versterking van het stedelijk gebied door middel van integrale ontwikkeling van
ruimtelijke en infrastructurele projecten en ruimtelijke kwaliteit staat daar hoog op de agenda
(Rijksoverheid, 2012).
2.2.

HET STEDELIJK GEBIED

Het stedelijk gebied kan op allerlei manieren gedefinieerd worden. Zo kan alle aaneengesloten
bebouwing eronder worden verstaan, maar men kan ook specifieker kijken naar alleen dat
gebied waar de meeste activiteiten plaatsvinden. Zoals het sociaal en cultureel planbureau
(Wouden, 1999) definieert wordt het stedelijk gebied bepaald door de veelzijdigheid. Dit kan
veelzijdigheid zijn van gebouwen en winkels, maar ook van de veelkleurigheid en van de
stedelijke leefstijlen.
Dit onderzoek richt zich grotendeels op het binnenstedelijk gebied. Onder binnenstad wordt dat
gebied verstaan waar veel economische activiteiten op het gebied van winkelen en horeca
plaatsvindt. Echter laat dit gebied zich niet alleen kenmerken door bezoekers, maar ook door
inwoners. Omdat dit onderzoek zich richt op diverse casussen zal per casus het binnenstedelijk
gebied van de betreffende stad nader gedefinieerd worden.
Het centraal bureau voor de statistiek (CBS) heeft samen met het planbureau voor de
leefomgeving (PBL) en de universiteit van Wageningen (2008) een eigen definitie voor het
stedelijk gebied. Zij geven aan dat dit het gebied is waarin het oorspronkelijke landschap vrijwel
geheel is vervangen door bebouwing, wegen en aangelegd groen en water. Dit gebied kent zijn
eigen milieu met daarin gebouwen, plaveisel, tuinen, plantsoenen, bermen, begraafplaatsen,
braakliggende gronden, kademuren, vijvers, grachten en sloten. De buiten de stad voorkomende
industrieterreinen, autowegen en spoorwegen worden gezien hun aard ook tot het stedelijk
milieu gerekend. Voorgaande omschrijving geeft aan dat ruimte in het stedelijk gebied schaars is
wat nogmaals wordt bevestigd door het Kadaster (z.d.).
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Binnen het begrip van een stedelijk gebied kan er wel een rangorde aangebracht worden. Dit
heeft betrekking op de grootte van het gebied. Het CBS geeft aan dat de mate van verstedelijking
in een stedelijk gebied gemeten kan worden aan de hand van de concentratie van menselijke
activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). Met deze
omgevingsadressendichtheid wordt het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van
één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel bedoelt. Dit wordt
uitgedrukt in adressen per km2. Hierbij maken zij onderscheid in vijf categorieën (CBS, 2013).
- zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2;
- sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1500 tot 2500 adressen per km2;
- matig stedelijk: gemiddelde oad van 1000 tot 1500 adressen per km2;
- weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1000 adressen per km2;
- niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km2.
Om de mate van stedelijkheid te definiëren kan er gebruik gemaakt worden van fysieke en
feitelijke uitingen zoals de gemiddelde omgevingsadressendichtheid. Echter, het is ook mogelijk
deze meer gevoelsmatig vast te stellen. Men kan hierbij uitgaan van openbare ruimten waar
interacties tussen vreemden plaats dienen te vinden en niet die tussen verwanten zoals in
dorpskernen het geval is. Er kan gedacht worden aan een meer verstedelijkt karakter wanneer
het gebruik van openbare ruimten veel veelzijdiger dan wel multifunctioneler is (Sociaal
cultureel planbureau, 1999, p.11). Hierdoor is het lastig om het begrip ‘stedelijk gebied’ vast te
leggen in strikte vereisten. Elk individu heeft namelijk een persoonlijk beeld van het stedelijk
gebied. Tevens is er een grote diversiteit aan stedelijke gebieden in Nederland (Sociaal en
cultureel planbureau, 2006, p 18). Dit maakt het onmogelijk om een objectieve en eenduidige
definitie van het stedelijk gebied te geven. Echter, ook in dit onderzoek ontkomen we er niet aan
een eenvoudige en eenduidige invulling van het begrip te kiezen. Hierdoor is er besloten
aansluiting te zoeken met de mate van stedelijkheid van het CBS (2013). De gebieden die matig
stedelijk zijn, sterk stedelijk en zeer sterk stedelijk worden gerekend tot het stedelijk gebied. De
weinig en niet stedelijke gebieden worden gerekend tot het platteland. Ook het CBS hanteert dit
onderscheid en in het visiedocument Agenda Vitaal Platteland wordt hierbij aangesloten (LNV,
2004, p 3).
Omdat het lastig is op voorhand aan te geven wat exact per onderzochte casus onder het
stedelijk gebied zal vallen in verband met gevoelsmatig stedelijk gebied en het begrenzen van
het onderzoek zal per casus een afbakening van het onderzochte stedelijk gebied gegeven
worden.
2.3.

KWALITEIT VAN HET STEDELIJK GEBIED

Zoals eerder in dit rapport aangegeven speelt de kwaliteit van het stedelijk gebied een grote rol
in de aantrekkelijkheid van de stad. Het belang van deze kwaliteit van het stedelijk gebied neemt
tegenwoordig steeds meer toe. Niet alleen omdat er steeds meer mensen woonachtig zijn in
stedelijke gebieden, maar ook omdat deze gebieden vaak op meerdere vlakken blootgesteld
worden aan negatieve omgevingsfactoren zoals lawaai, stank, luchtverontreiniging, drukte of
vervuiling (Poll, 1997).
De kwaliteit van het stedelijk gebied wordt momenteel door de lokale overheden op
verschillende manieren gewaarborgd. Deze kwaliteit is vaak niet alleen terug te vinden in de
opbouw van de straat en de uitstraling van de panden, maar ook in de openbare ruimten in de
vorm van pleinen en parken.
Omdat veel panden in binnenstedelijke gebieden in het bezit zijn van particulieren hebben de
meeste Nederlandse gemeenten een welstandsbeleid opgesteld. Hierin worden er regels gesteld
aan de verandering van panden. Zo is het veelal niet toegestaan om in een stad met een
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historische uitstraling een pand volledig blauw te schilderen. Niet alleen deze drastische
veranderingen worden hiermee tegen gehouden, het kan ook gaan om kleinere veranderingen,
zoals het schilderen van ramen en kozijnen of het aanbrengen van een andere kleur
dakbedekking. De welstand kent zijn wettelijke grondslag in artikel 12 van de woningwet (Ww).
Hierin staat genoemd dat een bouwwerk niet in strijd mag zijn met de redelijke eisen van
welstand (afdeling 3, artikel 12, lid 1 Woningwet). Echter, wat er exact wordt verstaan onder de
redelijke eisen van welstand wordt niet in de wet gespecificeerd en daarom overgelaten aan de
welstandscommissie van de desbetreffende gemeente. Zoals in artikel 12c onder a van de
woningwet staat omschreven brengt de welstandscommissie slechts advies uit aan
burgemeester en wethouders. Naast dit welstandsbeleid kennen, met name historische steden,
veelal panden met een monumentale waarde. Wanneer dit het geval is worden er ook
beperkingen opgelegd aan het veranderen of bewerken van het pand. Hierbij kan gedacht
worden aan het niet veranderen van de voorgevels of het in tact laten/restaureren van bepaalde
kenmerkende elementen.
Door zowel de toepassing van het welstandsbeleid als de monumentale waarden kunnen
gemeenten grip houden op de uitstraling van de stad en daarmee de kwaliteit van het stedelijk
gebied.
Openbare ruimten in een stad vormen een kwaliteit van de stad. Wanneer mensen aangeven
graag een park te hebben in de stad is dat niet zozeer om er rond te lopen of om te
gebruiken om te recreëren, maar juist zodat dit de stad aantrekkelijker maakt. Dit terwijl
deze niet altijd gebruikt worden. Deze parken krijgen de functie van sociale en culturele
markering in de stad (Rapoport, 1982).
De Atlas voor gemeenten (z.d.) heeft eerder onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van
een gemeente om in te wonen. Dit onderzoek is beter bekend onder de naam:
‘woonaantrekkelijkheidsindex’. Deze aantrekkelijkheid is gemeten aan de hand van acht
verschillende factoren welke elk een eigen gewicht kennen. Deze index bestaat uit de
bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod, de veiligheid, het aandeel koopwoningen in de
woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebieden, de kwaliteit van het culinaire aanbod, de
aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad. Zij analyseren de
aantrekkelijkheid niet op basis van enquêtes en de subjectieve beleving van mensen, maar op
basis van het feitelijke woongedrag. De vraag naar woningen in de betreffende gemeente is in
verband gebracht met de factoren om zo te bepalen wat de aantrekkingskracht van de stad is.
Echter heeft dit onderzoek meer betrekking op de aantrekkelijkheid van de Nederlandse
binnenstad om zowel te wonen, werken als recreëren. Vanwege deze veelheid aan aspecten zal
de woonaantrekkelijkheidsindex in dit onderzoek verder buiten beschouwing worden gelaten.
2.4.

MOBILITEIT IN HET STEDELIJK GEBIED

Zoals in eerdere paragrafen is aangegeven speelt onder andere de mobiliteit een belangrijke rol
binnen een aantrekkelijke stad.
Stedelijke gebieden kenmerken zich niet alleen door het aantal inwoners en de
omgevingsadressendichtheid. Er komen diverse aspecten voor zoals bebouwing, wegen en
aangelegd groen en water. Met name de wegen zijn een belangrijk onderdeel van het stedelijk
gebied. Deze zorgen voor de bereikbaarheid hiervan en kunnen ertoe leiden dat een gebied juist
aantrekkelijker of minder aantrekkelijk wordt.
Toch brengt mobiliteit in een stad ook verstoringsproblemen en knelpunten met zich mee. Een
veelheid aan verkeer zorgt niet alleen voor geluid en stankoverlast, het draagt ook bij aan
milieuvervuiling (Bartelds, Roo, 1995). Tevens dreigt in veel stedelijke gebieden toenemende
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congestie, waardoor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad in de knel kunnen komen.
Deze dilemma’s spelen zich voor een groot deel af op gemeentelijk niveau. Voor onder andere
verkeer en vervoer is de gemeente de aangewezen instantie om beleid hier voor op te stellen.
Deze dilemma’s komen overeen met de dilemma’s van de compacte stad. Het concept van de
compacte stad is geen nieuw fenomeen in Nederland. Sinds de vierde nota ruimtelijk ordening is
dit al onderdeel op de agenda. Echter, gemeenten kregen hier al in een veel eerder stadium mee
te maken.
In de loop van de twintigste eeuw zijn er steeds kleinere gezinnen in steeds grotere huizen op
grotere afstanden van elkaar en van hun werk gaan wonen met als gevolg dat de oppervlakte
van de stad enorm is toegenomen. Nu, honderd jaar later, krijgen we te maken met de gevolgen
van deze uitgedunde stad. Deze stad is nu juist de bron van veel huidige problemen. (Boelens,
e.a., 2011, Pp. 126-139). Inmiddels is er onder academici en experts consensus ontstaan over het
feit dat suburbanisering, automobiliteit en een hoog energieverbruik met elkaar te maken
hebben (Boelens, e.a., 2011, pp. 126-139). Hoe meer gespreid de mensen wonen hoe hoger de
automobiliteit en hoe hoger het energieverbruik. Dit leidt ertoe dat alle zeilen bijgezet moeten
worden om het meer compact bouwen te stimuleren. De eerste stap hierbij is het aanpassen van
het beleid. Ondanks dat de dilemma’s binnen deze compacte stad wellicht meer gericht zijn op
de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu kan ook de sprong gemaakt worden tussen
de inrichting van de ruimte en de mobiliteitsaspecten.
Een vernieuwde samenwerking tussen ruimtelijke ordening en verkeer biedt bijvoorbeeld
kansen om op strategisch en op uitvoeringsniveau het beleid op elkaar af te stemmen (Bartelds,
Roo, 1995). Voor binnenstedelijke gebieden kan gedacht worden aan het afstemmen van de
stedelijke kwaliteit op de bereikbaarheid. De vraag is echter hoe dit bewerkstelligd dient te
worden. Binnen dit onderzoek wordt bekeken welke maatregelen er tot nu toe al getroffen zijn
en wat de uitwerking van deze maatregel is. Hieruit zal opgemaakt worden wat gedefinieerd kan
worden als succes- en faalfactoren om een aantrekkelijke stad te creëren of te behouden.
De Urban Task Force (1999) geeft aan dat het van belang is om de connecties te behouden
tussen de openbare ruimtes. Dit kan door diverse manieren van mobiliteit toe te passen. Het
ontwerp van een openbare ruimte of van nieuwe stedelijke omgevingen kan de
transportmogelijkheden beïnvloeden. Het ontwerp hiervan bepaald de kwaliteit van het
openbaar vervoer en heeft hierdoor ook impact op stedelijke kwaliteit en de maatschappelijke
gezondheid (Urban Task Force, 1999). Wanneer een wijk ontworpen wordt dient men rekening
te houden met de verplaatsingen die vanuit die wijk gemaakt worden. Niet alleen
passantenstromen, maar ook de weg die bewoners van de wijk af moeten leggen om
boodschappen te doen of naar het werk te gaan. Niet alleen bij een ontwikkeling van een nieuwe
wijk is dit van belang, ook bij het aanpassen van huidige patronen dient hiermee rekening te
worden gehouden. De ontwikkeling moet verbonden worden met de rest van de stad om ervoor
te zorgen dat de ontwikkeling een succes zal worden. Met betrekking tot de mobiliteit en
bereikbaarheid moet rekening gehouden worden met de aansluiting van de ontwikkeling op de
huidige infrastructuur (Urban Task Force, 1999).
Ondanks dat mobiliteit een signaal is van een vitale en gezonde stad zal het autogebruik niet
moeten domineren in de beleving van een voetgangerszone (Urban Task Force 1999).
Autogebruik moet hierdoor voorzichtig gepland worden. Sommige straten zijn hierbij meer
geschikt voor alleen openbaar vervoer en andere als voetgangers of fietszone.
Wat betreft een binnenstedelijk gebied houdt dit in dat het gebied bereikbaar moet zijn, maar
dat bewoners en bezoekers van de binnenstad hier geen hinder van moeten ondervinden. In het
beleid kan dit bewerkstelligd worden door het toepassen van maatregelen omtrent selectieve
bereikbaarheid en het stimuleren van langzaam verkeer. Hierbij kan gedacht worden aan
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diverse maatregelen. Allereerst kan ervoor gezorgd worden dat er in de binnenstad geen
aantrekkelijke route meer is voor mensen om met de auto de stad te doorkruizen. Het
autoverkeer kan hierdoor verminderd worden (Urban Task Force, 1999). Dit kan door het
afzetten van wegen, het toepassen van eenrichtingsverkeer en het stimuleren van bijvoorbeeld
een ‘groene golf’ op rondwegen. Tevens kunnen er maatregelen genomen worden wat betreft
parkeren. Parkeergarages hebben een verkeer aantrekkende werking en dienen op een
dusdanige manier weggezet te worden waar het verkeer geen hinder veroorzaakt. Dit kan door
het toepassen van transferia of het herhuisvesten van parkeergarages in de binnenstad naar de
rand van de binnenstad.
Wat betreft de maatregelen omtrent het langzaam verkeer kan er gedacht worden aan
fietsverkeer welke op vele plekken voorrang krijgen, maar ook aan voetgangerszones. De
voetgangerszones moeten hierbij verbindingen leggen tussen plaatsen waar mensen graag snel
en direct willen komen (Gehl, 2011). Ook moeten hierbij de routes duidelijk aangegeven worden
zodat iedereen kan zien dat het om voetgangerszones gaat en dat het wandelen aangemoedigd
wordt (Urban Task Force, 1999). In de binnenstad kan gedacht worden aan het winkelgebied
waar vaak tijdens winkeluren alleen gewandeld mag worden en buiten de winkeluren het gebied
ook toegankelijk is voor fietsers. Bij het stimuleren van langzaam verkeer kan ook het
aantrekkelijk maken van wandelroutes een veelal welkome maatregel zijn.
Maatregelen op deze bovenstaande vlakken leiden ertoe dat een stad bereikbaar is en blijft,
maar dat mensen min of meer gestimuleerd worden om andere keuzes te maken.
2.5.

PERCEPTIE VAN HET STEDELIJK GEBIED

Binnen het ontwerp van een stedelijk gebied is het van belang rekening te houden met de
perceptie hiervan. Oftewel, hoe wordt het gebied ervaren en wat moet er met het ontwerp
bereikt worden. Aan de basis van het vormen van een mening over een stedelijk gebied staat de
eigen kennis en ervaringen in het leven centraal. Door alle gebeurtenissen die een mens
meemaakt ontstaat een referentiekader. Wanneer er teruggegrepen wordt op dit
referentiekader om een oordeel te vormen wordt deze perceptie genoemd (Ham, z.d.). Er wordt
een oordeel geveld door actief de omgeving waar te nemen en tegelijkertijd, bewust of
onbewust, een vergelijking te maken met de kennis en eerdere ervaringen.
De beleving van een stad of straatbeeld kan gebaseerd zijn op het uitzicht vanuit de woonkamer,
maar ook van datgene wat zich op straat afspeelt. Dit kunnen aspecten van een straat zijn zoals
de vorm en inrichting van de straat zoals bestrating, beplanting, afwisseling van
speelmogelijkheden en dergelijke (Neeskens & Kropman, 1985). Het gedrag van een mens
tegenover een ander en tegenover de omgeving is een belangrijk aspect. De fysieke setting en
het gedrag zijn veelal aan elkaar verbonden. De planning van de omgeving kan dus het gedrag
van mensen beïnvloeden (Lynch, 1962, p.13).
In 1960 is Kevin Lynch gekomen met zijn boek ‘The image of the city’ waarin hij een poging doet
om ideeën en suggesties over de ontwikkeling van steden op een rij te krijgen. Tevens
concentreert hij zich op een visuele kwaliteit, namelijk de herkenbaarheid van een stad.
Ondanks dat herkenbaarheid niet het belangrijkste is wat een stad maakt kan hieruit wel
begrepen worden dat de stad niet een object op zich is, maar dat deze gecreëerd wordt door zijn
bewoners.
Het beeld van de stad wordt volgens Lynch (1960) bepaald door de identiteit, de structuur en de
betekenis. Als eerste wordt met identiteit bedoeld datgene waarin het zich onderscheidt van
andere dingen. Niet in de zin van de gelijkheid met iets anders, maar in de zin van individualiteit.
Met de structuur wordt gedoeld op de ruimtelijke relatie van een object met de observeerder en
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andere objecten en tot slot wordt met de betekenis gerelateerd naar het gevoel wat iemand bij
een object krijgt. Dit kan zowel praktisch als emotioneel zijn. In de realiteit komen deze drie
aspecten altijd samen in het beeld van de stad.
De relatieve belangrijkheid voor de criteria van een goed beeld van de stad is afhankelijk van
verschillende personen in verschillende situaties (Lynch, 1960, p. 9). Iedereen ervaart de stad of
de ruimten in de stad op zijn eigen manier. Toch dient hiermee rekening te worden gehouden
binnen het ontwerp van de stad.
Mensen reageren op hun omgeving, op de bedoeling die een stad voor zijn mensen heeft. Mensen
reageren al op de stad voordat zij deze kunnen analyseren en evalueren in meer specifieke
termen. Zo wordt er van een stad gehouden puur om datgene wat ze uitstralen. Zo zal een
rokerige, ongezonde, donkere en vieze industriële stad minder aantrekkelijke gevonden worden
dan een stille en gezonde stad met een landelijk karakter (Rapoport, 1982).
Materiele objecten roepen een gevoel op, die een achtergrond schetsen voor een meer specifiek
beeld, welke vervolgens gerelateerd wordt aan een materiaal. Hierbij bestaat er een beduidend
verschil met de bedoeling die een ontwerper heeft met een gebied en de ervaring van
gebruikers. Dit terwijl de ervaring van gebruikers voorop staat (Rapoport, 1982). Het is immers
aan de gebruikers dat de jaren ’30 woningen tegenwoordig gerenoveerd worden. Dat er
nieuwbouwwoningen in deze stijl worden gebouwd inclusief de glas-in-lood ramen en dat er
luiken aan woningen gehangen worden. Architecten en critici bepalen niet wat er na oplevering
gebeurd met de gebouwen, dat zijn juist de gebruikers. Om deze reden is het ook van belang dat
een ontwerper zich verdiept in de gebruiker en bouwt naar deze behoefte. Dit geldt ook voor een
stad. Een stad kan wel mooi ontworpen zijn met de gedachte dat dit een levende, veilige,
duurzame, gezonde stad zal worden, maar het is aan de gebruiker of dit ook daadwerkelijk
uitpakt zodat de ontwerper het gewild heeft. Er moet gebouwd worden naar de behoefte van de
gebruiker voordat kan worden bepaald of een stad zal slagen of niet, of deze aantrekkelijk wordt
gevonden of niet.
Ontwerpers en gebruikers denken op een volledig andere wijze. Rapoport (1982) noemt dit ook
wel ‘perceptual and associational aspects of the environment’. Hij zegt hierbij dat ontwerpers
denken in ‘perceptual terms’ en gebruikers in ‘associational terms’. De perceptie van een
gebouw kan geheel anders uitpakken omdat iedereen ergens een andere associatie bij heeft. Er
moet ruimte gelaten worden aan de gebruiker om de objecten zelf verder in te vullen. De
betekenis wordt pas aan een gebouw gegeven wanneer er ruimte is voor personalisatie. Dit gaat
tegen de principes in die tegenwoordig veelal ter sprake zijn. Ontwerpers willen tegenwoordig
steeds meer de gehele omgeving plannen. Zo is het in sommige appartementen-complexen door
de vereniging van eigenaren verboden om een bloembak aan het balkon te hangen om de
uniformiteit van het gebouw te behouden. Dit terwijl mensen het liefst alles personaliseren om
iets eigen te maken. Om een stekje te creëren waar ze zich thuis voelen (Rapoport, 1982).
Deze bevindingen van Rapoport (1982) zijn voortgeborduurd op de constateringen van Lynch
(1962). Hierbij gaf Kevin Lynch aan dat het formele proces van planning begint met het begrip
van de personen waarvoor de ruimte gepland wordt en een definitie van hun rol in het creëren
van het plan en de besluiten die hiervoor genomen moeten worden. Vervolgens is een analyse
van de situatie van belang. Het doel van het plan moeten vastgelegd zijn in concrete termen die
het plan kunnen leiden. Dit houdt in; welk gedrag het plan zal oproepen bij gebruikers, de
fysieke karakteristieken en de verwachte kosten. Tot slot wordt er een ontwerp gemaakt (Lynch,
1962, p.4).
Twee dingen worden hieruit duidelijk, allereerst dat de betekenis van een stad afhangt van de
mate van personalisatie en dat de huidige ontwerpers graag tegen dit concept in willen gaan. Dit
laatste vormt een bedreiging voor de betekenis die een stad kan hebben voor de gebruikers.
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Mensen maken gebruik van de openbare ruimte omdat ze participeren in activiteiten. Deze
activiteiten welke plaatsvinden in de openbare ruimte kunnen onderverdeeld worden in één van
de drie categorieën (Gehl, 2011). Elk van deze drie kennen een verschillende vraag in de fysieke
omgeving. Als eerste maken mensen gebruik van de openbare ruimte voor noodzakelijke
activiteiten. Dit zijn onder andere het verplaatsen van huis naar school of werk, winkelen,
wachten op iets of iemand. Omdat deze verplaatsingen noodzakelijk zijn zal een verandering in
de fysieke omgeving weinig tot geen invloed hierop uitoefenen (Gehl, 2011). Een tweede
activiteit zijn optionele activiteiten. Dit zijn activiteiten die alleen worden uitgevoerd als de wens
ernaar bestaat en of tijd en plaats deze mogelijk maken. Hierbij kan gedacht worden aan
wandelen, een frisse neus halen of op een bankje zitten zonnebaden. Deze activiteiten vinden
alleen plaats als de externe condities hiervoor goed genoeg zijn. Zo zal het weer en de plaats hen
moeten uitnodigen om uit huis te komen en in de openbare ruimte te verblijven. Deze activiteit
is om deze reden erg belangrijk in het plannen van de openbare ruimte (Gehl, 2011). Een derde
categorie zijn de sociale activiteiten. Dit hangt af van de aanwezigheid van andere personen in
de openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan spelende kinderen, maatschappelijke
activiteiten maar ook om passieve activiteiten waarbij het simpelweg draait om het zien en
horen van mensen (Gehl, 2011). Deze activiteit vloeit voort uit de voorgaande twee activiteiten
omdat hierdoor mensen zich in dezelfde omgeving bevinden en automatisch interacties plaats
zullen vinden. Deze sociale activiteiten gebeuren hierdoor spontaan.
Dit contact met mensen binnen sociale activiteiten is zeer belangrijk in een stedelijke omgeving.
Het leven in de stad kan leiden tot verschillende soorten contacten. Zo kunnen er op andere
niveaus nieuwe contacten ontstaan en kunnen al gemaakte contacten onderhouden worden. Ook
kan er informatie uitgewisseld worden en kunnen contacten een bron van inspiratie zijn of
mensen stimuleren om activiteiten te ondernemen (Gehl, 2011).
In de binnenstad zullen sociale contacten meer oppervlakkig zijn omdat dit grotendeels bestaat
uit passieve contacten; het horen en zien van mensen. Maar ook dit type activiteit kan erg
aantrekkelijk zijn. Deze drie activiteiten zijn desondanks van belang bij het plannen van een
stedelijke ontwikkeling (Gehl, 2011). Ook andersom heeft de kwaliteit van de stedelijke
omgeving invloed op de categorieën van activiteiten die plaats zullen vinden in de openbare
ruimte.
Niet alleen de inrichting van de openbare ruimte, maar ook de herinrichting van straten met een
stedelijke focus kunnen een directe impact vormen op het leven van de mensen eromheen
(Urban Task Force, 1999). Zo kunnen straten waaraan gebouwen staan met meerdere
woonlagen in een natuurlijke vorm van sociale controle voorzien. Hierdoor voelen de mensen
die gebruik maken van de straat zich veiliger. Deze mix van toezicht en mensen die gebruik
maken van de straat zorgen voor een stedelijke vitale en veilige stad welke de karakteristieken
zijn voor menig succesvol stedelijk gebied (Urban Task Force, 1999). Toch kent niet elke stad
deze succesvolle mix van ingrediënten. Sommige stedelijke gebieden hebben veel openbare
ruimten die slecht is ontworpen en onderhouden. In Engelse termen worden dit ook wel
ruimten genoemd met de bijnaam ‘SLOAP’ wat staat voor ‘Space Left Over After Planning’. Dit
houdt in een ongedefinieerde plek zonder ziel die armzalig is ingericht en geen relatie kent met
de omliggende gebouwen (Urban Task Force, 1999). Om dit te voorkomen moeten lokale
autoriteiten samenwerken om tot een goede strategie te komen om dit soort openbare ruimtes
te creëren of verbeteren.
De openbare ruimte vormt veelal een groot onderdeel van het algemene beeld van een stad.
Wanneer de openbare ruimtes aantrekkelijk zijn zal de stad veelal ook als meer aantrekkelijk
worden beschouwd. Om te voorkomen dat gebieden de bijnaam ‘SLOAP’ krijgen en als
onaantrekkelijk worden gezien zal er zowel aan de stedelijke kwaliteit als aan
mobiliteitsaspecten aandacht moeten worden besteed.
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2.6.

CONCLUSIE

Zoals in dit hoofdstuk is aangegeven zijn er veel manieren waarop een stedelijk gebied
gedefinieerd kan worden. In dit onderzoek zal er gebruik gemaakt worden van de
omgevingsadressendichtheid en kan er gerefereerd worden naar de categorieën waar het CBS
(2013) gebruik van maakt. De gebieden met een dichtheid van 1000 adressen per km2 of meer
zullen tot het stedelijk gebied gerekend worden. Met deze definitie wordt gelijk antwoord
gegeven op de eerste deelvraag van dit onderzoek. Aan de hand van deze definitie kan aan dit
onderzoek verder vormgegeven worden.
Omdat de aantrekkelijkheid van de stad niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van het
stedelijk gebied, maar ook van de mobiliteit zijn er twee mobiliteitsaspecten die hierbij ook een
rol spelen. Dit zijn selectieve bereikbaarheid en langzaam verkeer. Een goede afstemming van
ruimtelijke ordening en verkeer biedt kansen om een stad aantrekkelijk te maken en te houden.
De drie aspecten die telkens terugkomen in de voorgaande theorie staan dan ook centraal in dit
onderzoek. Het betreft selectieve bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit.
Uit dit hoofdstuk blijken verschillende theoretische inzichten die allen aangeven dat de eerder
genoemde drie aspecten van dermate belang zijn voor de ontwikkeling van een stadscentrum.
Echter, de vraag is, in hoeverre deze theorieën voor ‘waar’ aangenomen mogen worden.
Hierdoor is er bewust gekozen niet één van deze theorieën als uitgangspunt te nemen, maar om
vanuit deze inzichten door middel van een casestudy de theorie te testen in de praktijk. Hieruit
zal afgeleid kunnen worden of de theorie op dit moment nog steeds van toepassing is op de
ontwikkelingen in Nederlandse binnensteden.
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3. METHODOLOGIE
Binnen dit hoofdstuk zal er nader toegelicht worden welke methodes er zijn gebruikt om dit
onderzoek duidelijk en correct uit te voeren. Allereerst zal het onderzoeksmodel nader
toegelicht worden waarin overzichtelijk te zien is hoe dit onderzoek is opgebouwd. Vervolgens
zal de strategie besproken worden waarna aangegeven is hoe de gebruikte data zijn verkregen.
Tot slot zal er een uitspraak gedaan worden over de betrouwbaarheid en de validiteit van deze
methode van onderzoek.
3.1. ONDERZOEKS MODEL
Om een duidelijk beeld te creëren hoe de eerder genoemde doelstelling behaald gaat worden,
wordt in figuur 1 het onderzoeks model weergegeven.
Figuur 1: Onderzoeksmodel
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Uit bovenstaand onderzoeksmodel is af te lezen dat binnen dit onderzoek gestart zal worden
met een analyse van het huidige stedelijk gebied, de kwaliteit, de mobiliteit en de perceptie
hiervan. In dit deel zal met name een literatuurstudie centraal staan. Er wordt een overzicht
gegeven van de huidige kennis en een nadere beschouwing hierop om een goed beeld te krijgen
van de problematiek en de plek van dit onderzoek binnen de wetenschap. Binnen elk aspect zal
aangegeven worden hoe de stedelijke ontwikkeling hierin samenhangt. In hoofdstuk twee is hier
al dieper op ingegaan. Vervolgens zullen er drie casussen uitgediept worden waarin sprake is
van een stedelijke ontwikkeling. Binnen elke casus zal er aandacht zijn voor diverse aspecten en
de relaties hierbij. Deze zullen nader toegelicht worden in de volgende paragraaf met de
beschrijving van het conceptueel model. De verhouding tussen het conceptueel model en elke
casus zal een interactie effect hebben waaruit een analyse volgt. Aan de hand van de diverse
analyses van de betreffende steden zal in de conclusies en aanbevelingen een antwoord
geformuleerd worden op de hoofdvraag.
3.2. CONCEPTUEEL MODEL
Het conceptueel model is een onderdeel van het onderzoeksmodel. Dit conceptueel model laat
zien welke aspecten er wel en welke er niet betrokken gaan worden in dit onderzoek. Het
bestaat uit een verzameling begrippen en een causale relatie. Het model laat zien dat er drie
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aspecten zijn die binnen een stedelijke ontwikkeling nader bekeken zullen worden. Overige
aspecten zullen buiten beschouwing worden gelaten. De nul situatie, de stedelijke ontwikkeling
en de nieuwe situatie zullen vergeleken worden om te zien of deze aspecten ook daadwerkelijk
de stad aantrekkelijker maken. Het conceptueel model is in figuur 2 schematisch weergegeven.
Figuur 2: Conceptueel model
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Aan de hand van dit conceptueel model kan er een hypothese opgesteld worden die zal helpen
een antwoord te vinden op de hoofdvraag welke centraal staat in dit onderzoek. Door het
formuleren van deze hypothese wordt er een aanname gedaan waarvan nog bewezen moet
worden of deze juist is of niet. Het is een voorspelling van de uitkomst van dit onderzoek. De
hypothese luidt als volgt;
‘Een stedelijke ontwikkeling welke selectieve bereikbaarheid toepast, aandacht heeft voor
langzaam verkeer en de stedelijke kwaliteit verhoogd zal leiden tot een meer aantrekkelijke stad.’
3.3. ONDERZOEKSSTRATEGIE
Zoals blijkt uit het voorgaande hoofdstuk is er bewust gekozen om niet één theorie centraal te
stellen maar om vanuit verschillende theoretische inzichten te bekijken of deze op de
ontwikkelingen in de huidige middelgrote Nederlandse binnensteden nog van toepassing is.
De onderzoeksstrategie zal zich met name richten op literatuuronderzoek en een casestudy.
Door middel van een onderzoek in de literatuur zal bekend worden welke aspecten er bijdragen
aan de aantrekkelijkheid van de stad. Als alle aspecten betrokken zouden worden, zou dit
onderzoek te breed zijn en aan zijn doel voorbij gaan. Daarom wordt er gefocust op drie
aspecten. Vervolgens wordt er gezocht naar casussen die tenminste één van deze aspecten kent
in een binnenstedelijke ontwikkeling. Algemene informatie over deze casussen wordt verkregen
door middel van literatuuronderzoek. Ook zal er bekeken worden of er op enkele aspecten
wellicht eerder al onderzoek is verricht. Dit zou op deze manier ook meegenomen kunnen
worden. Wanneer dit afgerond is zullen de diverse maatregelen die genomen zijn geanalyseerd
worden aan de hand van een casestudy. Hierbij hoort een kwalitatieve methode van onderzoek,
omdat de betreffende casus tot in de diepte geanalyseerd dient te worden om op een correcte
manier de succes- en faalfactoren te kunnen bepalen. Binnen dit aspect is daarom gekozen voor
meer diepgang.
Omdat elk aspect op meerdere locaties en dus op meerdere casussen bekeken moet worden om
een goede en eenduidige conclusie te kunnen trekken zal er gebruik gemaakt worden van een
vergelijkende casestudy (Verschuren & Doorewaard, 2007, p.188). Dit houdt in dat elke casus op
eenzelfde manier is uitgewerkt en geanalyseerd. Voor de selectie van deze casussen wordt de
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focus gelegd op middelgrote Nederlandse steden. Hieronder wordt verstaan; steden met een
inwoneraantal tussen de 150.000 en 200.000. In Nederland zijn er zeven steden die hier op dit
moment aan voldoen. Dit zijn Almere, Apeldoorn, Breda, Enschede, Groningen, Haarlem en
Nijmegen. Hieruit zijn drie steden naar voren gekomen die een grote ontwikkeling kennen welke
van invloed is geweest op de bereikbaarheid en de stedelijke omgeving. Dit houdt in dat er in
deze steden ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op de
aantrekkelijkheid van de stad. Deze steden zijn Breda, Enschede en Nijmegen. Hierbij is bewust
gekozen voor middelgrote steden in plaats van grote steden. Een ontwikkeling in een grote stad
kan namelijk een minder grote impact hebben op de totale aantrekkelijkheid van de binnenstad.
De kleinere steden zijn daarentegen minder uitdagend om te onderzoeken omdat één
ontwikkeling wellicht het hele binnenstedelijk gebied betreft.
Breda - Haven
Een eerste stad welke als casus kan dienen is Breda. In Breda zijn er recentelijk grote
veranderingen aangebracht in de binnenstad. Deze veranderingen zijn uitgevoerd in het kader
van de Europese subsidie ‘Water in historic city centers’ (Bekkers & van ’t Land, 2007, p. 42). In
Breda is in het kader van deze subsidie de haven teruggebracht wat in belangrijke mate invloed
heeft gehad op de functies in de binnenstad en het verkeer. Tevens heeft de haven een groot deel
van de historische kwaliteit teruggebracht in de stad. Om deze reden komt deze ontwikkeling
tegemoet in de twee eerder genoemde aspecten van selectieve bereikbaarheid en stedelijke
kwaliteit.
Enschede – Van Heekplein
Een tweede stad welke ook enkele maatregelen heeft genomen voor de binnenstad is de
gemeente Enschede. Eind jaren ’90 heeft daar een ontwikkeling op het Van Heekplein
plaatsgevonden. Het plein is van een boulevard met autoverkeer veranderd in een groot
winkelplein welke geen autoverkeer kent. Deze ontwikkeling kent gevolgen voor de stedelijke
kwaliteit van de binnenstad en kent maatregelen op het gebied van selectieve bereikbaarheid en
langzaam verkeer.
Nijmegen - Marikenstraat
Een derde en laatste casus welke in dit onderzoek geanalyseerd zal worden is de Marikenstraat
in Nijmegen. Hierbij gaat het om een multifunctioneel project met een combinatie van wonen,
werken, winkelen en cultuur. In 2001 is deze ontwikkeling uitgeroepen door de International
Council of Shopping Centers tot mooiste winkelstraat van Europa. De vraag is echter of dit ook
bijdraagt aan een verbeterde aantrekkelijkheid van het stedelijk gebied aldaar. Deze
ontwikkeling heeft zowel invloed gehad op het langzaam verkeer als op de stedelijke kwaliteit.
Om te bepalen of deze bovenstaande casussen ook voldoen aan de definitie van het stedelijk
gebied is er berekend wat de omgevingsadressendichtheid per binnenstad is. Deze
omgevingsadressendichtheid is in figuur 3 af te lezen.
Figuur 3: Omgevingsadressendichtheid
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In bovenstaande tabel is af te lezen dat elk van de drie genoemde binnensteden een
omgevingsadressendichtheid hebben van meer dan 3365 adressen per km2. Volgens de definitie
van het CBS (2013) betekend dit dat het hierbij gaat om zeer stedelijke gebieden.
Voor alle drie de casussen geldt dat er allereerst een nul-situatie geschetst zal worden. Dit zal
gedaan worden aan de hand van reeds bekende gegevens van vóór de ontwikkeling in het
stedelijk gebied. Er zal in beleidsstukken van de gemeenten gezocht worden wat voor hen de
wensen waren om de stad aantrekkelijk te maken. Hierdoor krijgt iedere stad een eigen definitie
van aantrekkelijk. Tevens zal er gepraat worden met bewoners en ambtenaren van de stad die
woonachtig/in dienst waren voordat de ontwikkeling plaatsvond. Vervolgens zal de
ontwikkeling nader toegelicht worden. Er wordt bekeken wat er tijdens deze ontwikkeling goed
en minder goed is gegaan. Er zal onder andere ter sprake komen wat de bedoeling was van deze
ontwikkeling. Tot slot wordt er een eindsituatie geschetst. Deze situatie zal lopen vanaf de
oplevering van de ontwikkeling tot aan de huidige situatie vandaag de dag. Om na te gaan of de
stad aantrekkelijker is geworden of niet, zal er vooraf bepaald moeten worden naar welke
veranderingen er gekeken zal worden. Zo wordt geanalyseerd of de ontwikkeling die destijds zo
mooi leek ook daadwerkelijk die uitwerking heeft gekregen en of het alles ook gebruikt wordt
zoals het voorheen gepland is. Om tot deze analyse te komen zal er wederom met bezoekers van
de stad en andere bekenden van de ontwikkeling gepraat worden.
Zoals uit voorgaande blijkt zijn de drie casussen allen verschillend van aard. In Breda is er
sprake van een grote verkeersingreep; van parkeergarage en vele rijstroken naar een haven en
een enkele rijstrook, maar ook van een stukje historie dat is teruggebracht in de stad wat invloed
heeft op de stedelijke kwaliteit. In Enschede is er sprake van een ontwikkeling van de openbare
ruimte. En in Nijmegen is er sprake van de ontwikkeling van een winkelcentrum. Er is bewust
gekozen voor deze verschillende casussen, omdat deze ontwikkelingen op alle drie de aspecten
gevolgen kennen voor de aantrekkelijkheid van het stedelijk gebied en een combinatie van
functies en verkeersaspecten. Binnen elke casus komen twee van de eerder genoemde aspecten
voor. Hierdoor zijn de casussen overlappend en kan er een integrale en brede kijk gegeven
worden waarin diverse aspecten verborgen zitten voor een aantrekkelijk stedelijk gebied.
In figuur 4 staan overzichtelijk de aspecten weergegeven met daarbij welke casus betrekking
daarop heeft en welke overlapping er aanwezig is.
stedelijke kwaliteit

Breda
Enschede
Nijmegen
langzaam verkeer

selectieve
bereikbaarheid
Figuur 4: De casussen in vergelijking met de diverse aspecten
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3.4. DATAVERZAMELING
Binnen dit onderzoek zullen verschillende methoden gebruikt worden. Allereerst zal er gebruik
gemaakt worden van deskresearch. Zo zal er met gebruik van diverse literatuur een analyse
gemaakt worden van het stedelijk gebied. Vragen als ‘wat is het stedelijk gebied’ en ‘hoe ziet het
stedelijk gebied er momenteel uit’ worden beantwoord. Ook wordt er gekeken welke literatuur
er momenteel beschikbaar is waar dit onderzoek gebruik van kan maken. Door middel van
deskresearch zal er een beter beeld gevormd moeten worden van het stedelijk gebied en de
mogelijkheden. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor het eerste deel van het
onderzoek.
De tweede methode is het empirisch onderzoek. Omdat een stad pas aantrekkelijk is als deze
voor zowel bewoners, bedrijven als bezoekers een prettige omgeving vormt moet er in alle drie
deze doelgroepen verdiept worden.
Er zullen diverse interviews gehouden worden met personen binnen de betreffende casussen
welke aan bod komen in dit onderzoek. Door middel van deze interviews kan er een breder
beeld verkregen worden van de meningen van zowel bewoners als bedrijven van de drie
binnensteden. Zo zal er getracht worden te spreken met een wijkraad en een
ondernemersvereniging. Ook zal er een interview plaatsvinden met de gemeente welke veelal de
ontwikkelaar van de projecten is. De personen welke geïnterviewd zullen worden dienen zowel
als informant als deskundige. Deze persoon zal zowel informatie leveren over de bekende
situaties en processen alsmede kennis leveren.
Naast interviews zal er ook een grootschalige enquête uitgevoerd worden. Door middel van deze
enquête zal er getracht worden inzicht te krijgen in de meningen en ervaringen van zowel
bewoners als bezoekers van de drie binnensteden. Hierdoor wordt er een beeld verkregen van
de stedelijke kwaliteit vanuit de maatschappij. Omdat niet alleen de stedelijke kwaliteit van
belang is, maar ook de bereikbaarheid (voor de aspecten selectieve bereikbaarheid en langzaam
verkeer) wordt de checklist bereikbaarheid stadscentra van het hoofdbedrijfschap detailhandel
gehanteerd. Hierbij is de ervaring met de huidige situatie van de bewoners en bezoekers het
meeste van belang. Binnen elke casus wordt deze op eenzelfde manier ingevuld wat ervoor zorgt
dat de diverse steden op een overzichtelijke en eenduidige manier vergeleken kunnen worden.
3.5. BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
Voor wat betreft de betrouwbaarheid en validiteit moet er gesproken worden met diverse
partijen binnen een betreffende casus. Dit betreft minstens één persoon van de gemeente die
zowel bekend is met de nul-situatie, de ontwikkeling heeft doorgemaakt en op de hoogte is van
de huidige situatie. Tevens is het van belang om met iemand van de wijkraad te spreken welke
de bewoners van de binnenstad vertegenwoordigt waar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Tot slot is het van belang om in ieder geval met één persoon van de ondernemersvereniging te
spreken welke namens alle ondernemers kan aangeven wat de ervaringen omtrent deze
ontwikkeling zijn geweest. Omdat dit onderzoek drie casussen kent zal dit neerkomen op negen
interviews met betrokkenen en belanghebbenden.
Door middel van enquêtes wordt er inzicht gekregen in de meningen van bewoners en
bezoekers van de betreffende binnenstad. Binnen deze enquête is het van belang om voor elke
binnenstad minstens 75 respondenten te hebben. Naarmate het aantal respondenten stijgt, zal
er een meer integraal beeld gegeven kunnen worden wat het onderzoek betrouwbaarder maakt.
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4. BREDA
Breda staat beter bekend als de Nassaustad. Deze stad met heden ongeveer 170.000 inwoners
ligt ten zuiden van de grote rivieren en kent veel historie. Aan deze historische kwaliteit van de
stad wordt veel waarde gehecht. De consequenties die een monumentaal stedelijke omgeving
met zich mee brengt wil de gemeente Breda wel onder ogen zien. Ondanks dat er in het begin
van de 21ste eeuw veranderingen hebben plaatsgevonden betreffende financiering, ziet het
Bredase bestuur wel het nut en de noodzaak ervan in om op kwaliteit in te zetten (Adank, 2002).
Afbeelding 1: ligging Breda

Bron: Plaatsen gids, z.d.

Onderzoeksmethode
Binnen dit hoofdstuk zal de casus Breda verder uitgewerkt worden. Er zal een analyse gedaan
worden aan de hand van het conceptueel model waarin de drie aspecten nader beschreven
zullen worden. Informatie welke gebruikt wordt in dit deel van het onderzoek is afkomstig uit
interviews met direct betrokkenen en een enquête onder zowel bewoners als bezoekers van
Breda. Op deze manier is er getracht op een kwalitatieve manier te onderzoeken wat de
ervaringen en meningen zijn over de stad. Voor de casus Breda is er een interview geweest met
de projectleider van de gemeente. Ook heeft er een interview plaatsgevonden met de secretaris
van de wijkraad Stadshart/Valkenberg. Beide geïnterviewde hebben ervoor gezorgd dat er een
goed beeld verkregen werd van de oude situatie, de ontwikkeling en de huidige situatie. De
uitgewerkte interviews zijn terug te vinden in bijlage 1.
Met de enquête is getracht inzicht te krijgen in de visie van bewoners en bezoekers op de
aantrekkelijkheid van de stad. Voor de casus Breda zijn er 160 respondenten. De respondenten
variëren van zowel achtergrond, als opleidingsniveau en regio waarin zij woonachtig zijn.
Iedereen met een andere achtergrond ervaart de stad op een andere manier. Door de variatie in
respondenten wordt een gevarieerd beeld gecreëerd op de mogelijke wijzen waarop de
respondenten een stad ervaren. Er wordt bekeken welke kenmerken zij belangrijk vinden en tot
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slot zal inzicht verkregen worden of de ontwikkeling ook volgens bezoekers bijdraagt aan een
verbetering van de binnenstad. De resultaten van de enquête zijn terug te vinden in de bijlage.
Zowel de enquêtes als de interviews zijn toegespitst op alle drie de aspecten die centraal staan in
het conceptueel model. Dit houdt in dat zowel de selectieve bereikbaarheid, het langzaam
verkeer en de stedelijke kwaliteit terugkomen. Voor een extra dimensie op het gebied van
bereikbaarheid is er nog een bereikbaarheidstoets gedaan voor de casus Breda. Hierin zijn de
mogelijkheden voor autoverkeer, de parkeermogelijkheden en het langzaam verkeer
geïmplementeerd. Deze checklist is op een strikte en eenduidige wijze doorlopen zodat in de
conclusie de drie casussen met elkaar vergeleken kunnen worden. De resultaten van deze
checklist zijn terug te vinden in de bijlage en geanalyseerd aan de hand van het
rekenprogramma Excel. Zo worden zowel de gewogen als de ongewogen en de totaalscores
weergegeven per stad in de oude en de nieuwe situatie.
Met name deelvraag vier en vijf zijn aan de orde in dit hoofdstuk. Zo zal blijken hoe de
ontwikkelingen verlopen zijn en zal duidelijk worden of de stad ook daadwerkelijk
aantrekkelijker is geworden door deze ontwikkeling.
De ontwikkeling van de haven in Breda zal in diverse onderdelen beschreven worden. Allereerst
zal er dieper in worden gegaan op de nul-situatie. Hierin wordt aandacht besteed aan de situatie
voordat de ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Uit voorgaand hoofdstuk is gebleken dat de
ontwikkeling van de haven met name betrekking heeft op de selectieve bereikbaarheid en de
stedelijke kwaliteit. In dit hoofdstuk zal dan ook aan deze twee aspecten aandacht besteed
worden. Na de nul-situatie zal de ontwikkeling besproken worden. In dit geval betreft dit de
heropening van de gedempte haven. Vervolgens zal er dieper ingegaan worden op de huidige
situatie. Hierbij zal ter sprake komen hoe zowel bewoners als bezoekers van de stad deze
ervaren. In de conclusie zal besproken worden of de ontwikkeling in Breda inderdaad leidt tot
een meer aantrekkelijk Breda dan voorheen. Ook worden eventuele verbeterpunten van de
binnenstedelijke ontwikkeling genoemd waar men bij een volgend project of bij verdere
ontwikkeling in de binnenstad rekening mee dient te houden.
De ontwikkeling van Breda
De gemeente Breda streeft er naar de binnenstad te ontwikkelen als een aantrekkelijk
dwaalmilieu. De definitie van een aantrekkelijk Breda ligt dan ook in dit begrip. Dit dwaalmilieu
dient een gebied te worden dat zich onderscheidt in verrassing, verlokking, rust en historische
context. Het kenmerkt zich door een combinatie van winkels, horeca, monumenten, tuinen en
hofjes. Verder dient het gebied kleinschalig te zijn met een speciaal karakter. Het dient te
beschikken over voldoende rustpunten en verblijfsmogelijkheden en moet aangesloten zijn op
het kernwinkelgebied (Ontwikkelingsdienst Breda, 2006).
Breda wil dat een dergelijk milieu ontwikkeld wordt om meer mensen aan te trekken die
recreatief winkelen in Breda en tevens zal de ontwikkeling de binnenstad in zijn geheel
aantrekkelijker moeten maken. Met het dwaalmilieu wordt er geprobeerd een onderscheidend
karakter in vergelijking met andere binnensteden te ontwikkelen. Er zal gericht worden op het
ontwikkelen van een uitnodigende route met raakvlakken aan het kernwinkelgebied
(Ontwikkelingsdienst Breda, 2006). Hierbinnen moet zich een variatie voordoen aan
verschillende kleinschalige, maar kwalitatief hoogwaardige voorzieningen zoals winkels, horeca,
cultuur en vermaak die elk een eigen waarde hebben. Hiermee moeten de toeristische potenties
van de binnenstad meer op de kaart gezet worden (Ontwikkelingsdienst Breda, 2006).
De ontwikkeling van het dwaalmilieu staat niet op zichzelf, maar hangt samen met andere
doelstellingen binnen de gemeentelijke beleidsterreinen. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat
het aansluit op het streven van de gemeente om het winkelaanbod en de winkelomgeving in de
binnenstad te versterken. Het is een uitwerking van het streven naar ‘hospitality’, het levert een
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bijdrage aan de doelstellingen van het horecabeleid en het past binnen de beleidslijnen die
uitgezet zijn in de detailhandelsnota (Ontwikkelingsdienst Breda, 2006).
Aantrekkelijk Breda
Onder aantrekkelijk kan in Breda verstaan worden; het creëren van een dwaalmilieu, het
realiseren van functiemenging om voor veel mensen een aangename plek te worden om te
verblijven. De stedelijke kwaliteit van de stad Breda kan dan ook gezocht worden in een
multifunctionele setting binnen een historische context.
De binnenstad van Breda heeft op dit moment al enkele opvallende bezienswaardigheden en
attracties. Deze zijn ook aan de respondenten uit de enquête voorgelegd. Uit de antwoorden die
gegeven zijn zal afgeleid kunnen worden of de huidige ontwikkeling van de haven een grote rol
speelt in de beleving van de stad Breda. Aan de respondenten is dan ook gevraagd wat er in hen
opkomt wanneer zij aan Breda denken.
Figuur 5: aspecten van Breda
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Uit deze vraag blijkt dat een groot deel van de respondenten gelijk de associatie krijgt met de
Grote Markt. Ook het winkelgebied en de diverse georganiseerde evenementen door het jaar
heen zijn voor velen kenmerkend. De haven in de huidige situatie wordt als vierde kenmerk
genoemd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze locatie toch een grote rol speelt in de
presentatie van de stad. Om na te gaan of de binnenstad van Breda op dit moment als
aantrekkelijk beschouwd wordt is deze directe vraag ook onder de respondenten van de
enquête uitgezet. De resultaten zijn weergegeven in figuur 6. Uit de resultaten is op te maken dat
een overtuigende meerderheid van de respondenten de stad Breda als aantrekkelijk te
beschouwt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen respondenten die de stad nog in de oude
situatie kennen en respondenten die de stad slechts in de huidige situatie kennen. Dit om na te
gaan of mensen een stad anders beoordelen als zij ook bekend zijn met de voorgaande situatie
en dus de verandering zien of niet. Te zien is dat beide groepen positief te spreken zijn over de
binnenstad in haar huidige staat.
Figuur 6: aantrekkelijkheid Breda
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4.1.

NUL-SITUATIE

Acht eeuwen lang was de haven in Breda de navelstreng van de stad. De natuurlijke verbreding
van het water op de plek waar de rivieren de Mark en de Aa samenvloeiden was ideaal voor een
aanleghaven. De handel heeft zich op deze plek goed weten te ontwikkelen. De betekenis van de
haven was groot, niet alleen voor Breda, maar voor heel Brabant. De stad bezat jarenlang het
alleenrecht voor de overslag van goederen voor een groot deel van het land. Dit gold onder
andere voor producten als vis, zout, bouwmaterialen, maar bier (Berends & Oudshoorn, 2002).
De Bredase haven was niet alleen vanwege de handel belangrijk voor de stad, maar had ook een
groot aandeel in het waterstelsel.
Afbeelding 2: De haven van Breda, vroeger

Bron: Stadsarchief Breda, z.d.

Bron: Stadsarchief Breda, 1920

De rivier de Mark liep dwars door Breda, maar verzandde steeds meer waardoor handel en
scheepvaart sterk verminderde. In het begin van de 20ste eeuw was er een grote machinefabriek
(Backer & Rueb) gevestigd op de twee eilandjes in de rivier midden in de stad. Echter, toen zij in
1929 besloten te verhuizen naar het nieuwe industrieterrein ten noorden van de stad werd de
functie van de rivier verder gereduceerd. In 1941 is daarom besloten al een deel van de rivier te
dempen waardoor er ruimte kwam voor nieuwe stadsinvulling en verkeer (Berends &
Oudshoorn, 2002). Toen begin jaren ’30 de gemeente plannen kreeg om in de stad ruimte te
maken voor een grote autoweg werd een tweede deel van de rivier gedempt. Ook had de
gemeente in die tijd al plannen om de haven te dempen. Echter, dit is niet tot uitwerking
gekomen vanwege de tweede wereldoorlog (Berends & Oudshoorn, 2002). Toen de oorlog
voorbij was laaide de discussie rondom de haven weer op. Voorstanders van de demping wezen
erop dat de haven vervuild was en vooral op warme dagen erg stonk en veel ongedierte aantrok.
De gemeenteraad sloot hierop aan met de ideeën een vierbaans autoweg aan te leggen rond het
stadscentrum.
Begin jaren ’60 is met slechts één stem meerderheid in de gemeenteraad het plan om de haven
te dempen goedgekeurd. In 1964 is de haven uiteindelijk gedempt waarna de locatie voorzien
werd van een ondergrondse parkeergarage en een riante vierbaansweg met een tankstation hier
bovenop. Met deze parkeergarage was Breda een voorloper op de rest van Nederland (Berends
& Oudshoorn, 2002). Het ontwerp van architect Bogaert hield rekening met een ingrijpende
verandering die niet onherstelbaar hoefde te zijn. Zo konden de oude kademuren ‘gespaard’
worden door de parkeergarage als een betonnen doos in de haven te leggen.
De demping van de haven sloot aan op de geest van die tijd. Vanwege de opkomende autoindustrie was het voor de stad belangrijk te voldoen aan de eisen van bereikbaarheid ter
ondersteuning van de economische belangen in de historische binnenstad (Toorn Vrijthoff &
Oudshoorn, 2006). De demping van de haven heeft ertoe geleid dat de stad goed te doorkruizen
was voor doorgaand autoverkeer en tevens veel parkeergelegenheid bood. De brede rijbanen,
parkeerplaatsen langs de rijbanen en in- en uitvoegstroken voor auto’s die in en vanuit de
parkeergarage kwamen zorgden voor veel chaos. Verkeerssituaties waren niet alleen
onduidelijk, dit deel van de stad werd er ook niet aantrekkelijker op.
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De stad kon daarentegen wel als bereikbaar beschouwd worden. Zo kende de stad diverse
aanrijroutes met verschillende verwijzingen naar het centrum, aan de stadsrand. Wanneer
iemand met de auto de stad in wilde kende dit enkele barrières in de vorm van kruispunten met
verkeersregelinstallaties. Voor het parkeren van de auto werd men goed doorverwezen door
middel van borden. De kosten hiervoor bedroegen gemiddeld onder de €3,- per uur en alle
parkeermogelijkheden lagen nabij de binnenstad op loopafstand. Voor fietsers waren er
verschillende aanrijroutes, maar helaas in mindere mate stallingen aanwezig (checklist
bereikbaarheid, bijlage 5).
Afbeelding 3: De verkeerssituatie tijdens de gedempte haven.

Bron: Argusvlinder, z.d.

Bron: Jaarboek monumentenzorg, 1999

Tijdens de tijd van de gedempte haven waren er op deze locatie geen verblijfsmogelijkheden.
Zowel bewoners als bezoekers en ondernemers maakten gebruik van de verkeerssituatie en
passeerden dit deel van de stad uit nut en noodzaak. Er zijn geen gegevens bekend van mensen
die uit vermaak naar de haven trokken om op die locatie te verblijven. Naast de
parkeergelegenheid nabij de stad had de gedempte haven dan ook geen positieve toegevoegde
waarde voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad.
Zoals uit voorgaande figuur is gebleken, is er binnen de enquête onderscheid gemaakt tussen
mensen die Breda ook kennen in de oude situatie. Om aan te geven om hoeveel respondenten dit
ging is onderstaande figuur afgebeeld. Bijna de helft van de respondenten gaven aan Breda ook
te kennen voordat de ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Figuur 7: bekendheid haven voor ontwikkeling

Kent u Breda ook vóór de ontwikkeling
van de haven?

48%
52%

ja
nee

Al deze respondenten gaven aan de destijds gedempte haven slecht te beoordelen. Woorden als
‘onaantrekkelijk’, ‘een doorn in het oog’, ‘lelijk’, ‘niet passend’ en ‘een onooglijke situatie’
kwamen regelmatig voorbij (zie bijlage 7). Een meerderheid van de bewoners van de stad is dan
ook te spreken over het feit dat de situatie onderhanden is genomen. Dit resultaat laat zien dat
de respondenten niet te spreken waren over de ontwikkeling en er mag dan ook geconcludeerd
worden dat zij om deze reden blij waren dat de situatie aangepakt werd.
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4.2. ONTWIKKELING HAVEN
Een groot deel van de bevolking bleef treuren om het verlies van de haven. Midden jaren ’90
besluit het gemeentebestuur om de binnenstad aan te pakken. Aan de oostkant van de stad staat
groen centraal welke aan kan sluiten op stadspark Valkenberg, terwijl aan de westkant het
terugbrengen van het water centraal komt te staan (Berends & Oudshoorn, 2002). Hiermee wil
Breda de historische identiteit en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren waardoor de toekomstige
generaties van de stad een hoogwaardige leefomgeving wordt geboden (Gemeente Breda, 2002).
Omdat in een dynamische stad niet alles eeuwige waarde heeft, heeft de
Afbeelding 4:
gemeente besloten de haven weer terug te brengen in het Bredase
Ontwikkeling haven
stadsbeeld (Berends & Oudshoorn, 2002). Niet alleen de haven, maar
een groter deel van de rivier werd teruggebracht. Het project bestond
uit twee delen. Allereerst de haven en vervolgens de rivier.
Het terugbrengen van het water in de stad heeft als doel de gedempte
haven te heropenen en de stadsgracht aan te leggen (Adank, 2002).
Tevens streeft de gemeente naar kwaliteitsverbetering van de woon-,
werk- en verblijfsfunctie van de binnenstad. Ook wil de gemeente
hiermee de toeristische en economische positie van de Bredase
binnenstad versterken. Om dit alles te realiseren had de gemeente een
budget van 29,5 miljoen euro beschikbaar (persoonlijke communicatie,
geïnterviewde gemeente Breda, 5 maart 2013). Een deel van de
financiering om de ontwikkeling te bewerkstelligen is verkregen vanuit
een Europese subsidie. Zo was dit project onderdeel van ‘Water in
historic city centres’ en werkte Breda hierin samen met nog vijf
Europese steden. Dit Europese samenwerkingsproject is ontstaan vanuit
het INTERREG IIIB programma voor Noordwest Europa (Okra
landschapsarchitecten, 2007). Dit project weerspiegelt een groeiende
centrale rol van het water in een economische en ruimtelijke
intensivering van oude stadscentra die een historische relatie hebben
met water (Okra landschapsarchitecten, 2007).

Bron: gemeente Breda,
2002

Selectieve bereikbaarheid
Voor het verkeer heeft de heropening van de haven vele gevolgen. Zo is niet alleen de
parkeergarage verdwenen, maar is er ook een eind gemaakt aan het straatparkeren. De
parkeerplaatsen die hierdoor verloren zijn gegaan zijn opgevangen door twee andere
parkeergarages nabij de stad. De intentie was om alleen twee buslijnen en bestemmingsverkeer
langs het water te laten rijden. De rest van het autoverkeer zou via de singels moeten rijden. Het
gebied zou in tegenstelling tot vroeger plaats moeten bieden aan fietsers en voetgangers.
Hierdoor bevat deze ontwikkeling selectieve bereikbaarheid van de binnenstad. Ook het verkeer
zou verdeeld worden in de plannen voor het heropenen van de gedempte haven. Zo zou het
autoverkeer aan de westkant langs de haven rijden samen met het beperkte aantal buslijnen. De
oostkant van het water zou meer gericht worden op het langzame verkeer. Deze ruimte werd
dan ook gereserveerd voor fietsers en voetgangers. Omdat er rondom het water is gekozen voor
ruimtelijke kwaliteit en verblijfskwaliteit is er ook voor gekozen de snelheid te beperken tot 30
km/u (Gemeente Breda, 2002). Dit om onder andere te voorkomen dat de route overbelast
wordt en vol raakt met doorgaand verkeer.
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Afbeelding 5: Situatie stadsgracht met links langzaam verkeer en rechts autoverkeer.

Bron: ANBO Breda, z.d.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden stond hoog in het vaandel. Dat blijkt wel uit de
nieuwsbrieven die voor en tijdens de ontwikkeling onder de aandacht zijn gebracht. Hierin
stond onder andere aangegeven dat de binnenstad vanuit zuidelijke richting altijd te bereiken
zou zijn voor bestemmingsverkeer (Oudshoorn, 2004). Deze oplossing was met name voor
bewoners van belang. Voor bezoekers en ondernemers van de binnenstad is ervoor gezorgd dat
te allen tijde de parkeergarages bereikbaar zijn en ook fietsers en voetgangers kunnen in twee
richtingen gebruik maken van de zuidelijke route. De enige verandering is dat doorgaand
autoverkeer wordt omgeleid.
Afbeelding 6: Breda tijdens de ontwikkeling van de haven

Bron: Buse, 2007

De meeste bewoners van de binnenstad geven aan niet veel hinder te hebben ervaren van de
ontwikkeling. Natuurlijk is er hinder geweest van bouwverkeer, maar niet in een dergelijk grote
mate. Wegafsluitingen werden volgens hen ruim op tijd aangekondigd zodat zij hier rekening
mee konden houden. Wat tevens door de bewoners erg geapprecieerd werd was het meldpunt
wat op het bouwterrein was gevestigd. Wanneer er ergens overlast van werd ervaren of voor
andere klachten of opmerkingen konden zij naar dit meldpunt gaan en werden deze punten
gelijk aangepakt (persoonlijke communicatie, geïnterviewde wijkraad Breda, 26 maart 2013).
Stedelijke kwaliteit
De historische identiteit van een stad ligt vast in de gebouwen en in de stedelijke structuur. Dit
geldt ook voor Breda. In deze stad betreft dit een structuur waarin met name het water een
grote rol speelt. Door het terugbrengen van deze waterloop wordt er een belangrijk structuur
element, dat bepalend is voor de identiteit en attractiviteit van de historische binnenstad,
hersteld (Toorn Vrijthoff & Oudshoorn, 2006). Bij de ontwikkeling van de plannen ging men er
vanuit dat de stad hierdoor een hogere mate van attractiviteit zou bevatten en meer bezoekers
zou trekken. Of dit ook daadwerkelijk het geval zou zijn, zal blijken op het moment dat de
ontwikkeling afgerond is, door te peilen wat de bevindingen zijn omtrent de nieuwe situatie.
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De verbeterde stedelijke kwaliteit die de ontwikkeling van de haven met zich mee zou brengen
zou alles te maken moeten hebben met de inrichting van de openbare ruimte. De omliggende
bebouwing is in mindere mate hierin meegenomen. De bebouwing rond de aangelegde haven
heeft ook vroeger de haven nog gezien en zorgt onder andere voor een verhoogde historische
kwaliteit. De bebouwing langs de rivier is wel grotendeels vernieuwd, maar hier is geprobeerd in
de stijl van de haven te bouwen. Zo zijn er geen grote glazen gebouwen geplaatst, maar statige
gebouwen met een karakteristieke uitstraling.
4.3. NIEUWE SITUATIE
Het verschil met voor en na de ontwikkeling is erg groot. In de binnenstad van Breda heeft dan
ook een ingrijpende verandering plaatsgevonden. De twee belangrijkste aspecten die een
verandering hebben ondergaan is het toepassen van selectieve bereikbaarheid en de verhoging
van de stedelijke kwaliteit.
Selectieve bereikbaarheid
De stad is anders dan voorheen niet meer een aantrekkelijke route voor doorgaand autoverkeer.
Wel is het mogelijk om vanaf de rondwegen op een snelle en gemakkelijke manier de binnenstad
te bereiken voor iedereen die hier wil en/of moet zijn. Met de ontwikkeling is geprobeerd om
aan de westelijke kant van de binnenstad het autoverkeer te scheiden (persoonlijke
communicatie, geïnterviewde wijkraad Breda, 26 maart 2013). Zo is aan de oostkant van het
water een weg gerealiseerd die door fietsers en voetgangers gebruikt dient te worden en is er
plek voor de auto aan de westkant van het water. Om deze scheiding te maken is er een verschil
in bestrating gekomen en zijn er diverse verkeersborden geplaatst.
Afbeelding 7: De huidige situatie bij de haven en de rivier

Bron: Bas, 2008

Bron: Architectura, 2010

Volgens de wijkraad (persoonlijke communicatie, geïnterviewde wijkraad Breda, 26 maart
2013) werkt dit echter minder goed dan verwacht. Fietsers gebruiken veelal de route die
eigenlijk bestemd is voor autoverkeer, terwijl de auto’s de borden voor fietsers vaak over het
hoofd zien of negeren waardoor zij gebruik maken van de fietsroute. Ook is er bij de
ontwikkeling van de haven nadruk gelegd op de parkeergarage ‘De Barones’. De vraag om de
auto in deze parkeergarage te parkeren is groter dan de capaciteit van de garage. Met name op
koopavonden en tijdens feestdagen zorgt dit voor een file op de wegen langs de haven welke
ergernis opwekt onder het verkeer evenals bij de bewoners van de binnenstad. Dit vermindert
uiteraard de bereikbaarheid met de auto. Naast de scheiding van het verkeer is er ook meer
nadruk gelegd op het langzaam verkeer door de mogelijkheid van terrassen langs het water.
Hierdoor is het voor bezoekers ook mogelijk om in de haven te verblijven.
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Op het gebied van bereikbaarheid is er door de ontwikkeling van de haven niet veel veranderd.
Het enige belangrijke verschil is dat er meer parkeergelegenheid is gekomen voor zowel de auto
als de fiets. Tevens worden de parkeerverwijzingen voor de auto nu aangegeven met een
capaciteitsindicatie (bijlage 5). Ondanks dat dit een algemene wijziging betreft en niet speciaal in
relatie staat tot de ontwikkeling heeft het wel bijgedragen aan een beter bereikbare binnenstad.
Deze bereikbaarheid is niet alleen onderzocht door middel van gegeven feiten in diverse
documenten, ook de ervaring met de bereikbaarheid dient gemeten te worden om een goede
uitspraak hierover te kunnen doen. Om deze reden is aan de respondenten van de enquête
voorgelegd hoe bereikbaar zij de binnenstad van Breda vinden en of zij daar nog veranderingen
in zouden willen zien. Uit onderzoek onder de bezoekers van de binnenstad blijkt dat de
meesten met de auto naar de binnenstad gaan om deze te bezoeken. Vervolgens is gevraagd met
welk vervoermiddel men het liefste de stad zou willen bezoeken. Daaruit is te zien dat de
mogelijkheden en het gewenste vervoermiddel dicht bij elkaar liggen. Er vindt alleen een kleine
verschuiving plaats in het langzaam verkeer. Ongeveer 4% van de bezoekers die nu lopend de
stad bezoeken zouden liever per fiets de binnenstad willen bereiken.
Figuur 8: huidige gebruik vervoermiddel Breda

Figuur 9: gewenst gebruik vervoermiddel Breda

Welk vervoermiddel gebruikt
u om de binnenstad van Breda
te bezoeken?

Met welk vervoersmiddel zou
u het liefst de binnenstad van
Breda willen bezoeken?

auto

16%
2%
30%

52%

openbaar
vervoer
fiets

10%

auto

6%
30%

54%

lopend

openbaar
vervoer
fiets
lopend

Wanneer bovenstaande aanpassing op het gebied van het gewenste vervoermiddel aangepast
zou worden geeft slechts 15% van deze respondenten aan de stad vaker te gaan bezoeken
wanneer deze inspeelt op het gebruik van het gewenste vervoermiddel. Wat dat betreft kan er
aangenomen worden dat de stad Breda op het gebied van bereikbaarheid goed inspeelt op de
behoefte onder de bezoekers.
Figuur 10: aantal bezoeken binnenstad Breda

Zult u de binnenstad vaker bezoeken wanneer deze
ingespeeld heeft op uw gewenste vervoermiddel?
15%
ik zal de stad vaker bezoeken
85%

ik zal de stad om deze reden niet vaker
bezoeken dan dat ik nu al doe

Dat vele respondenten te spreken zijn over de stad Breda valt ook af te lezen uit de antwoorden
die zij gegeven hebben op enkele algemene stellingen. Wat hierin opvalt, is dat de bewoners en
bezoekers vinden dat de stad zowel met de auto als het openbaar vervoer en de fiets goed
bereikbaar is. Ook weten de bewoners en bezoekers waar zij hun auto of fiets kunnen en mogen
stallen en vinden zij de loopafstand van de parkeerplek of halte tot de binnenstad acceptabel. Dit
zet kracht bij het voorgaand geconcludeerde welke aangeeft dat Breda op het gebied van
bereikbaarheid goed inspeelt op de behoefte van de bezoeker.
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Figuur 11: diverse stellingen binnenstad Breda
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Stedelijke kwaliteit
Bij de demping van de haven in 1964 is alleen aandacht besteed aan de route van het water. De
historische panden die daar al aanwezig waren zijn allemaal behouden gebleven. Ook dit komt
de nieuwe situatie ten goede. Dit blijkt ook uit onderstaande foto’s.
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Afbeelding 8: Vergelijkende foto van de oostkant van de haven in 1964 en 2009

Bron: Gils, 1964

Bron: Google Streetview, 2009

Bij het herstel van de haven zijn de oude kademuren weer zichtbaar gemaakt en is de haven in
oude staat teruggebracht. Ook is het eerdere functionele gebruik van de locatie veranderd in een
verblijfsgebied. Samen met de andere verblijfsgebieden in de binnenstad van Breda vormt dit
een netwerk dat mensen kan binden aan de stad. In de enquête is aan de respondenten
voorgelegd in welke mate zij graag verblijven in de binnenstad om na te gaan of het toepassen
van deze verblijfsgebieden ook de juiste uitwerking heeft op de bezoekers van de stad. Hierbij
geeft 97% van de respondenten aan gemiddeld, graag, tot heel graag hier te verblijven. De 3%
die aangeeft niet zo graag of helemaal niet graag in de binnenstad te verblijven geeft hierbij
voornamelijk als reden dat de woonplaats te ver weg is en dus de reisafstand te lang.

In welke mate verblijft u graag in de binnenstad van Breda?
2%

1%

12%

37%
48%

Heel graag
Graag
Gemiddeld
Niet zo graag
Helemaal niet graag

Figuur 12: verblijven in de binnenstad van Breda

Toch zien met name bewoners wel mogelijkheden om het verblijfgebied nog aantrekkelijker te
maken. Dit heeft vooral betrekking op de rivier. Dit deel van de ontwikkeling wordt door vele
bewoners beschouwd als ‘een betonnen bak met water’ (persoonlijke communicatie,

45

geïnterviewde wijkraad Breda, 26 maart 2013). Na suggesties van bewoners zijn er
waterplanten aangebracht die het geheel levendiger moeten maken, maar helaas zijn deze
waterplanten maar een deel van het jaar zichtbaar. Zij zouden hier liever meer karakteristieke
elementen zien waardoor het voor zowel bewoners als bezoekers een nog aantrekkelijker
gebied wordt om te kunnen verblijven. Een voorbeeld zou kunnen zijn een hekwerk aan te
brengen welke de situatie wat ooglijker maakt (persoonlijke communicatie, geïnterviewde
wijkraad Breda, 26 maart 2013).
Door het behoud van de historisch panden heeft de haven gelijk een karakteristieke uitstraling
met zich mee gekregen. Om te kunnen analyseren wat voor een impact de ontwikkeling heeft
gehad op de aantrekkelijkheid van de stad is er een terugkerende vraag teruggebracht in de
enquête. Respondenten konden kiezen uit twee positieve aspecten of een minder positief aspect.
Er is dan ook bewust gekozen geen directe ja/nee vraag te stellen. Hieruit zou opgemaakt
kunnen worden dat wanneer veel mensen zouden antwoorden het spijtig te vinden dat de
parkeergarage is verdwenen de ontwikkeling in minder goede orde is ontvangen door bewoners
en bezoekers dan wanneer mensen aangeven dat ze vinden dat de stad aantrekkelijker is
geworden of dat het past bij het historische karakter van de stad. Ook binnen deze vraag is er
een onderscheid gemaakt tussen respondenten die bekend zijn met de oude situatie en
respondenten die alleen de nieuwe situatie kennen. Hieruit kan opgemaakt worden of mensen
iets anders hadden verwacht en hoe de verandering wordt opgenomen onder de bevolking.
Figuur 13: mening over huidige haven
U heeft aangegeven bekend te zijn met de
situatie vóór de ontwikkeling.

U heeft aangegeven niet bekend te zijn met de
situatie vóór de ontwikkeling.
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herstelling in zijn oude staat weer
geopend. Wat vindt u van deze
ontwikkeling?

In 2007 is de haven na het
herstelling in zijn oude staat weer
geopend. Wat vindt u van deze
ontwikkeling?
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Uit bovenstaande vergelijking is te zien dat alle respondenten die alleen bekend zijn met de
huidige situatie deze ook allemaal als positief ervaren. Van de respondenten die ook bekend zijn
met de oude situatie hebben slechts twee respondenten overwegend negatief gereageerd op de
ontwikkeling. Zo werd in de oude situatie de parkeergarage wel erg gewaardeerd en momenteel
als een verlies beschouwd. Dit kleine aantal respondenten valt echter in het niet met de
overwegende positieve reacties op de ontwikkeling.
Omdat een stad nooit is uit-ontwikkeld en elke persoon wel aspecten kan vinden die nog
aandacht behoeven, is er aan de respondenten van de enquête voorgelegd wat zij nog graag
veranderd zouden zien wanneer de binnenstad van Breda verder zal gaan ontwikkelen. Dingen
die men eventueel nog veranderd zou willen zien is het benadrukken van de positieve aspecten.
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Twee aspecten die er hierbij uit springen zijn dat volgens vele bewoners en bezoekers meer
nadruk gelegd mag worden op de historische bebouwing en dat er meer aspecten van water en
groen terug mogen komen in de stad. Een ander opvallend punt is dat veel respondenten de
hoeveelheid moderne bebouwing graag in mindere mate in het straatbeeld zouden willen zien.
Een overzicht van de aspecten die bewoners en bezoekers graag in Breda veranderd zouden
willen zien is in de volgende figuur weergegeven.
Figuur 14: aspecten die mogen veranderen in Breda

Als er aspecten in de binnenstad van Breda aangepast
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Natuurlijk moet bij het aflezen van bovenstaande grafiek wel de omvang van Breda in
ogenschouw genomen worden. Zo is Breda een middelgrote stad. Hierbij is het niet noodzakelijk
om op elk gebied volledig aan de behoeften van elke bezoeker te voldoen. Juist omdat Breda een
middelgrote stad is kent deze andere kenmerken en kwaliteiten. Wanneer iemand iets mist kan
die persoon hiervoor ook een andere stad bezoeken. Belangrijk is om het algemene beeld in
ogenschouw te houden.
Sinds de afronding van het project houdt de gemeente Breda zich nog regelmatig bezig met de
ontwikkeling van de haven. Naar aanleiding hiervan zijn er nog punten die aandacht behoeven.
Eén van deze aspecten is het aanpassen van de Trambrug. Ondanks het aanleggen van de haven
is er nog weinig levendigheid op het water. Dit komt onder andere door de lage Trambrug die
aanwezig is aan de noordkant van het water. Hierdoor kan het gemiddelde pleziervaartuig niet
verder varen en geen gebruik maken van de gerealiseerde haven om aan te leggen (persoonlijke
communicatie, geïnterviewde gemeente Breda, 5 maart 2013). Op dit moment is de gemeente
druk bezig met het verhogen van de Trambrug. Hierdoor kunnen pleziervaartuigen door varen
tot in de haven om de levendigheid aldaar een positieve impuls te geven.
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Afbeelding 9: Locatie trambrug

Bron: BAM Civiel Zuidwest, 2013

Op bovenstaande kaart is de Trambrug met het oranje pijltje aangegeven. Ten noorden van deze
brug leggen nu de pleziervaartuigen aan. In de toekomst kunnen zij onder de verhoogde brug
doorvaren en een ronde maken over de singels, alsook aanleggen in de haven van Breda.
Afbeelding 10: Oude en nieuwe situatie Trambrug

Bron: Breda Vandaag, z.d.

Bron: BAM Civiel Zuidwest, 2013

Zoals uit bovenstaande afbeelding te zien is, zal de Trambrug verhoogd worden naar 3,20 meter
(BAM Civiel Zuidwest, 2013). Deze ingreep is reeds gestart in juli 2013.
4.4. CONCLUSIE
De ontwikkeling waarbij de haven is teruggebracht in het Bredase straatbeeld heeft een
ingrijpende verandering teweeg gebracht. Wanneer gekeken wordt naar de drie aspecten die uit
de theorie naar voren komen waar een binnenstedelijke ontwikkeling rekening mee moet
houden, dan is te zien dat vanuit de plannen ingezet is op het toepassen van selectieve
bereikbaarheid en het verhogen van de stedelijke kwaliteit. Zo is er allereerst nagestreefd om
selectieve bereikbaarheid toe te passen door de capaciteit van het wegverkeer in dit deel van de
stad te verkleinen. De stad is hierdoor bereikbaar voor bestemmingsverkeer, maar overig
doorgaand verkeer dient omgeleid te worden. Ten tweede is er met de ontwikkeling van de
haven gestreefd naar het verbeteren van de stedelijke kwaliteit. Zo is er rekening gehouden met
de uitstraling van de haven voordat deze gedempt was en is geprobeerd deze karakteristieke
uitstraling weer te realiseren. Dit komt tegemoet aan de doelstelling van Breda om een
aantrekkelijk dwaalmilieu te creëren.
Met betrekking tot de ontwikkeling van de haven in Breda kan geconcludeerd worden dat deze
als positief wordt ervaren door zowel bewoners als bezoekers van de binnenstad. Zij ervaren de
binnenstad als aantrekkelijker dan voorheen. Uitspraken als ‘een ontsiering van de stad’ en ‘een
doorn in het oog’ zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor ‘een toevoeging aan het
historische karakter van de stad’. Tevens is het gebied aantrekkelijker gemaakt voor mensen om
te verblijven. De bebouwing die behouden is rondom de haven zorgt voor meer nadruk op de
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karakteristieke uitstraling van de haven en voor een positieve impuls op de waardering van
bewoners en bezoekers op de aantrekkelijkheid van Breda.
Bereikbaarheid
Zoals eerder genoemd is de checklist bereikbaarheid ook op elke casus uitgevoerd. Zo ook bij de
casus Breda. De uitgewerkte resultaten hiervan zijn terug te vinden in de bijlagen. Hieronder een
overzicht van de eindscore.

Gewogen totaalscore bereikbaarheid Breda
Infrastructuur auto
Parkeren
Fiets
TOTAAL

Nul situatie
13,5
15
6,75
32,25

Huidige situatie
13,5
17,5
7,25
38,25

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat de ontwikkeling geen ingrijpende effecten heeft gehad
voor de infrastructuur van de auto. Het feit dat het verkeer gestimuleerd wordt om een andere
route te nemen heeft geen specifieke impact gehad op de afwikkeling van het verkeer en de
bereikbaarheid van de binnenstad. Door de ontwikkeling is een parkeergarage en veel parkeren
op maaiveld verloren gegaan, maar er zijn hier vervangende parkeermogelijkheden voor
teruggekomen. Dit heeft ertoe geleid dat Breda in de huidige situatie op het gebied van parkeren
beter scoort ten opzichte van de oude situatie. Tot slot is de bereikbaarheid voor fietsers ook
verbeterd. Al met al leidt deze ontwikkeling tot een verbeterde bereikbaarheid van de
binnenstad van Breda.
Na analyse van het project en de twee aspecten waar op dit moment aan gewerkt wordt blijkt
dat bij de plannen voor het terugbrengen van de haven wel degelijk aandacht besteed is aan het
langzame verkeer. Echter, dit heeft niet zo’n goede uitwerking gehad als dat vooraf bedacht is.
Zo is het langzame verkeer in de plannen gescheiden van het autoverkeer, maar pakt dit in
werkelijkheid niet zo goed uit. Bij een volgende ontwikkeling is dit wel een punt waar meer
rekening mee gehouden zou moeten worden. Dit houdt in dat wanneer er bij de ontwikkeling
van de binnenstad aandacht besteed wordt aan alle drie de aspecten uit het conceptueel model,
er wellicht een nog positiever resultaat mogelijk zou zijn.
De aanpassingen welke veelal na oplevering van een project plaatsvinden zijn vaak
onvermijdelijk en zullen in vele projecten altijd blijven bestaan. Een aanpassing is dan ook niet
gelijk een reden om een project als niet geslaagd te bestempelen. Voor Breda kan geconcludeerd
worden dat het een geslaagde ontwikkeling is. Ondanks dat er vooraf alleen ingezet zou worden
op het toepassen van selectieve bereikbaarheid en het verhogen van stedelijke kwaliteit hebben
er ook wel ontwikkelingen plaatsgevonden op het aspect van langzaam verkeer. Hierdoor is het
gebied aantrekkelijk om te verblijven. Een groot aandeel hierin heeft de bestaande historische
bebouwing die ook vroeger de haven nog heeft gezien, voordat deze gedempt werd. Hieruit kan
opgemaakt worden dat het succes niet alleen ligt aan het betrekken van de drie eerder
genoemde aspecten, ook het implementeren van de ontwikkeling in de stad speelt een grote rol.
Doordat de haven is opgenomen in zijn omgeving beschouwen mensen het eerder als
aantrekkelijk. Het feit dat de haven een identiteit meekrijgt en een verhaal kent spreekt veel
mensen aan. De stad wordt op dit moment in de huidige situatie dan ook door veel bewoners als
aantrekkelijker beschouwd in vergelijking met de oude situatie. Er mag daarom geconcludeerd
worden dat de ontwikkeling wel degelijk heeft bijgedragen aan een aantrekkelijker binnenstad.
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5. ENSCHEDE
Met ruim 158.000 inwoners is Enschede de grootste stad van Oost-Nederland. De stad probeert
een uniek gezicht te behalen door het creëren van een levendig stadshart omgeven door groen.
Enschede kent een veelheid aan voorzieningen voor zowel studenten, cultuurliefhebbers,
winkelend publiek, ondernemers, uitgaanspubliek, sporters als voor natuurliefhebbers.
Hierdoor streeft de stad om een thuis te bieden waar iedereen prettig kan leven, wonen en
werken (Gemeente Enschede, z.d.).
Afbeelding 11: ligging Enschede

Bron: Plaatsen gids, z.d.

Onderzoeksmethode
Binnen dit vijfde hoofdstuk zal de casus Enschede verder uitgewerkt worden. Dit zal met
dezelfde opzet gebeuren als voorgaande casus over Breda. Het conceptueel model uit hoofdstuk
drie zal centraal staan. Met name het toepassen van selectieve bereikbaarheid en de aandacht
voor langzaam verkeer spelen binnen deze casus een rol. De informatie welke in dit onderzoek
gebruikt wordt zal vanuit verschillende bronnen afkomstig zijn. Zo zijn er allereerst interviews
gehouden met de direct betrokkenen. Er is gesproken met een ambtenaar van de gemeente
Enschede, welke zich bezig heeft gehouden met de verkeerskundige aspecten van de
ontwikkeling. Tevens is er gesproken met de voorzitter van ondernemersvereniging winkelhart
Enschede. Tot slot heeft ook een interview plaatsgevonden met de vicevoorzitter van de
wijkraad zuidoost Enschede. Op deze manier is getracht om op zowel een kwantitatieve als op
een kwalitatieve manier te onderzoeken wat de ervaringen en meningen zijn over de stad. De
uitgewerkte interviews zijn terug te vinden in bijlage 2.
Om inzicht te krijgen in de ervaringen van bezoekers is er een grootschalige enquête opgezet.
Voor de casus Enschede zijn er 95 respondenten. De respondenten variëren van zowel
achtergrond, opleidingsniveau en regio waarin zij woonachtig zijn. Hierdoor wordt er een
gevarieerd beeld gecreëerd op de mogelijke wijzen waarop de respondenten een stad ervaren.
De resultaten van deze enquête zijn terug te vinden in bijlage 8.
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Tot slot is de checklist bereikbare stadscentra ook op de casus Enschede toegepast. Deze
bereikbaarheidstoets laat verschillen zien voor autoverkeer, parkeermogelijkheden en langzaam
verkeer van zowel vóór als na de ontwikkeling van het Van Heekplein. Deze resultaten zijn terug
te vinden in bijlage 5. De resultaten van deze checklist zijn geanalyseerd aan de hand van het
rekenprogramma Excel. Zo worden zowel de gewogen als ongewogen en de totaalscores
weergegeven per stad in de oude en de nieuwe situatie.
Met name de vierde en vijfde deelvraag zal in deze analyse beantwoord worden voor de casus
Enschede. Zo zal blijken hoe deze ontwikkeling verlopen is en zal duidelijker worden of de stad
hierdoor ook aantrekkelijker is geworden of niet.
De ontwikkeling van het Van Heekplein in Enschede zal in verschillende onderdelen beschreven
worden. Allereerst zal dieper in worden gegaan op de nul-situatie. Hierin zal uitgelegd worden
hoe de situatie was voordat de ontwikkeling is gestart. Hierna zal de ontwikkeling besproken
worden. Tot slot zal er dieper ingegaan worden op de huidige situatie. De ervaringen van
bewoners, bezoekers en ondernemers zullen met name in deze paragraaf geïmplementeerd
worden. Uiteindelijk zal dit hoofdstuk afsluiten met een conclusie. Hieruit zal blijken of de
ontwikkeling ook daadwerkelijk heeft geleid tot een aantrekkelijker Enschede. Verbeterpunten
of suggesties voor verdere ontwikkeling zullen hierin onder de aandacht worden gebracht.
De ontwikkeling van Enschede
De stad Enschede bouwt aan de toekomst en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld om de
binnenstad aantrekkelijker te maken. De rol die de gemeente voor de stad voor ogen heeft is in
2020 internationaal bekend staan als kennisstad (Gemeente Enschede, z.d.).
Enschede heeft in 1119 stadsrechten verkregen. Toch volgt de echte betekenis van de stad pas
rond de 18e eeuw. De opkomst en ontwikkeling van de textielindustrie zorgde voor een grote
bloei rond 1960. Sindsdien streeft Enschede naar de ontwikkeling van een kennisstad. Om hier
te komen heeft de stad ook verschillende tegenslagen gekend. Dit waren onder andere enkele
grote stadsbranden, de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog en de vuurwerkramp in
2000 (Enschede, z.d.).
Om de ontwikkeling van de binnenstad in goede banen te leiden heeft de gemeente een
actieprogramma opgezet. Dit ‘Actieprogramma Binnenstad’ dient als een eerste aanzet om
samen met partners de binnenstad levendiger, aantrekkelijker, bruisender en
toekomstbestendig te maken. De stad streeft naar een centrum die er nationaal gezien toe doet.
Om dit te bereiken moet het centrum groter worden en moet de bestaande
voorzieningenstructuur worden versterkt door nieuwe functies hieraan toe te voegen
(actieprogrammabinnenstad, z.d.). De twee ontwikkelingen die hierbij nu centraal staan zijn de
ontwikkeling van de Stadsweide aan de zuidwest kant van het centrum en de ontwikkeling van
de Spoorzone aan de noordkant van het centrum. Voorafgaand hieraan heeft in het centrum nog
de ontwikkeling van het H.J. Van Heekplein plaatsgevonden. Deze voldoet ook aan de
kernwaarden van het actieprogramma omdat het streeft naar een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit, een diversiteit aan functies bevat, de sociale veiligheid verbetert en hiermee ook aan
het imago van de stad werkt. Echter, de vraag hierbij is of deze ontwikkeling net zo een positieve
uitwerking op de stad heeft zoals het vooraf bedacht is.
Aantrekkelijk Enschede
Onder aantrekkelijk kan in de casus Enschede verstaan worden; een levendig, bruisend en
toekomstbestendige stad met een diversiteit aan functies in een uitgebreider centrum waar
iedereen prettig kan wonen, werken en leven (Gemeente Enschede, z.d.). De stedelijke kwaliteit
van de stad Enschede kan dan ook gezocht worden in een levendig en groot centrum met veel
verschillende functies.
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De binnenstad van Enschede heeft op dit moment al enkele opvallende bezienswaardigheden en
attracties. Deze zijn ook aan de respondenten van de enquête voorgelegd. Uit de antwoorden die
gegeven zijn zal afgeleid kunnen worden of de huidige ontwikkeling van het Van Heekplein een
grote rol speelt in de beleving van de stad Enschede. Aan hen is gevraagd wat in hen opkomt als
zij aan Enschede denken.
Figuur 15: aspecten van Enschede

Als u denkt aan Enschede, waar denkt u dan aan?
(max. 3 antwoorden mogelijk)
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Van de 205 respondenten uit de totale enquête zijn er 95 die aan hebben gegeven bekend te zijn
met de binnenstad van Enschede. Uit bovenstaande figuur blijkt dat de meeste respondenten bij
de stad Enschede gelijk de associatie krijgen met de oude markt en het winkelgebied. Toch geeft
bijna 20% van de respondenten aan ook het Van Heekplein als kenmerkend aspect van de
binnenstad te zien. Naast deze vijf gegeven aspecten is er nog een aspect wat door de
respondenten is opgegeven en kenmerkend is voor de stad. Dat is de Universiteit Twente. Uit dit
figuur kan opgemaakt worden dat het Van Heekplein tot de top drie kenmerkende aspecten van
Enschede behoord. Een ontwikkeling als deze kan dus een aanzienlijke stempel drukken op een
stad.
Om na te gaan of de binnenstad van Enschede op dit moment als aantrekkelijk beschouwd wordt
is deze directe vraag ook onder de respondenten van de enquête uitgezet. Uit de resultaten is op
te maken dat een overtuigende meerderheid van de respondenten de stad Enschede als
aantrekkelijk beschouwd. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen personen die de stad nog in de
oude situatie kenden en personen die de stad slechts in de huidige situatie kent. Te zien is dat
beide groepen oordelen over de binnenstad in zijn huidige staat. Opvallend is dat beide groepen
hetzelfde percentage aan positief en negatief beschouwd. Hieruit kan opgemaakt worden dat het
voor velen geen verschil maakt dat mensen de oude situatie wel of niet kenden.
Figuur 16: aantrekkelijkheid Enschede
U heeft aangegeven de stad ook te kennen
vóór de ontwikkeling.

U heeft aangegeven de stad niet te
kennen vóór de ontwikkeling.

Is Enschede volgens u een
aantrekkelijke stad?

Is Enschede volgens u een
aantrekkelijke stad?
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5.1. NUL-SITUATIE
Na de Tweede Wereldoorlog werd Enschede achtergelaten met veel verwoeste panden. Van deze
situatie werd gebruik gemaakt door een verkeerslint aan te brengen tussen de Ripperdastraat en
de Gronausestraat. In het wederopbouwplan uit 1946 werd dan ook gesproken over een
hoofdrijbaan met vier stroken, voorzien van parallelwegen en middelhoge bebouwing
(Regiocanons, z.d.). De weg kreeg de naam Boulevard 1945 en werd aangelegd tussen 1955 en
1973. Ondanks dat de parallelwegen in eerste instantie bedoeld waren voor voetgangers werden
deze in werkelijkheid met name gebruikt als parkeerterrein. Tevens kregen de bepalende
gebouwen niet de functie waarvoor ze bestemd waren. Er kwamen kantoren en tevens heeft de
Vroom & Dreesmann zich gevestigd in een ander gebouw. Hierdoor werd het winkelcentrum in
twee delen gespleten (Regiocanons, z.d.). Door de aanleg van de Boulevard werd het Van
Heekplein gebruikt voor de warenmarkt, maar kenmerkte dit terrein zich ook als onmisbaar
parkeerterrein, centraal in de stad.
De stad kan daarentegen wel als bereikbaar beschouwd worden. Zo kende de stad diverse
aanrijroutes met verschillende verwijzingen naar het centrum aan de stadsrand. Wanneer
iemand met de auto de stad in wilde kende dit enkele barrières in de vorm van kruispunten met
verkeersregelinstallaties. Voor het parkeren van de auto werd men goed doorverwezen door
middel van borden. De kosten hiervoor bedroegen gemiddeld onder de €3,- per uur en alle
parkeermogelijkheden lagen nabij de binnenstad op loopafstand. Voor fietsers waren er
verschillende aanrijroutes, maar helaas in mindere mate stallingen aanwezig (checklist
bereikbaarheid, bijlage 5).
Afbeelding 12: Het van Heekplein in 1965

(Bron: Enschede-stad, 2004)

Het Van Heekplein en de Boulevard waren vroeger van grote betekenis voor het verkeer. De
Boulevard vormde een centrale ader waarover men met de auto de stad kon doorkruizen. Over
de Boulevard reden dagelijks ongeveer 15.000 auto’s (persoonlijke communicatie,
geïnterviewde gemeente Enschede, 17 april 2013). Tevens kon men op en rondom het Van
Heekplein parkeren. Toch vormde de Boulevard in deze situatie een barrière in de stad. Dit was
zowel de mening van de gemeente, de ondernemers van de binnenstad als van de bewoners. Dit
blijkt onder andere uit de gesprekken die met deze drie partijen gevoerd zijn. Bewoners zagen
de Boulevard als een drukke weg die het centrum in twee stukken hakt. De Vroom & Dreesmann
aan de ene kant en de rest van de binnenstad aan de andere kant. Tevens werd het Van
Heekplein als een louter parkeerplek gezien wat dit erg onaantrekkelijk maakte (persoonlijke
communicatie, geïnterviewde wijkraad Enschede, 16 april 2013). De partijen waren van mening
dat er wel degelijk wat aan de situatie gedaan zou moeten worden.
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Zoals blijkt uit het gesprek met de wijkraad vonden met name bewoners de situatie voor de
ontwikkeling erg onaantrekkelijk. Er was geen reden voor mensen om op deze plek te verblijven.
Het Van Heekplein was een grijs en somber deel van de stad waar alleen tijdens marktdagen
levendigheid aanwezig was. Buiten deze dagen werd dit deel van de stad puur uit nut en
noodzaak gebruikt.
Zoals uit voorgaande figuur is gebleken is er ook in deze casus een onderscheidt gemaakt tussen
mensen die Enschede kenden in de oude situatie en mensen die alleen bekend waren met de
huidige situatie. Om aan te geven over hoeveel respondenten er dan gesproken wordt is
onderstaande figuur afgebeeld. 44% van de respondenten van de enquête gaven aan de stad
Enschede ook te kennen in deze oude situatie.
Figuur 17: Bekendheid Van Heekplein voor ontwikkeling

Kent u de stad ook in de oude situatie?
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De meningen over de oude situatie waren echter niet positief. Ondanks dat sommige mensen de
oude situatie wel prima vonden waren er veel uitspraken als ‘ongeregeld’, ‘gevaarlijk’,
‘rommelig’, ‘onpraktisch’, ‘hinderlijk’ en ‘onaantrekkelijk’ (zie bijlage 8). Dit resultaat laat zien
dat de respondenten niet te spreken zijn over de oude situatie en er mag dan ook aangenomen
worden dat zij blij waren dat de situatie opnieuw bekeken zou worden en aangepakt werd.
5.2. VAN HEEKPLEIN
De tweedeling van het centrum leidde aan het eind van de 20ste eeuw tot een
stedenbouwkundige ingreep op en rondom het Van Heekplein. De Boulevard als doorgaande
weg langs het centrum kwam te vervallen en werd vervangen door een groter Van Heekplein. In
2003 vestigde zich aan dit terrein onder andere het grote warenhuis De Bijenkorf en kreeg de
stad een vestiging van het Holland Casino. Tevens werd het aangrenzende winkelcentrum de
Klanderij compleet vernieuwd (Regiocanons, z.d.). Het vernieuwde Van Heekplein kende op
maaiveld geen plek meer voor geparkeerde auto’s, maar de ondergrondse parkeergarage met
plek voor 1750 auto’s bood hiervoor een oplossing.
Deze ontwikkeling bestond uit een aantal deelprojecten. Als eerste was dit de parkeergarage die
zich onder het Van Heekplein bevindt. De start van de bouw hiervan was in het jaar 2000.
Vervolgens was de westkant van het plein aan de beurt. De gebouwen waar momenteel het
Holland Casino en de Bijenkorf in gevestigd zijn, werden ontwikkeld. Deze ontwikkeling is
gestart in 2001. Hierna volgde de zuidkant met daarbij de Twentec-residentie en vervolgens de
oostkant met winkelcentrum de Klanderij (Enschede-stad, 2004).
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Afbeelding 13: Bouwput H.J. Van Heekplein

(Bron: Enschede-stad, 2000-2011)

Het doel van deze ontwikkeling was niet zozeer om de barrière te verwijderen die gevormd
werd door de Boulevard, maar het doel was om het centrum aantrekkelijk te maken. Om dit te
kunnen bewerkstelligen moest de oversteek naar het pand van de Vroom & Dreesmann
makkelijker gemaakt worden (persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Enschede,
17 april 2013). Een onderdeel van het aantrekkelijker maken was het verwijderen van de
barrière. Met dat idee is de gemeente gestart. Vervolgens heeft de ontwikkeling zich doorgezet.
Zo is het winkelcentrum Klanderij gesloopt en herbouwd om hierop aan te sluiten. Dat was in
het oorspronkelijke plan niet de bedoeling (persoonlijke communicatie, geïnterviewde
gemeente Enschede, 17 april 2013).
Ondanks dat het plan veel steun kent vanuit de bestuurlijke kant en vanuit de bewoners en
bezoekers waren er veel ondernemers die hier wat minder vertrouwen in hadden. Zij waren met
name bezorgd om hun eigen onderneming. Een verandering in de binnenstad kan er namelijk
toe leiden dat de routing veranderd. Winkelend publiek kan door andere straten geleid worden
waardoor een voorheen A-locatie kan veranderen naar een B of zelfs een C-locatie. En dat gaan
ondernemers natuurlijk merken in de omzet (persoonlijke communicatie, geïnterviewde
ondernemers Enschede, 16 april 2013). Om deze reden waren veel ondernemers bang voor dit
onderdeel. Tevens zullen ondernemers ook overlast ervaren van de bouw tijdens de
werkzaamheden.
Selectieve bereikbaarheid en langzaam verkeer
De grootste verandering binnen de ontwikkeling van deze locatie was de onderbreking van de
Boulevard en het autovrij maken van het Van Heekplein. Deze verandering in de verkeerssituatie
was al aangekondigd en vastgelegd in het Mobiliteitsplan 1996. Hierdoor moest verkeer gaan
omrijden. Om dit verkeer op te vangen is er achter het pand van de Vroom & Dreesmann een lus
gemaakt waardoor het verkeer, met een kleine omweg, nog wel van west naar oost of andersom
kan rijden. De uitstraling van deze weg is wel iets aangepast zo is er geen traditionele route
gekomen, maar is er een busbaan ontwikkeld met daarlangs een fietsweg. Dit is een smalle straat
voor fietsers en auto’s gezamenlijk. Doordat de fietsers zich op de rijbaan bevinden zal het
autoverkeer afremmen waardoor de route onaantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer. Dit
heeft ertoe geleidt dat op dit moment minder verkeer gebruik maakt van deze omleidingsroute.
(persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Enschede, 17 april 2013).
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Afbeelding 14: De busbaan met de fietsweg langs het zuiden van het centrum

(bron: Google streetview, 2009)

Naast het aanbrengen van de zuidlus zijn er ook andere acties ondernomen om het verkeer wat
voorheen over de Boulevard reed op te vangen. Zo zijn er enkele wijzigingen aangebracht op de
singels. Op enkele kruispunten is hier dan ook de capaciteit vergroot. Verder waren er plannen
om het profiel van de singels te veranderen. Deze bestaat nu uit een trottoir, een fietsstrook, een
rijbaan en een middenberm. Echter, dit profiel is kenmerkend voor Enschede en de gemeente
streeft er dan ook naar om dit zo te houden (persoonlijke communicatie, geïnterviewde
gemeente Enschede, 17 april 2013). Hierdoor zijn de maatregelen om het verkeer op te vangen
slechts beperkt tot het vergroten van capaciteiten op kruispunten.
Het doel van de ontwikkeling was het aantrekkelijker maken van de binnenstad. De stedelijke
kwaliteit zou dan ook met de ontwikkeling van het Van Heekplein verhoogd worden. Het plein
zou vrij worden van autoverkeer en meer een verblijfsfunctie krijgen. Toch is er in grote mate bij
de inrichting van het plein ook rekening gehouden met de markt die daar twee keer per week
plaatsvindt. Hierdoor is het plein ontwikkeld als een grote open vlakte met hier en daar een
bankje en een boom.
5.3. NIEUWE SITUATIE
In de binnenstad van Enschede heeft met deze ontwikkeling een ingrijpende verandering
plaatsgevonden. Zo is het van een grijs en somber gebied met veel auto’s omgevormd naar een
autovrij open gebied met een moderne uitstraling en ruimte voor het winkelend publiek.
Afbeelding 15: Resultaat Van Heekplein

(Bron: Enschede-stad, 2004)
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Zowel ondernemers als bewoners zijn te spreken over de huidige situatie. Met name
ondernemers die een locatie in het centrum hebben zijn tevreden met het eindresultaat van de
ontwikkeling. Echter, de vrees voor een veranderde routing voor winkelend publiek is wel
werkelijkheid geworden. Voor de ondernemers die wat meer buiten het centrum een locatie
hebben ligt dit wat gevoeliger (persoonlijke communicatie, geïnterviewde ondernemers
Enschede, 16 april 2013). Immers, vastgoedeigenaren verlagen niet zomaar de huur. Hierdoor
blijft het bij ondernemers in de omzet wel merkbaar.
De meeste bewoners zijn volgens de wijkraad wel tevreden over wat er op deze locatie is
neergezet. Het is een erg groot plein, maar kent volgens hen zeker verbeteringen ten opzichte
van de oude situatie (persoonlijke communicatie, geïnterviewde wijkraad Enschede, 16 april
2013). Toch zou het plein volgens hen nog wel wat gezelliger gemaakt mogen worden.
Selectieve bereikbaarheid en langzaam verkeer
De meest ingrijpende verandering is het verdwijnen van parkeermogelijkheden op het plein en
de doorgaande route voor autoverkeer. Dit verdwijnen van parkeren op maaiveld wordt volgens
de ondernemersvereniging door haar leden niet als hinderlijk gezien. Bovendien is veel
parkeergelegenheid, ondergronds, op dezelfde locatie ervoor terug gekomen (persoonlijke
communicatie, geïnterviewde ondernemers Enschede, 16 april 2013). Ook de capaciteit van de
parkeermogelijkheden is toegenomen. In de ondergrondse parkeergarage onder het Van
Heekplein zijn nu 1750 plekken waar voorheen bovengronds slechts 400 plekken aanwezig
waren. Dit blijkt ook uit de checklist bereikbaarheid. De parkeermogelijkheden in de binnenstad
zijn aanzienlijk toegenomen waardoor de stad bereikbaarder is geworden voor autoverkeer.
Afbeelding 16: Parkeergarage Van Heekplein

(Bron: Enschede-stad, 2004)

Het opbreken van de Boulevard heeft ervoor gezorgd dat er selectieve bereikbaarheid is
toegepast. Het autoverkeer wordt geweerd van de locatie en het langzaam verkeer wordt
gestimuleerd.
Deze bereikbaarheid is niet alleen onderzocht door middel van gegeven feiten, maar ook de
ervaring van de bereikbaarheid dient gemeten te worden om een goede uitspraak hierover te
doen. Om deze reden is aan de respondenten van de enquête voorgelegd hoe bereikbaar zij de
binnenstad van Breda vinden en of zij daar nog veranderingen in zouden willen zien.
Uit onderzoek onder de bezoekers van de binnenstad blijkt dat de meesten met de auto naar de
binnenstad van Enschede gaan om deze te bezoeken. Vervolgens is gevraagd met welk
vervoermiddel men het liefst de stad zou willen bezoeken. Uit deze vergelijking is te zien dat het
huidige gebruik en het gewenste gebruik in vervoermiddelen dicht bij elkaar liggen. Mensen
willen minder graag met het openbaar vervoer komen. Deze mensen zouden liever gebruik
maken van het langzaam verkeer of van de auto om de binnenstad van Enschede te bereiken.
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Figuur 18: huidig gebruik vervoermiddel Enschede Figuur 19: gewenst gebruik vervoermiddel Enschede
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Wanneer de stad meer in zou spelen in het gewenste gebruik van vervoermiddelen dan zou
slechts 14% van de respondenten de stad vaker gaan bezoeken.
Figuur 20: aantal bezoeken binnenstad Enschede

Als de binnenstad meer inspeelt op het gebruik
van uw gewenste vervoermiddel, zult u deze stad
dan vaker gaan bezoeken?
14%
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bezoeken dan dat ik nu al doe
ik zal de stad vaker bezoeken
86%

Dat veel mensen tevreden zijn met de huidige verkeerssituatie in Enschede blijkt ook uit de
antwoorden die in de enquête naar voren zijn gekomen aan de hand van enkele stellingen. Dit
figuur laat zien dat meer dan 50% van de respondenten vindt dat Enschede goed bereikbaar is,
zowel per auto als met het openbaar vervoer. Tevens is het duidelijk waar er geparkeerd kan
worden en hindert slecht een klein aantal respondenten zich aan het feit dat het niet mogelijk is
met de auto het centrum te doorkruizen.
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Figuur 21: diverse stellingen binnenstad Enschede
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Zoals eerder is aangegeven is de sloop en herbouw van winkelcentrum de Klanderij aangehaakt
bij de ontwikkelingen die zich op het Van Heekplein en op de Boulevard afspeelden. Hierdoor is
het plan groter geworden en heeft het zich meer gericht op de kwaliteit. Door een vernieuwde
openbare ruimte en een vernieuwd winkelcentrum is de stedelijke kwaliteit in het centrum
verbeterd en dus de stad aantrekkelijker is geworden.
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Ook in de enquête is aan de respondenten voorgelegd in welke mate zij graag in de binnenstad
van Enschede verblijven om na te gaan of het toepassen van deze verblijfsgebieden ook de juiste
uitwerking heeft op de bezoekers van de stad. Hieruit komt voort dat 38% van de respondenten
graag in de binnenstad verblijft en bijna de helft van de respondenten gemiddeld graag in de
binnenstad verblijft. De reden waarom 11% van de respondenten niet zo graag tot helemaal niet
graag in de binnenstad verblijven is omdat de stad te ver weg ligt, het te druk is of de kwaliteit
niet naar wens is. Deze kwaliteit is natuurlijk per persoon verschillend en is afhankelijk van hoe
deze geïnterpreteerd wordt.
Figuur 22: Verblijven in de binnenstad van Enschede

In welke mate verblijft u graag in de binnenstad
van Enschede?
2% 2%

heel graag

9%

graag
38%

gemiddeld
niet zo graag

49%
helemaal niet
graag

Volgens de wijkraad zijn ook de bewoners van de binnenstad grotendeels te spreken over de
huidige situatie. Zo zijn er geen geluiden bekend van mensen die aangaven dat de situatie
vroeger beter zou zijn dan de huidige situatie. Toch zijn er wel enkele punten aangedragen door
de wijkraad welke zij graag anders zien. Zo wordt het plein nu onder andere gebruikt voor de
markt en voor evenementen, maar daartussen zouden mensen graag wat meer sfeer aan willen
brengen op het immens grote plein. De wijkraad stelt voor om meer horeca op en rondom het
plein te faciliteren met terrassen (persoonlijke communicatie, geïnterviewde wijkraad Enschede,
16 april 2013). Hierdoor ontstaan er meer verblijfsmogelijkheden op het plein waardoor het nog
aantrekkelijker kan worden gemaakt.
Om te kunnen analyseren wat voor een impact de ontwikkeling heeft gehad op de
aantrekkelijkheid van de stad is er een terugkerende vraag teruggebracht. Respondenten
konden kiezen uit twee positieve aspecten of een minder positief aspect. Er is dan ook bewust
gekozen geen directe ja/nee vraag te stellen. Hieruit zou opgemaakt kunnen worden dat
wanneer veel mensen zouden antwoorden het spijtig te vinden dat het autoverkeer nu moet
omrijden, de ontwikkeling in minder goede orde is ontvangen door bewoners en bezoekers dan
wanneer mensen aangeven dat ze vinden dat de stad aantrekkelijker is geworden of dat het past
bij de ontwikkeling van de stad. Ook binnen deze vraag is een onderscheidt gemaakt tussen
respondenten die bekend waren met de oude situatie en respondenten die alleen de nieuwe
situatie kennen. Hieruit kan opgemaakt worden of mensen wat anders hadden verwacht en hoe
de verandering wordt opgenomen.
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Figuur 23: Mening over huidige Van Heekplein
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Uit bovenstaande vergelijking is te zien dat de respondenten de ontwikkeling als overwegend
positief beschouwen. Zo geven zij aan de ontwikkeling van de stad belangrijk te vinden en ook
de aantrekkelijkheid van de stad. Zowel de respondenten die bekend waren met de oude situatie
als de respondenten die hiermee niet bekend waren beoordelen de stad enigszins gelijk.
Niemand vindt het spijtig dat de direct doorgaande route voor autoverkeer verdwenen is. Te
zien is dat in beide groepen ongeveer één derde van de respondenten de voorgaande route voor
autoverkeer destijds wel waardeerde en het spijtig vindt dat deze op dit moment niet meer in
zijn oude staat te gebruiken is. Uit dit figuur kan opgemaakt worden dat bekendheid met de
oude situatie niet tot meer of juist minder waardering leidt voor het project.
Omdat een stad nooit klaar is met ontwikkelen en elke persoon wel aspecten kan vinden die nog
aandacht behoeven is er aan de respondenten van de enquête voorgelegd wat zij nog graag
veranderd zouden zien wanneer de binnenstad van Enschede verder zou gaan ontwikkelen.
Dingen die men eventueel nog veranderd zou willen zien is het benadrukken van de positieve
aspecten. Twee aspecten die hierbij eruit springen is dat er volgens vele bewoners en bezoekers
meer nadruk gelegd mag worden op de historische bebouwing en dat er meer onderdelen als
water en groen terug mogen komen in de stad. Een ander opvallend punt is dat veel
respondenten de hoeveelheid moderne bebouwing graag in mindere mate in het straatbeeld
zouden willen zien. Een overzicht van de aspecten die bewoners en bezoekers graag in Enschede
veranderd zouden willen zien is in figuur 24 weergegeven.
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Figuur 24: Aspecten die mogen veranderen in Enschede
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Ook in deze situatie moet bij het aflezen van bovenstaande grafiek rekening worden gehouden
met de grootte van Enschede. Deze stad is middelgroot in vergelijking met andere Nederlandse
steden. Dit houdt in dat deze wellicht niet op alle vlakken honderd procent kan voldoen aan de
wensen van bewoners en bezoekers. De antwoorden van de respondenten dienen daarom
gerelativeerd te worden tot wat mogelijk haalbaar is voor de stad Enschede.
5.4. CONCLUSIE
De ontwikkeling van het Van Heekplein in Enschede kent grotendeels twee aspecten. Zo is
selectieve bereikbaarheid toegepast en is er aandacht gekomen voor langzaam verkeer. Er is
minder directe aandacht geweest in de planontwikkeling voor de stedelijke kwaliteit. Wat
betreft de selectieve bereikbaarheid kan geconcludeerd worden dat veel bewoners en bezoekers
tevreden zijn hierover. Dit geldt ook voor ondernemers. Ondanks dat zij voorheen het verkeer
liever niet zagen verdwijnen, merken zij wel degelijk dat dit de mogelijkheden voor winkelend
publiek bevordert waardoor de onderneming wel bereikbaar blijft.
Bereikbaarheid
Zoals eerder genoemd is de checklist bereikbaarheid op elke casus uitgevoerd. Zo ook bij de
casus Enschede. De uitgewerkte resultaten hiervan zijn terug te vinden in de bijlagen. Hieronder
een overzicht van de eindscore.

Gewogen totaalscore bereikbaarheid Enschede
Infrastructuur auto
Parkeren
Fiets
TOTAAL

Nul situatie
26,5
16,5
15,5
58,5

Huidige situatie
26,5
18
17
61,5
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Uit voorgaande tabel is af te lezen dat de ontwikkeling geen ingrijpende effecten heeft gehad
voor de infrastructuur van de auto. Het feit dat het verkeer gestimuleerd wordt om een andere
route te pakken heeft geen drastische impact gehad met betrekking tot de afwikkeling van het
verkeer en de bereikbaarheid van de binnenstad. Door de ontwikkeling is veel parkeren op
maaiveld verdwenen, maar zijn vervangende parkeermogelijkheden teruggekomen. Dit heeft
ertoe geleidt dat Enschede in de huidige situatie op het gebied van parkeren beter scoort ten
opzichte van de oude situatie. Tot slot is de bereikbaarheid voor fietsers ook verbeterd. Al met al
leidt deze ontwikkeling tot een verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad van Enschede.
Een groot deel van de bebouwing was in de oude situatie ook al aanwezig. Dit is onder andere
het Twentec-gebouw ten zuiden van het Van Heekplein en de bebouwing ten noorden van het
Van Heekplein. Ten oosten van het plein staat winkelcentrum de Klanderij. Oorspronkelijk zou
dit geen onderdeel zijn van het project, maar naarmate de verandering doorzette heeft ook die
ontwikkelaar besloten het winkelcentrum te slopen en te herbouwen. Hierdoor is er naast
aandacht voor langzaam verkeer en selectieve bereikbaarheid ook aandacht geweest voor de
stedelijke kwaliteit ondanks dat dit vooraf in de planvorming niet expliciet was opgenomen. Op
het gebied van bebouwing is alleen de westkant van het plein meegenomen. Het betreft hier de
panden waar momenteel het Holland Casino en De Bijenkorf gevestigd zijn. Natuurlijk is er wel
aandacht besteedt aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo is bij de inrichting van het plein
rekening gehouden met de markt die daar tweemaal per week plaats zal vinden. Echter zou
meer uit de inrichting gehaald kunnen worden volgens bewoners en bezoekers van Enschede.
Een voorstel wat hierbij gedaan wordt is het toepassen van horeca op en langs het plein. Door
middel van terrassen zou het plein meer levendiger kunnen worden en zullen meer mensen op
en rondom heb plein willen verblijven. Hierdoor zal het Van Heekplein ook meer betekenis
kunnen krijgen voor de stad.
De ontwikkeling van het Van Heekplein is goed verlopen. Bewoners waren voorheen op de
locatie nog niet veel aanwezig waardoor er bij deze groep weinig overlast is geweest. Voor de
ondernemers heeft de ontwikkeling wel overlast veroorzaakt, maar de ondernemers zijn het er
over eens dat zij nu erg tevreden zijn over wat zij ervoor terug hebben gekregen.
De gemeente Enschede had als doel de stad aantrekkelijker te maken en hiervoor diende de
barrière die de Boulevard vormde te wijken. Er mag geconcludeerd worden dat deze doelstelling
behaald is. Doordat de binnenstad van Enschede en de ontwikkeling van het Van Heekplein als
positief wordt ervaren kan geconcludeerd worden dat de binnenstad wel degelijk
aantrekkelijker is geworden.
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6. NIJMEGEN
Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Met bijna 166.500 inwoners is ook Nijmegen een
middelgrote stad in Nederland. De ligging aan de Waal heeft handel en verkeer mogelijk gemaakt
waardoor de bewoners van de stad het op economisch gebied altijd goed hebben gehad. Het feit
dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is wil men ook uitstralen. De gemeente investeert
hierdoor in het zichtbaar maken van de geschiedenis (Gemeente Nijmegen, z.d.). Ook met de
slagzin ‘Altijd Nijmegen’ proberen zij aan te geven dat zij van alle tijden is. De combinatie van
geschiedenis en hedendaagse dynamiek worden hiermee onder de aandacht gebracht.
Afbeelding 17: Ligging Nijmegen

Bron: Plaatsen gids, z.d.

Onderzoeksmethode
Binnen dit zesde hoofdstuk zal de laatste casus, betreffende Nijmegen, verder uitgewerkt
worden. Dit zal met dezelfde opzet gebeuren als voorgaande casussen over Breda en Enschede.
Het conceptueel model uit hoofdstuk drie zal centraal staan. Met name het toepassen van
selectieve bereikbaarheid en de aandacht voor langzaam verkeer spelen binnen deze casus een
rol. De informatie welke in dit onderzoek gebruikt wordt zal vanuit drie empirische bronnen
afkomstig zijn. Zo zijn er allereerst interviews gehouden met de direct betrokkenen. Er is
gesproken met een ambtenaar van de gemeente Nijmegen, welke zich bezig heeft gehouden met
de inrichting van de openbare ruimte binnen het project Mariënburg, waar de Marikenstraat
onderdeel van is. Tevens is er gesproken met een lid van de ondernemersvereniging Nijmegen
welke ook fungeert als binnenstadmanager en ondernemer in de Marikenstraat. Hierdoor is
deze geïnterviewde extra betrokken in dit project. Op deze manier is getracht op een
kwalitatieve manier te onderzoeken wat de ervaringen en meningen zijn over de stad. De
uitgewerkte interviews zijn terug te vinden in bijlage 3.
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Om inzicht te krijgen in de ervaringen van bezoekers is een grootschalige enquête opgezet. Voor
de casus Nijmegen zijn er 158 respondenten. De respondenten variëren van zowel achtergrond,
opleidingsniveau en regio waarin zij woonachtig zijn. Hierdoor wordt er een gevarieerd beeld
gecreëerd op de mogelijke wijzen waarop respondenten een stad ervaren. De resultaten van
deze enquête zijn terug te vinden in bijlage 9.
Tot slot is de checklist bereikbare stadscentra ook op de casus Nijmegen toegepast. Deze
bereikbaarheidstoets laat verschillen zien voor autoverkeer, parkeermogelijkheden en langzaam
verkeer van zowel vóór als na de ontwikkeling van de Marikenstraat. De resultaten van deze
checklist zijn terug te vinden in bijlage 5 en zijn geanalyseerd aan de hand van het
rekenprogramma Excel. Zo worden zowel de gewogen als de ongewogen en de totaalscores
weergegeven per stad in de oude en de nieuwe situatie.
Met name de vierde en vijfde deelvraag zal in deze analyse beantwoord worden voor de casus
Nijmegen. Zo zal blijken hoe deze ontwikkeling verlopen is en zal duidelijker worden of de stad
hierdoor ook aantrekkelijker is geworden of niet.
De ontwikkeling van de Marikenstraat in Nijmegen zal in verschillende onderdelen beschreven
worden. Allereerst zal dieper in worden gegaan op de nul-situatie. Hierin zal uitgelegd worden
hoe de situatie was voordat de ontwikkeling is gestart. Hierna zal de ontwikkeling besproken
worden. Tot slot zal dieper ingegaan worden op de huidige situatie. De ervaringen van
bewoners, bezoekers en ondernemers zullen met name in deze paragraaf geïmplementeerd
worden. Uiteindelijk zal dit hoofdstuk afsluiten met een conclusie. Hieruit zal blijken of de
ontwikkeling ook daadwerkelijk heeft geleid tot een aantrekkelijker Nijmegen. Verbeterpunten
of suggesties voor verdere ontwikkeling zullen hierin onder de aandacht worden gebracht.
De ontwikkeling van Nijmegen
Eén van de kernpunten waar de gemeente naar streeft, is niet alleen de binnenstad vitaal te
houden voor winkelend publiek, maar ook om het wonen in het centrum te blijven stimuleren
(persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Nijmegen, 13 juni 2013). Hierbij werkt de
gemeente nauw samen met de diverse verenigingen in de binnenstad. In Nijmegen zijn de
horeca, cultuur en retail verbonden in het huis van de binnenstad. Gezamenlijk werken zij aan
onder andere promotie van de stad, maar kunnen zij ook opkomen voor belangen (persoonlijke
communicatie, geïnterviewde ondernemers Nijmegen, 8 mei 2013). De gemeente Nijmegen
maakt gebruik van deze bundeling van belangen door hen optijd te betrekken bij projecten
wanneer daar van beide kanten behoefte aan is.
Kenmerkend voor Nijmegen is de ligging in het landschap en de culturele rijkdom van de stad.
De identiteit van deze stad wordt dan ook gevormd door het rijke historische verleden
(Nijmegen, z.d.). Ook aan dit punt probeert de gemeente Nijmegen veel aandacht te schenken. Zo
wordt goed nagedacht over het ruimtegebruik en wordt geprobeerd onder andere de openbare
ruimtes zo verantwoord mogelijk in te richten. Hierbij kan gedacht worden aan een
multifunctionele invulling. Een invulling waarbij meerdere interacties mogelijk zijn
(persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Nijmegen, 13 juni 2013). Op deze manier
wordt geprobeerd de bestaande kwaliteiten in stand te houden en te stimuleren.
De binnenstad van Nijmegen is tijdens de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd. Het
stratenpatroon wat tijdens de wederopbouw is gerealiseerd en de inrichting van de
winkelstraten waren gedateerd en voldeden niet meer aan de hedendaagse eisen (Nijmegen,
2000). Vanaf de jaren ’80 doet Nijmegen al aan inbreiding. De gedachte hierachter was dat het
bebouwen van de open ruimten in de stad zal leiden tot minder uitbreiding. Tevens zou het
verkeer tussen de stad en de randgemeenten kunnen worden beperkt (Roodenburg, 2001).
Vervolgens is in de jaren ’90 gestart met een nieuw centrumplan. Niet alleen zijn de
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belangrijkste winkelstraten voorzien van nieuwe bestrating, ook is er geprobeerd een eenheid te
creëren en is de verkeersstructuur aangepakt. Door de inpassing van nieuwe projecten streeft de
gemeente Nijmegen ernaar om nieuwe hoofstukken toe te voegen aan het cultuurhistorisch
verhaal van de stad (Nijmegen, z.d.).
Aantrekkelijk Nijmegen
Onder ‘aantrekkelijk’ kan in de casus Nijmegen verstaan worden; het behouden van een rijke
historische stad met een combinatie van winkels en wonen in het centrum waarbij door middel
van deze multifunctionele invulling de bestaande kwaliteit probeert te behouden en te
verbeteren. De stedelijke kwaliteit van de stad Nijmegen kan dan ook gezocht worden in een
combinatie van winkelen en wonen binnen een historische context.
Zo kent de binnenstad van Nijmegen op dit moment al enkele kenmerkende aspecten. Deze
aspecten zijn ook voorgelegd aan de respondenten van de enquête. Uit de antwoorden die
gegeven zijn zal afgeleid kunnen worden of de huidige ontwikkeling van de Marikenstraat een
grote rol speelt in de beleving van de stad Nijmegen. Aan hen is gevraagd wat in hen opkomt als
zij aan Nijmegen denken.
Figuur 25: aspecten van Nijmegen
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Van de 205 respondenten van de gehele enquête zijn er 158 die aan hebben gegeven bekend te
zijn met de binnenstad van Nijmegen. Uit bovenstaande figuur blijkt dat de meeste
respondenten bij de stad Nijmegen gelijk de associatie krijgen met de Waal en het winkelgebied.
Deze worden gevolgd door de grote markt en het Keizer Karelplein. Vervolgens de evenementen
en tot slot is er slechts bijna 5% van de respondenten die specifiek aangeven dat ze de
Marikenstraat als kenmerk van Nijmegen zien.
Dit is een erg laag percentage wat twee redenen kan hebben. Er kunnen mensen zijn die de
Marikenstraat/Mariënburg onderdeel vinden van het winkelgebied en om deze reden dit niet
apart aangegeven hebben. Ook kan het zo zijn dat de Marikenstraat/Mariënburg onder die naam
niet voldoende bekend is onder het bezoekend publiek.
Om na te gaan of de binnenstad van Nijmegen op dit moment als aantrekkelijk beschouwd wordt
is deze directe vraag ook onder de respondenten van de enquête uitgezet. Uit de resultaten is op
te maken dat een overtuigende meerderheid van de respondenten de stad Nijmegen als
aantrekkelijk beschouwen. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen personen die de stad nog in
de oude situatie kennen en personen die de stad slechts in de huidige situatie kennen. Te zien is
dat beide groepen positief te spreken zijn over de binnenstad in zijn huidige vorm. Met name de
groep die de stad ook vóór de ontwikkeling kennen vinden dat de stad erg aantrekkelijk is.
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Figuur 26: aantrekkelijkheid Nijmegen
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6.1. NUL-SITUATIE
Het einde van de tweede wereldoorlog heeft op de stad Nijmegen een verwoestende werking
gehad. Ook de locatie die tegenwoordig beter bekend staat als de Marikenstraat en het
Raadhuishof werden daarbij zwaar getroffen. Op het Raadhuishof staat hedendaags een
schommel als monument voor de vele omgekomen kinderen die destijds op de Montessorischool
‘Saint-Louis’ zaten (Canon Nijmegen, z.d.).
Afbeelding 18: De verwoestende werking van de oorlog op de stad Nijmegen

(Bron: Canon Nijmegen, z.d.)

Na de tweede wereldoorlog heeft Nijmegen dan ook haar handen vol gehad om de stad weer te
herbouwen. In de jaren ’70 kampte de binnenstad van Nijmegen met problemen als afnemende
bezoekersaantallen en wegtrekkende bewoners. Ook op het gebied van cultuur en recreatie liep
Nijmegen achter bij andere Nederlandse steden. Het Mariënburg was hierbij niet meer dan een
vervallen open ruimte met parkeergelegenheid tussen het politiebureau, de kapel en de sociale
dienst (bureau stedelijke planning, 2001). In de jaren ’90 heeft de gemeenteraad besloten dat
het stadshart toe was aan een opfrisbeurt. Dit is in het Centrum 2000 plan vastgelegd.
Het Mariënburg had met name de functie van parkeren. Bezoekers van de binnenstad, maar ook
bezoekers van naastgelegen functies konden hier in ruime mate gebruik maken van de
parkeergelegenheid. Het gebied werd meer functioneel beschouwd als dat het een toegevoegde
waarde had voor de stad. Echter, op deze locatie konden de bezoekers dicht bij de binnenstad
parkeren.
De stad kan daarentegen wel als bereikbaar beschouwd worden. Zo kende de stad diverse
aanrijroutes met verschillende verwijzingen naar het centrum aan de stadsrand. Wanneer
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iemand met de auto de stad in wilde kende dit enkele barrières in de vorm van kruispunten met
verkeersregelinstallaties. Voor het parkeren van de auto werd men goed doorverwezen door
middel van borden. De kosten hiervoor bedroegen gemiddeld onder de €3,- per uur en alle
parkeermogelijkheden lagen nabij de binnenstad op loopafstand. Voor fietsers waren er
verschillende aanrijroutes, maar helaas in mindere mate stallingen aanwezig (checklist
bereikbaarheid, bijlage 5).
Over de kwaliteit van het gebied Mariënburg voor de ontwikkeling van onder andere de
Marikenstraat is weinig positiefs te melden. Het was een gebied welke geen toegevoegde waarde
kende voor de binnenstad omdat het niet optimaal benut werd. Er waren enkele grote
maatschappelijke functies gevestigd zoals de sociale dienst en het politiebureau. Deze
grootschalige functies bevonden zich in een identiteit loos gebouw. De historische bebouwing
die nog wel in het gebied aanwezig was kwam niet goed tot zijn recht. 21% van de respondenten
gaven aan het gebied ook te kennen in de oude situatie.
Zoals uit voorgaande figuur is gebleken, is ook in deze casus een onderscheidt gemaakt tussen
mensen die Nijmegen kenden in de oude situatie en mensen die alleen bekend waren met de
huidige situatie. Om aan te geven over hoeveel respondenten er dan gesproken wordt is
onderstaande figuur afgebeeld. 21% van de respondenten van de enquête gaven aan de stad
Nijmegen ook te kennen in deze oude situatie.
Figuur 27; Bekendheid Marikenstraat voor ontwikkeling

Kent u de stad ook in de oude sitautie?
21%
79%

ja
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Uit de enquête onder de inwoners en bezoekers van Nijmegen is op te maken dat zij niet te
spreken waren over de oude situatie. Mensen gaven aan dat het gebied een sombere uitstaling
had en geen identiteit kende. Hierdoor werd het gebied niet optimaal benut. Dit resultaat laat
zien dat de respondenten niet te spreken waren over de oude situatie en er mag dan ook
geconcludeerd worden dat zij blij waren dat de situatie opnieuw bekeken zou worden en
aangepakt werd.
6.2. MARIKENSTRAAT
Eind jaren ’90 is een nieuw plan opgesteld voor het centrum van de stad. Dit plan staat beter
bekend als Centrum 2000 en kende een grote opknapbeurt van het stadscentrum. Het was de
bedoeling dat de binnenstad een complete metamorfose zou ondergaan. Met name de
winkelstraten zouden veranderen en het winkelaanbod zou uitbreiden (Nijmegen, 2000). Het
parkeren zou hierbij verbeterd worden door de aanleg van ondergrondse parkeergarages. Eén
van de belangrijkste projecten binnen dit plan was het Mariënburgproject. Alle aspecten, van
wonen tot werken en van winkelen tot cultuur stonden centraal in dit project.
In samenwerking met de gemeente heeft Architect Sjoerd Soeters het stedenbouwkundig plan
gemaakt. De gemeente heeft samen met hem de inrichting van de openbare ruimte voor
rekening genomen (persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Nijmegen, 13 juni
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2013). De gemeente heeft in een constructie van publiek-private samenwerking samen met de
ING het project bekostigd. Het totale project bestond uit een geheel nieuwe winkelstraat, 74
appartementen en een cultuur kwartier. De nieuwe winkelstraat staat hedendaags beter bekend
als de Marikenstraat (Nijmegen, 2000). Deze winkelstraat loopt van de Burchtstraat tot het
Arsenaal. Daarbij is gebruik gemaakt van het natuurlijke hoogte verschil door op twee niveaus
winkels te situeren.
Het doel van de ontwikkeling van de Marikenstraat was om het stadscentrum van Nijmegen
weer aantrekkelijk te maken om zo meer bezoekers te trekken. Dit was nodig nadat uit
onderzoek van Locatus was gebleken dat het centrum van Nijmegen sinds 1996 kamt met een
dalend aantal bezoekers (Hurk, 2003).
De primaire doelstelling van het project waren onder andere het verhogen van de kwaliteit van
de openbare ruimte, het versterken van de toeristische en recreatieve functie en ter concentratie
van culturele voorzieningen (bureau stedelijke planning, 2001). Het aanwezige politiebureau, de
sociale dienst en de bibliotheek zijn verplaatst om ruimte te maken voor de uitbreiding van het
winkelgebied. Deze uitbreiding van het voetgangersgebied en de uitbreiding van het
winkelareaal is bewust (persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Nijmegen, 13 juni
2013). Het winkelgebied was momenteel aanwezig in de vorm van een ‘T’. Mensen liepen de
straat in en uit op dezelfde manier. Door middel van de ontwikkeling van de Marikenstraat is
een lus ontstaan. Het winkelend publiek kan nu rondlopen wat het aantrekkelijker maakt.
Afbeelding 19: Maquette van het project Mariënburg

(Bron: Roodenburg, 2011)

Tijdens de bouw hebben weinig mensen overlast ondervonden. Dit vanwege het feit dat het om
een totaal nieuwe ontwikkeling ging. Op de locatie waren voorheen geen winkels aanwezig. Het
was slechts een klein steegje met enkele maatschappelijke functies. Natuurlijk hebben
omliggende bewoners en ondernemers wel hinder ondervonden van de ontwikkeling. Volgens
de ondernemersvereniging zagen de meeste ondernemers toch wel het positieve hiervan in. Zij
hadden het vertrouwen en wisten dat ze even moesten doorbijten en dat ze er uiteindelijk erg
veel voor terug zouden krijgen (persoonlijke communicatie, geïnterviewde ondernemers
Nijmegen, 8 mei 2013). Dit gold ook voor de bewoners. Mensen waren natuurlijk bezorgd over
hun persoonlijke situatie. Om mensen tegemoet te komen zijn er vooraf regelingen voor
planschade en dergelijke opgesteld. Hierdoor was de financiële situatie altijd goed gewaarborgd.
Echter, de gemeente geeft ook aan dat er onteigend is. De financiële situatie kan dan wel
gewaarborgd zijn, de emotionele situatie komt dit vaak niet ten goede.
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Afbeelding 20: Bouw Marikenstraat

(Bron: Marikenstraat, z.d.)

Langzaam verkeer
Met betrekking tot het verkeer is er een hele filosofie ontwikkeld. Voorheen was op locatie
Mariënburg een parkeerplaats op maaiveld aanwezig. Door de ontwikkeling is dit verdwenen. Er
moesten nieuwe mogelijkheden gecreëerd worden om het verkeer op te vangen. Tevens is
tegelijkertijd gestart met een filosofie om de binnenstad autoluwer te maken. Dit heeft ertoe
geleid dat in de loop van de jaren nieuwe parkeergarages zijn ontwikkeld rondom het centrum.
Ter vervanging van het parkeren op maaiveld is het Kelfkensbos gerealiseerd. Een
parkeergarage die ruimte biedt voor 600 auto’s. Tevens is de stad voor fietsers aantrekkelijker
gemaakt door verschillende bewaakte fietsenstallingen te realiseren waar men gratis de fiets
kan stallen (persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Nijmegen, 13 juni 2013). Op
deze manier is getracht op verschillende manieren het extra verkeer op te vangen. Dit geldt voor
zowel auto verkeer als langzaam verkeer.
Ook binnen dit project is selectieve bereikbaarheid toegepast en is er aandacht geweest voor
langzaam verkeer. De selectieve bereikbaarheid is toegepast door voor ondernemers een
expeditie gang te realiseren waardoor zij ongestoord bevoorraadt kunnen worden. Voor de
ondernemers aan de oostkant van het project werkt dit goed, echter, voor de ondernemers aan
de centrumkant levert dit hedendaags nog wel wat problemen op (persoonlijke communicatie,
geïnterviewde ondernemers Nijmegen, 8 mei 2013).
Stedelijke kwaliteit
Over het ontwerp van de Marikenstraat is voorheen goed nagedacht. Zo heeft de architect
geprobeerd een intieme sfeer te creëren door de winkelstraat slechts zeven tot negen meter
breed te maken (bureau stedelijke planning, 2001). De natuurlijke hoogteverschillen zijn
opgevangen door het winkelen mogelijk te maken op twee niveaus. En er is een lichte kromming
in de straat aanwezig. Hierdoor kan het winkelend publiek het einde niet zien en blijft men
nieuwsgierig en de straat verder doorlopen. Tot slot is er veel aandacht besteedt aan de
uitstraling van het gebied en de inrichting van de openbare ruimte. De gebouwen zijn allen met
elkaar verbonden waardoor deze goed tot hun recht komen. De bibliotheek is gevestigd in een
gebouw die, als je goed kijkt, op een boekenkast lijkt. Het debatcentrum en theater zijn gevestigd
in een gebouw waarin je coulissen kan zien en tot slot heeft de sociale dienst iets weg van een
beursvloer (persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Nijmegen, 13 juni 2013). Ook
het Raadhuishof heeft een historische betekenis gekregen. De bomen die daar momenteel nog
aanwezig zijn hebben er ook tijdens de tweede wereldoorlog gestaan. Onder die bomen staat
symbolisch een schommel weergegeven welke staat voor de vele kinderen die zijn omgekomen
tijdens het bombardement in die tijd (persoonlijke communicatie, , geïnterviewde gemeente
Nijmegen, 13 juni 2013). Deze kleine dingen houden het project verrassend en maken mensen
nieuwsgierig om verder te kijken en in het gebied te verblijven. De openbare ruimte in het
gebied is multifunctioneel ingericht zodat er meerdere mogelijkheden van interactie ontstaan.
Ook op dit aspect is er nagedacht over de beleving van de binnenstad en de stedelijke kwaliteit.
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6.3. NIEUWE SITUATIE
In de binnenstad van Nijmegen heeft er met dit project een ingrijpende verandering
plaatsgevonden. De locatie is getransformeerd van een saai gebied zonder eigen identiteit naar
een kenmerkend gebied van de binnenstad van Nijmegen.
Afbeelding 21: Resultaat Marikenstraat

(Bron: Marikenstraat, z.d.)

Over het algemeen zijn zowel de ondernemers als de inwoners van de binnenstad erg te spreken
over de ontwikkeling. De Marikenstraat is nu een toegevoegde waarde voor de binnenstad. In dit
deel van de stad is de kwaliteit dermate verbeterd waardoor het voor veel mensen
aantrekkelijker is geworden en waardoor mensen wel over de ontwikkeling te spreken zijn.
Langzaam verkeer
Op het gebied van verkeer is het niet zozeer de selectieve bereikbaarheid die op deze casus van
invloed is. De grootste verandering is voor het langzame verkeer, ofwel de voetgangers. Het
winkelgebied is uitgebreid waardoor in de binnenstad meer plek is voor voetgangers. Tevens is
het sinds de komst van deze ontwikkeling mogelijk om op een attractieve manier rond te lopen.
Mensen worden uitgenodigd om ook dat deel van de stad te betreden. De Marikenstraat sluit als
winkelgebied dan ook feilloos aan op het bestaande winkelareaal.
Toch kan het gebied voor voetgangers nog wel wat extra aandacht gebruiken. Zo loopt er al
tijden een discussie of er mogelijkerwijs nog meer stijg en daalpunten in de straat geplaatst
moeten worden. Op dit moment dient men aan het begin van de straat te kiezen of men boven of
onder wil winkelen. Halverwege de straat is het niet uitnodigend voor winkelend publiek te
stijgen of te dalen. Dit heeft tot gevolg dat er enkele klachten bekend zijn over ondernemers op
de bovenste etage welke aangeven dat daar minder passanten aanwezig zijn dan op de onderste
etage van de ontwikkeling. Ook zou er meer gedaan kunnen worden om het langzame verkeer de
straat in te trekken. Hier wordt momenteel aan gewerkt aan de kant van de Burchtstraat. Hier
wordt de entree meer geaccentueerd wat wellicht kan leiden tot een groter aantal passanten
(persoonlijke communicatie, geïnterviewde gemeente Nijmegen, 13 juni 2013).
Deze bereikbaarheid is niet alleen onderzocht door middel van gegeven feiten, maar ook de
ervaring van de bereikbaarheid dient gemeten te worden om een goede uitspraak hierover te
kunnen doen. Om deze reden is aan de respondenten van de enquête voorgelegd hoe bereikbaar
zij de binnenstad van Breda ervaren en of zij daar nog veranderingen in zouden willen zien.
Uit onderzoek onder de bezoekers van de binnenstad van Nijmegen blijkt dat de meesten met
het openbaar vervoer naar de binnenstad gaan om deze te bezoeken. Echter ligt dit dicht bij het
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percentage bezoekers wat met de auto de binnenstad bezoekt. Vervolgens is gevraagd met welk
vervoermiddel men het liefst de stad zou willen bezoeken. Uit deze vergelijking is te zien dat het
huidige gebruik en het gewenste gebruik in vervoermiddelen dicht bij elkaar ligt. Mensen willen
minder graag met het openbaar vervoer komen. Deze mensen zouden liever gebruik maken van
de auto om de binnenstad van Nijmegen te bereiken.
Figuur 28: huidig gebruik vervoermiddel Nijmegen Figuur 29: gewenst gebruik vervoermiddel Nijmegen

Welk vervoermiddel gebruikt
u doorgaans wanneer u de
binnenstad van Nijmegen
bezoekt?

Hoe zou u het liefst de
binnenstad van Nijmegen
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5%
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44%
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fiets
lopend
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38%
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vervoer
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Wanneer de stad meer in zou spelen in het gewenste gebruik van vervoermiddelen dan zou
slechts 11% van de respondenten de stad vaker gaan bezoeken. Dit blijkt ook uit figuur 30.
Figuur 30: aantal bezoeken binnenstad Nijmegen

Als de binnenstad meer inspeelt op het gebruik van
uw gewenste vervoermiddel, zult u de binnenstad
dan vaker bezoeken?
11%

89%

Ik zal de stad vaker bezoeken.

Ik zal de stad om deze reden niet
vaker bezoeken dan dat ik nu al
doe.

Dat veel mensen tevreden zijn met de huidige verkeerssituatie in Nijmegen. Dat blijkt ook uit de
antwoorden die in de enquête naar voren zijn gekomen aan de hand van enkele stellingen. Dit
figuur laat zien dat meer dan 50% van de respondenten vindt dat Nijmegen goed bereikbaar is,
zowel per auto als met het openbaar vervoer. Wat wel opvalt, is dat het voor veel respondenten
niet duidelijk is waar de auto of de fiets geparkeerd mag worden.

73

Figuur 31: diverse stellingen binnenstad Nijmegen
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Stedelijke kwaliteit
Ten aanzien van de stedelijke kwaliteit kan aangenomen worden dat deze ontwikkeling een
positieve invloed heeft gehad op de kwaliteit van de binnenstad. Binnen deze ontwikkeling is het
niet zo dat een deel van de bestaande binnenstad is verbeterd, de stad is juist uitgebreid.
Ook is in de enquête aan de respondenten de vraag voorgelegd in welke mate zij graag in de
binnenstad van Nijmegen verblijven om na te gaan of het toepassen van deze verblijfsgebieden
ook de juiste uitwerking heeft op de bezoekers van de stad. Hieruit komt naar voren dat 35%
van de respondenten heel graag tot graag in de binnenstad verblijft en bijna de helft van de
respondenten gemiddeld graag in de binnenstad verblijft. De reden waarom 12% van de
respondenten niet zo graag tot helemaal niet graag in de binnenstad verblijven is dat de stad te
ver weg ligt, het te druk is of de kwaliteit niet naar wens is.
Figuur 32: verblijven in de binnenstad van Nijmegen
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De ontwikkeling wordt over het algemeen erg goed beoordeeld. Zo blijkt ook uit figuur 33. Van
de totale respondenten vindt bijna de helft dat de Marikenstraat bijdraagt aan een meer divers
winkelaanbod in Nijmegen. 21% geeft aan dat zij hierdoor graag gaan winkelen in Nijmegen en
11% zegt specifiek de Marikenstraat een toegevoegde waarde te vinden.
Om te kunnen analyseren wat voor een impact de ontwikkeling heeft gehad op de
aantrekkelijkheid van de stad is er een terugkerende vraag in de enquête opgenomen.
Respondenten konden kiezen uit twee positieve aspecten of een minder positief aspect. Er is dan
ook bewust gekozen geen directe ja/nee vraag te stellen. Hieruit zou opgemaakt kunnen worden
dat wanneer veel mensen zouden antwoorden, de Marikenstraat geen toegevoegde waarde te
vinden, de ontwikkeling in minder goede orde is ontvangen door bewoners en bezoekers dan
wanneer mensen aangeven dat ze vinden dat de stad aantrekkelijker is geworden. Ook binnen
deze vraag is er een onderscheidt gemaakt tussen respondenten die bekend waren met de oude
situatie en respondenten die alleen de nieuwe situatie kennen. Hieruit kan opgemaakt worden of
mensen wat anders hadden verwacht en wat hoe de verandering wordt opgenomen
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Figuur 33: Meningen over de huidige Marikenstraat
U heeft aangegeven de stad ook te
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Uit bovenstaande vergelijking is te zien dat het merendeel van de respondenten de ontwikkeling
van de Marikenstraat als positief ervaren. Van de respondenten die bekend waren met de oude
situatie heeft slechts 9% overwegend negatief gereageerd op de ontwikkeling. Zo wordt
aangegeven dat de Marikenstraat niet als een toegevoegde waarde voor de binnenstad wordt
gezien. Voor de mensen die niet bekend waren met de oude situatie zegt een nog groter deel;
19%, de Marikenstraat niet als toegevoegde waarde te beschouwen. Toch zijn de reacties
overwegend positief.
Omdat een stad nooit klaar is met ontwikkelen en elke persoon wel aspecten kan vinden die nog
aandacht behoeven is aan de respondenten van de enquête voorgelegd wat zij nog graag
veranderd zouden zien wanneer de binnenstad van Breda verder zal gaan ontwikkelen. Dingen
die men eventueel nog veranderd zou willen zien is het benadrukken van de positieve aspecten.
Twee aspecten die hierbij opvallen is dat er volgens vele bewoners en bezoekers meer nadruk
gelegd mag worden op de historische bebouwing en dat er meer aspecten van water en groen
terug mogen komen in de stad. Een ander opvallend punt is dat veel respondenten de
hoeveelheid moderne bebouwing graag in mindere mate in het straatbeeld zouden willen zien.
Tot slot valt op dat veel mensen de stad nu erg rustig vinden. Een overzicht van de aspecten die
bewoners en bezoekers graag in Nijmegen veranderd zouden willen zien is in figuur 34
weergegeven.
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Figuur 34: Aspecten die mogen veranderen in Nijmegen
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Ook in deze situatie moet bij het aflezen van bovenstaande grafiek rekening worden gehouden
met de grootte van Nijmegen. Deze stad is middelgroot in vergelijking met andere Nederlandse
steden. Dit houdt in dat deze wellicht niet op alle vlakken kan voldoen aan de wensen van
bewoners en bezoekers. De antwoorden van de respondenten dienen daarom gerelativeerd te
worden tot wat mogelijk haalbaar is voor de stad Nijmegen.
6.4. CONCLUSIE
De ontwikkeling van de Marikenstraat is erg positief verlopen. Niet alleen de planvoorbereiding,
maar ook de planuitwerking en de oplevering van het project zijn overwegend goed verlopen. De
gemeente erkent dat de afronding van dit project ook in economisch gunstige tijden heeft
plaatsgevonden. Dit kan met name op de uitwerking van het project erg van invloed zijn
geweest. Mocht het project opgeleverd worden in economisch ongunstige tijden, dan is het
mogelijk dat het project minder succesvol zou zijn geweest. Toch hoeft succesvol niet één op één
ook aantrekkelijk te betekenen. Een ander project wat momenteel in de binnenstad van
Nijmegen wordt gebouwd is Plein 44. Dit project zal het vanwege de huidige economische
situatie wellicht een stuk zwaarder gaan krijgen in het aantrekken van ondernemers en
bezoekers.
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Het succes van het project blijkt ook wel uit de prijzen waarvoor dit project genomineerd is. Zo
heeft dit project vanwege de combinatie van functies en de vernieuwing van de
stedenbouwkundige structuur van de binnenstad de status van voorbeeldproject ‘Intensief
Ruimtegebruik’ gekregen (Nijmegen, 2000). Deze voorbeeldfunctie laat zien dat er op een goede
manier een winkelstraat is ontwikkeld.
Bereikbaarheid
Zoals eerder genoemd is de checklist bereikbaarheid ook op elke casus uitgevoerd. Zo ook bij de
casus Nijmegen. De uitgewerkte resultaten hiervan zijn terug te vinden in de bijlagen. Hieronder
een overzicht van de eindscore.

Gewogen totaalscore bereikbaarheid Nijmegen
Infrastructuur auto
Parkeren
Fiets
TOTAAL

Nul situatie
8,5
15
3,25
26,75

Huidige situatie
8,5
16,5
3,75
28,75

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat de ontwikkeling geen ingrijpende effecten heeft gehad
op de infrastructuur voor de auto. Voor de ontwikkeling reed er op deze locatie al weinig
verkeer wat tot gevolg heeft dat een ontwikkeling geen grote verandering op dit gebied teweeg
heeft gebracht. Door de ontwikkeling is er een grotere vraag gekomen naar
parkeermogelijkheden waar ook op ingespeeld is. Dit heeft ertoe geleidt dat Nijmegen in de
huidige situatie op het gebied van parkeren beter scoort ten opzichte van de oude situatie. Tot
slot is de bereikbaarheid voor fietsers ook verbeterd. Al met al leidt deze ontwikkeling tot een
verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad van Nijmegen.
Deze ontwikkeling heeft zich in eerste instantie gericht op het langzame verkeer en de stedelijke
kwaliteit. Toch heeft het project zich, bij nader inzien, ook bezig gehouden met selectieve
bereikbaarheid. Zo was het voorheen nog mogelijk om voor bestemmingsverkeer de straat in te
rijden en is dat op dit moment onmogelijk gemaakt.
De toegevoegde waarde van dit project is dat het inspeelt op functiemenging en
multifunctionaliteit. De Marikenstraat bestaat niet alleen uit winkels, maar boven deze winkels
zijn ook luxe appartementen gerealiseerd. Op deze manier blijft de sociale controle gewaarborgd
en wordt getracht de stad ook buiten de winkelopeningstijden levendig te houden (persoonlijke
communicatie, geïnterviewde gemeente Nijmegen, 13 juni 2013). Tevens is de Marikenstraat
onderdeel van een groter project welke zich ook richt op culturele aspecten. Voor de openbare
ruimten is getracht deze op een multifunctionele manier in te richten. Zo kan er interactie
plaatsvinden en zijn deze voor meerder doelgroepen aantrekkelijk om te gebruiken. Het project
staat niet op zichzelf, maar kent een verhaal.
De twee aspecten waar momenteel nog over gebrainstormd wordt zijn de entrees van de
Marikenstraat en de mogelijkheden voor een stijg- en daalpunt in de straat. Dit laatste blijft een
discussiepunt omdat zowel het toebrengen van een dergelijk punt als het weglaten hiervan vooren nadelen kent.
De gemeente Nijmegen had als doel de stad aantrekkelijker te maken door een combinatie van
wonen en winkels toe te passen in een historische context met multifunctionele invullen waarbij
de bestaande kwaliteit behouden en verbeterd diende te worden. Doordat de bezoekers van
Nijmegen de ontwikkeling van de Marikenstraat als positief ervaren kan geconcludeerd worden
dat de binnenstad wel degelijk aantrekkelijker is geworden.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk zullen allereerst enkele belangrijke conclusies op een rijtje gezet worden.
Vervolgens zal een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van dit onderzoek. Hieruit zal
blijken of de maatregelen die genomen zijn succesvol zijn of niet. Ook wordt bekeken of de
hypothese kracht bijgezet kan worden of dat deze juist ontkracht wordt. Hierna zullen in de
tweede paragraaf enkele aanbevelingen worden gedaan. Zo kan aangegeven worden waar
bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen van een binnenstedelijk project rekening mee
moeten houden. Tot slot volgt in de reflectie een kritische terugblik op dit onderzoek en zal een
aanzet gegeven worden voor vervolgonderzoek.
7.1. CONCLUSIES
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de aspecten bereikbaarheid en stedelijke
kwaliteit van grote invloed zijn op het succesvol maken van een binnenstedelijke
ontwikkeling. Binnen het aspect bereikbaarheid zijn in dit geval met name selectieve
bereikbaarheid en langzaam verkeer van toepassing. Deze conclusie mag getrokken worden
aan de hand van diverse bevindingen.
De drie casussen zijn zorgvuldig gekozen. De steden behoren allen tot een middelgrote
Nederlandse stad en de ontwikkelingen bevinden zich binnen het stadscentrum. Hierdoor
zijn de diverse casussen goed te vergelijken. Bovendien betreft het ontwikkelingen die
allemaal in het verleden plaats hebben gevonden en momenteel afgerond zijn. Op deze
manier kan zowel de nul-situatie, de ontwikkeling als de huidige situatie bekeken worden.
stedelijke kwaliteit

Breda
Enschede
Nijmegen
langzaam verkeer

selectieve
bereikbaarheid

Figuur 35: De casussen in vergelijking met de diverse aspecten

Zoals in bovenstaande figuur te zien is, kent elke casus twee van de drie speerpunten
(selectieve bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit). Toch blijkt na
vergelijking van de casussen dat er twee speerpunten zijn die nadrukkelijk naar voren
komen in het project, maar dat het ander speerpunt ook wel in ogenschouw is genomen. Dit
houdt in dat alle gebruikte casussen in dit onderzoek tegemoet komen aan de aspecten die
vanuit de theorie worden meegegeven.
Wat opvalt in de vergelijking van de drie casussen is dat Breda en Nijmegen beide een
historische stad zijn. Dit speelt een grote rol in de inrichting van de stad en in het trekken
van het soort bezoekers. Veel mensen waarderen een stad vanwege het historische
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karakter. Zowel de ontwikkeling van de Haven als de ontwikkeling van de Marikenstraat
dragen bij aan het historische karakter. Breda krijgt het water terug waar zij haar naam aan
te danken heeft en de Marikenstraat maakt onderdeel uit van een groter project wel ke
historische bebouwing en moderne bebouwing aan elkaar wil koppelen om beide goed tot
haar recht te laten komen. Voor Enschede is de ontwikkeling van het Van Heekplein een
meer moderne ontwikkeling. Historische bebouwing rondom het plein kent Enschede ni et.
Met name de combinatie van oud en nieuw, het aanbrengen van een verhaal in de stad , kan
ertoe leiden dat deze meer aantrekkelijk gevonden wordt. Niet alleen omdat het zo de
mogelijkheid heeft om een breder publiek te trekken, ook omdat de stad op deze manier
een eigen verhaal krijgt, mits de overgang tussen oud en nieuw goed is aangebracht. Dit kan
de reden zijn waarom in de enquête door de respondenten de stad Enschede toch net iets
minder goed is beoordeeld dan de steden Breda en Nijmegen. Bovendien wordt door de
enquête duidelijk dat een groot deel van de respondenten bij de vraag ‘als er aspecten in de
binnenstad aangepast mogen worden, hoe zou deze er dan volgens u uit zien?’ veelal
beantwoord dat moderne bebouwing wel welkom is, maar dat daar voor de betrokken
Nederlandse steden niet te veel nadruk op gelegd moet worden.
Deze omvang van het project is ook een onderdeel waar rekening mee moet worden
gehouden als gemeten dient te worden wat de impact van een ontwikkeling op de stad is.
Naarmate de omvang groter is zal ook de impact op de stad toenemen. Hierdoor wordt het
des te belangrijker dat een ontwikkeling ook voldoet aan de eisen en verwachtingen en in
goede aarde valt. De aantrekkelijkheid van de stad mag in een dergelijke ontwikkeling dan
ook centraal staan.
Toch komen bij een historische stad vaak meer nadelen kijken op het gebied van
bereikbaarheid, dan bij een modernere stad. Zo blijkt in Enschede dat er veel meer
mogelijkheden zijn om van de buitenwijken de stad in te gaan. Voor inwoners e n bezoekers
in Breda is dit lastiger vanwege de singel. Het water vormt een barrière die slechts op
enkele plekken over te steken is. Ook Nijmegen kent deze barrière, alleen dan in de vorm
van de Waal aan de noordzijde en het spoor aan de westzijde. Hierbij komt dat de brug over
de Waal van dusdanige hoogte is dat de aanloop daar naartoe een barrière vormt aan de
oostzijde van de stad. Aan de zuidzijde van de stad is tot slot nog een rondweg gesitueerd
waarbij het slechts beperkt mogelijk is om deze over te steken. Wanneer er naar
bereikbaarheid gekeken wordt kan geconcludeerd worden dat vanwege de historische
ligging Breda en Nijmegen minder goed bereikbaar zijn dan Enschede. Tevens houdt in dat
het verkeer in Enschede beter verspreidt de stad in en uit kan gaan, in vergelijking met het
verkeer in Breda of Nijmegen.
Ondanks bovenstaande kampt ook Enschede wel met een probleem op het gebied van het
afvoeren van verkeer. Zo staat er doordeweeks in de spits en op koopzondagen vaak files
richting de snelweg ten zuiden van de stad. Het aantal manieren om de directe binnenstad
te verlaten is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad, maar eigenlijk zou er verder
gekeken moeten worden dan dat. Zo is ook de aansluiting van de stad op het ommeland van
belang. Wanneer mensen via de kleine ontsluitingswegen allemaal naar dezelfde grote
ontsluitingsweg worden geleidt, dan zal dit de bereikbaarheid niet ten goede komen.
Projecten voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad en het verhogen van de
stedelijke kwaliteit zijn succesvol wanneer deze samenhang kent met de omgeving. De
ontwikkeling moet geïntegreerd zijn. Dat blijkt ook uit deze projecten. De samenhang in
Nijmegen was aanwezig omdat de ontwikkeling van de Marikenstraat samenging met de
ontwikkeling van Mariënburg. Tegelijkertijd met het opleveren van de winkelstraat was er
gewerkt aan het debatcentrum Lux en aan het Vlaams Arsenaal. In Enschede is bij de
uitvoering van het vergroten van het Van Heekplein en het verplaatsen van het verkeer ook
het naastgelegen winkelcentrum de Klanderij op de schop gegaan. Hierdoor heeft heel het
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plein een vernieuwde uitstraling gekregen. En wordt de openbare ruimte meer opgenomen
door de bebouwing eromheen en door de rest van het centrum. In Breda is bij de
ontwikkeling van de haven het geluk geweest dat de bebouwing die vroeger de haven heeft
gezien nog steeds aanwezig was. Hierdoor was de ingreep van het terugbrengen van het
water gemakkelijker te realiseren.
Een tweede punt wat erg gewaardeerd wordt door bewoners en bezoekers is het meegeven
van een verhaal in een ontwikkeling. Zo is er in Nijmegen erg veel aandacht geschonken in
het symboliseren van de historie op die plek. Hetzelfde geldt voor de waardering welke de
oude bebouwing rond de haven van Breda heeft. Dit zijn tevens redenen waarom deze twee
projecten over het algemeen beter scoren dan de ontwikkeling in Enschede. Dit punt kan
samen met het opnemen van de ontwikkeling in de omgeving als toevoeging gezien worden
op de drie aspecten die uit de theorie al naar voren zijn komen.
Bereikbaarheid
Wat betreft de bereikbaarheid kan er gezegd worden dat elke ontwikkeling heeft
bijgedragen aan een beter bereikbare stad. Dit valt ook te zien uit onderstaande tabel
waarbij voor elke casus een nul situatie en de huidige situatie is aangegeven door middel
van gewogen scores.

Gewogen totaalscore bereikbaarheid casussen
nul situatie

huidige
situatie

nul situatie

huidige
situatie

Nijmegen

huidige
situatie

Enschede

nul situatie

Breda

Infrastructuur auto
Parkeren
Fiets

13,5
15
6,75

13,5
17,5
7,25

26,5
16,5
15,5

26,5
18
17

8,5
15
3,25

8,5
16,5
3,75

TOTAAL

32,25 38,25

58,5 61,5

26,75 28,75

Uit bovenstaande tabel kunnen verschillende conclusies getrokken worden. Ten eerste
wordt duidelijk dat in alle gevallen de ontwikkeling geen significante invloed heeft gehad
op de infrastructuur voor de auto. Ten aanzien van het parkeren en de fiets hebben alle drie
de ontwikkelingen bijgedragen aan een verbeterde bereikbaarheid van het stadscentrum.
Wat opvalt, is dat Nijmegen binnen het thema ‘fiets’ erg laag scoort. Dit heeft te maken met
het feit dat de binnenstad van Nijmegen door verschillende barrières wordt afgesloten. Zo
bevindt zich aan de noordkant de waal, aan de oostkant een opgang naar de Waalbrug
vanwaar geen verkeer de stad in kan gaan en aan de westkant een spoor. Hierdoor zijn er
weinig toegangen waardoor onder andere bij infrastructuur auto en fiets een lage score tot
uiting komt. Enschede daarentegen scoort erg hoog bij infrastructuur auto en fiets. De
reden hiervoor is dat Enschede de enige stad betreft welke geen hinder ondervindt van
verschillende barrières.
Elke stad is er qua bereikbaarheid op vooruit gegaan. Echter, er moet wel rekening worden
gehouden met het feit dat er op het gebied van infrastructuur voor de auto niet veel
veranderd voor een binnenstedelijke ontwikkeling. Het parkeren verandert wel, veelal
neemt dit toe. Een stad wil immers aantrekkelijker worden en meer bezoekers trekken. Het
extra verkeer wat deze bezoekers met zich mee brengen moet opgevangen worden vandaar
dat er vaak extra parkeerplekken gebouwd worden.
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Hypothese
Na voorgaande conclusies kan ook de eerder genoemde hypothese erbij gepakt worden.
‘Een stedelijke ontwikkeling welke selectieve bereikbaarheid toepast, aandacht heeft voor
langzaam verkeer en de stedelijke kwaliteit verhoogd zal leiden tot een meer aantrekkelijke stad.’
Deze hypothese kan onderbouwd worden met diverse argumenten. De aantrekkelijkheid
van een stad wordt wel degelijk gemeten door bereikbaarheid en stedelijke kwaliteit.
Middelgrote stadscentra moeten het veelal hebben van wandelend en winkelend publiek,
maar ook moeten er mogelijkheden zijn om de winkels te bevoorraden en dienen de
woningen die zich in het centrum bevinden ook bereikbaar blijven. Deze twee aspecten
meten de bereikbaarheid van de stad. Immers, wanneer de stad niet goed bereikbaar is zal
het publiek minder snel aangespoord worden om de stad te bezoeken. Wanneer bezoekers
te veel moeite moeten doen om een stad te bereiken wijken veelal deze personen uit naar
een andere mogelijkheid ofwel een andere stad. Stedelijke kwaliteit is ook erg van belang
voor de mate van aantrekkelijkheid. Deze stedelijke kwaliteit wordt vaak gedefinieerd als
een menging van verschillende functies, er moet rust te vinden zijn, maar aan de andere
kant ook levendigheid. Er moet iets van cultuur in de stad zijn, maar ook bebouwing kan
van invloed zijn. Zo wordt veelal een combinatie gezocht van historische en moderne
bebouwing, maar bovenal moet er ruimte zijn in binnensteden voor interactie.
Een tweede stap, na de stedelijke kwaliteit zijn de verschillende functies, is dat er voor
ieder wat wils moet zijn, zonder dat er chaos ontstaat. Hierin moet een duidelijke
middenweg gezocht worden.
7.2. AANBEVELINGEN
Aan de hand van voorgaande conclusies mag aangenomen worden dat het erg belangrijk is in
ieder geval de drie speerpunten selectieve bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke
kwaliteit mee te nemen in een binnenstedelijke ontwikkeling. Om een ontwikkeling tot een
succes te maken dienen deze aspecten in ogenschouw gehouden worden. Toch zijn de principes
zoals gegeven in de hypothese niet de enige principes waar rekening mee moet worden
gehouden in een binnenstedelijke ontwikkeling. Uit de analyse van voorgaande casu ssen
blijkt dat het opnemen van een ontwikkeling in zijn omgeving en het meegeven van een
verhaal in een ontwikkeling ook van grote invloed is op de meningen van bewoners en
bezoekers. De beleving van de binnenstad wordt hier in sterke mate door bepaald. Voor een
duidelijk beeld zijn de aanbevelingen hieronder nogmaals overzichtelijk weergegeven.
Wanneer een binnenstedelijke ontwikkeling plaatsvindt die onder andere als doel heeft de
stad aantrekkelijker te maken zijn de volgende punten van belang om rekening mee te
houden. Dit zijn in willekeurige volgorde:
 Houd rekening met de bereikbaarheid van de binnenstad om bezoekers te trekken.
 Implementeer selectieve bereikbaarheid om verblijfsgebieden aantrekkelijker te maken.
 Houd rekening met langzaam verkeer zodat autoverkeer vermindert, deze hinder
verdwijnt en iedereen de mogelijkheid heeft om met het gewenste vervoer de
binnenstad te bereiken.
 Zorg dat de ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van de stad en tegemoetkomt aan
datgene wat de stad wil uitstralen. Definieer hiervoor de wensen van de stad.
 Analyseer de ontwikkelingen die enigszins gelijktijdig plaats gaan vinden of plaats
zouden kunnen vinden. Probeer bij meerdere ontwikkelingen deze aan elkaar te
koppelen en/of op elkaar af te stemmen zodat het één geheel wordt.
 Probeer de ontwikkeling een verhaal mee te geven. Zorg dat duidelijk wordt waarom die
ontwikkeling plaatsvindt en maak dit duidelijk in de uitstraling van het te ontwikkelen
gebied.
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7.3. REFLECTIE
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er nog altijd vragen onbeantwoord. In deze laatste
paragraaf wordt er dan ook een kritische reflectie gegeven over voorgaand onderzoek en zullen
er suggesties gedaan worden voor vervolgonderzoek.
Theoretische reflectie
In dit onderzoek zijn verschillende theoretische bronnen aanleiding geweest om na te gaan of de
theorie ook daadwerkelijk in de praktijk uitwerkt op de manier zoals voorspeld wordt. Dit kan
ervoor zorgen dat de rode lijn in het theoretische deel wat verwarring met zich mee brengt. Ook
had er gekozen kunnen worden om niet vanuit verschillende theoretische gedachten te werken,
maar om juist één uitspraak of gedachtegang aan te houden om het onderzoek beter te
structureren. Bij een vervolgonderzoek zou er nader bekeken kunnen worden wat hierbij de
mogelijkheden zijn.
Methodische reflectie
De methodes welke in dit onderzoek zijn gebruikt zouden bij een vervolgonderzoek nader
gespecificeerd kunnen worden. Allereerst is er gebruik gemaakt van de ‘checklist bereikbaarheid
stadscentra’. Deze checklist is erg verouderd. De maatstaven waarmee gemeten is, zouden
opnieuw onderzocht moeten worden om te zien of deze in de huidige tijd nog steeds van
toepassing zijn. Toch dient hierbij wel rekening te worden gehouden met de eenduidigheid van
de checklist. Doordat elke casus op dezelfde manier is beoordeeld kunnen de casussen goed met
elkaar vergeleken worden.
De checklist bereikbaarheid is een meting voor met name binnenstedelijke bereikbaarheid.
Ofwel hoe zullen bewoners van de stad die in een buitenwijk wonen de stad bezoeken. Wanneer
er meer gericht wordt op het trekken van bezoekers van omliggende steden of regio’s dan zal
ook in een grotere mate de bereikbaarheid in acht moeten worden genomen. Zo dient de ligging
van de stad in het landschap meegenomen te worden. Ook kan er bekeken worden hoeveel
bezoekers er binnen een uur reizen van de stad af wonen. Bij een volgend onderzoek kan het
interessant zijn om de bereikbaarheid van een binnenstad in een wat grotere mate te meten.
De diverse casussen betreffen ontwikkelingen die allen ongeveer zeven jaar of meer geleden
afgerond zijn. Door de sterk veranderde economische tijden is het lastig aan te geven of de
ontwikkelingen in de huidige tijden nog steeds even succesvol zouden zijn of niet. Bovendien
zou het interessant zijn naast de afgeronde ontwikkelingen ook een casus te betrekken waarbij
de ontwikkeling volledig van begin tot eind meegelopen kan worden. Wanneer iets na afloop
wordt gemeten kunnen bewoners en bezoekers een andere mening hebben dan dat zij nog niet
bekend zijn met een situatie die beter is. Zo kunnen mensen nu vinden dat de haven in Breda
niet aantrekkelijk was omdat zij vergelijkingsmateriaal hebben. Dit terwijl het mogelijk is dat
wanneer de bewoners of bezoekers van Breda voor de start van de ontwikkeling was gevraagd
of zij Breda als aantrekkelijke beschouwden, zij hier alsnog positief op antwoordden. Dit is iets
om rekening mee te houden bij een vervolgonderzoek.
Ook de enquête is een kritiek punt die nader in ogenschouw genomen moet worden. Zo is er in
dit onderzoek gebruik gemaakt van een redelijk uitgebreide enquête. De respondenten moesten
niet alleen een groot aantal vragen doorlopen, zij hadden bij elke vraag ook relatief veel
mogelijkheden om antwoord te geven. Het zou ook een mogelijkheid zijn de enquêtevragen te
verminderen en op straat mensen aan te spreken in tegenstelling tot het verspreiden van de
enquête via internet. Hierdoor zou er ook een doelgroep aangesproken kunnen worden die op
deze manier misgelopen is. Denk bijvoorbeeld aan de oudere mensen in de maatschappij.
Als toevoeging op deze enquête zou het ook verstandig geweest zijn meer tijd te stoppen in het
verkrijgen en analyseren van informatie die wellicht al bij onderzoeksbureaus of bij gemeenten
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aanwezig is. Hierbij kan gedacht worden aan passantenstroom onderzoeken, passantentellingen,
tevredenheidsonderzoeken, detailhandelsonderzoeken, enzovoort.
Tot slot zijn de enquêteresultaten ook gevoelig. Zo is de enquête specifiek gericht op de
binnensteden van de drie casussen. Echter, er kan in de loop van de enquête door de
respondenten vergeten worden dat het specifiek om dit gebied draait. Respondenten kunnen
vergeten dat het om de binnenstad draait en de enquête invullen met het idee dat het heel de
stad betreft. De resultaten zijn dus niet volledig te analyseren omdat men niet zeker weet dat
deze alleen betrekking hebben op de desbetreffende binnenstad.
Suggesties voor vervolgonderzoek
Naar aanleiding van dit onderzoek zou het interessant kunnen zijn verder onderzoek te starten
naar de uitkomst. In dit onderzoek blijkt dat met name het terugbrengen van een verhaal in de
stad en het implementeren van een nieuwe ontwikkeling in de omgeving belangrijke aspecten
zijn waar ook rekening mee moet worden gehouden. Er zou bij vervolgonderzoek een extra slag
gemaakt kunnen worden door dit nader te onderzoeken. Tevens richt dit onderzoek zich alleen
op de middelgrote steden. Het zou ook interessant kunnen zijn te bekijken hoe de genoemde
aspecten van selectieve bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit zich verhouden
op grote steden of juist op kleinere dorpskernen. Tot slot zou het ook interessant kunnen zijn
om na te gaan of deze aspecten niet alleen voor Nederlandse steden gelden, maar of
buitenlandse casussen vergelijkbare aspecten dienen te implementeren of niet.
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1

INTERVIEWS BREDA

Gemeente Breda, 5 maart 2013
Zoals u al in mijn mail heeft gelezen studeer in planologie, ik ben bezig met mijn masterthesis en
doe onderzoek naar de ‘aantrekkelijke stad’. Ik heb er verschillende casussen bij gepakt. Onder
andere Breda met het project de nieuwe Mark. In mijn onderzoek staat centraal ‘de aantrekkelijke
stad’ wat verstaat u onder de aantrekkelijke stad en onder een aantrekkelijk Breda?
Onder een aantrekkelijke stad in het algemeen of onder een aantrekkelijk Breda?
Beide misschien, wat u verstaat onder een aantrekkelijke stad in het algemeen en hoe dit
gereflecteerd kan worden op Breda en de mate waarin dit nagestreefd wordt door de stad?
In z’n algemeenheid is voor mij een aantrekkelijke stad; een stad waar veel te doen, te zien, te
beleven is. Dus eigenlijk waar alle prikkels die je kunt krijgen, van gehoor tot zicht tot smaak, op
één of ander manier geprikkeld worden. En dat betekent dat het ook een diverse stad is. Een
stad waar allerlei aantrekkelijke winkels zijn, waar de horeca is, maar die ook interessant is om
te zien. Met name historische steden, maar soms ook moderne architectuur die daarin naar
voren komt, mooie pleinen, terrassen, maar ook stiltegebieden in de stad. Hier hoort ook zeker
water en grote parken bij. Al dat soort dingen samen die maakt dat een stad aantrekkelijk is.
Aantrekkelijk genoeg om te bezoeken en om rond te lopen.
Ja.
En hoe reflecteert u dat op Breda?
Nou, ik denk dat Breda bijna al die punten wel heeft, maar het is natuurlijk wel een stad van
170.000 inwoners en dat is natuurlijk toch iets anders dan Amsterdam of Utrecht. Dus in die zin
is het wat beperkter dan in echt grote steden, maar aan de andere kant heeft het toch wel voor
mij, op de schaal van deze stad, heel veel aantrekkelijke dingen.
Het is dus voor u de diversiteit die een stad moet hebben in vergelijking tot de omvang van de stad.
Ja , maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld bioscopen, Chassé theater, eigenlijk kun je wel zo’n
beetje alles verzinnen wat je zou willen hebben in Breda.
Oké, dus er is volgens u ook in Breda genoeg te doen, genoeg te beleven?
Ja
Dan reflecterend op het project de nieuwe Mark, waar ik ook wat dieper op in ga zetten. Ik heb
gevonden dat u daar projectleider van bent geweest.
Ja.
Bent u ook vanaf het begin af aan bij dit project betrokken geweest?
Eigenlijk wel vanaf het begin ja. In 1992 heeft de grondlegging ervan plaatsgevonden omdat er
destijds een structuurplan voor de hele binnenstad gemaakt is. Toen is het voor het eerst
eigenlijk echt vastgelegd dat het water wat er vroeger liep ook weer terug zou komen. In die tijd
was ik er nog niet bij betrokken, maar uiteindelijk eind 1999 toen heeft men vastgesteld dat dat
moest gaan gebeuren, maar dat was eigenlijk niet veel meer dan een streep dat daar wat moest
gebeuren en vanaf dat moment, vanaf begin 2000, ben ik bij dat project betrokken geraakt. Ik
heb plannen gecoördineerd, gezorgd voor draagvlak en de communicatie gedaan.
Echt de uitwerking van dat plan daar bent u mee bezig geweest.
Alles wat met die plannen te maken heeft daar was ik een beetje de centrale spil in zeg maar.
Oké, dat is duidelijk, dan denk ik zeker dat u ook op mijn vragen antwoord moet kunnen geven
We doen een poging
Voorafgaand aan het terug brengen van de haven is in 1964 de haven gedempt. Ik kan me
voorstellen dat dit een logisch gevolg was naar aanleiding van de opkomende auto industrie. Dat
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het autobezit groter werd. Maar waren er nog meer oorzaken die aanleiding gaven om de haven te
dempen?
Ja, dat zal ik je laten zien aan de hand van wat tekeningen. Dit is eigenlijk de oude situatie van
voor de tweede wereldoorlog. Hier een industrieland en hier wat water op de Prinsenkade. De
haven en de rivier die liep dan zo door en dit sluit aan op de Singel. Tot 1920 ongeveer kwamen
er in deze haven nog ongeveer 3000 met name vrachtboten, die hier allerlei dingen per jaar
ophaalden en wegbrachten. Dit stuk was minder diep, want vroeger kwamen hier eigenlijk twee
rivieren bij elkaar. De Mark en de Aa. Doordat die twee stromen bij elkaar kwamen maakte het
vanaf daar een brede stroom die dieper was waar dus ook grotere boten konden komen. Daar
dankt Breda ook z’n naam aan; Brede Aa. Eind jaren ’30 verzandde dit deel steeds meer.
Industrietjes die hieraan lagen die gingen allemaal weg dus daar werd het ook niet meer voor
gebruikt. Dus in de tweede wereldoorlog is dit deel gedempt.
Oké.
Toen had je dus nog wel de haven liggen, maar dat betekent dat de haven niet meer doorspoelde
omdat dit water gedempt was. Naast het feit dat heel veel rioleringen van deze panden hier nog
op afstroomden, betekent het dat er met name zomers een enorme stank was. Er is een hele
lange tijd discussie geweest over wat moeten we nu met die haven en toen zijn er ook plannen
gemaakt om de riolering aan te leggen totdat iemand op het ‘lumineuze’ idee kwam, van we
hebben deze weg in de jaren ’40 al gedempt, een grote weg is eroverheen gekomen, als we nou
eens hier een parkeergarage in de haven maken, dan hebben we meteen vlakbij de historische
binnenstad een grote parkeergarage en dat is goed voor onze economie. Dus laten we dan toch
de haven maar gaan dempen. In de gemeenteraad was een kleine meerderheid die de doorslag
hebben gegeven, namelijk met 1 stem meerderheid.
Ja, dat is inderdaad heel minimaal.
Dus in 1964 is die parkeergarage er ook gekomen, maar eigenlijk zie je daarmee ook dat vanaf
1964 eigenlijk ook wel dat er verzet was dat een deel van de mensen en de bevolking en met
name de politiek er ook niet mee eens was. Eind jaren ‘80 is er meer waardering gekomen voor
cultureel erfgoed en dat soort zaken en toen is er ook vanuit de politiek, vanuit D66 destijds en
andere partijen, aangedragen dat het eigenlijk toch wel verschrikkelijk is dat de haven, waaraan
Breda zijn oorsprong ontleent, zomaar gedempt is en een grote parkeergarage van is gemaakt.
Er kwam ook nog eens bij dat, doordat de parkeergarage hier onder lag, er boven één groot plak
asfalt was waar nauwelijks een boom op stond. Dus het zag er ook boven de grond afschuwelijk
uit. Daarvandaan is eigenlijk gekomen om de haven te herstellen in zijn min of meer
oorspronkelijke functie.
Ik begrijp dat het inderdaad wel een min of meer logisch gevolg zou zijn, omdat dit deel al
dichtgegooid was. Maar waren er nog meer redenen voor?
Omdat het gewoon geen functie meer had. Het verzandde en men wilde toch eigenlijk een
autoweg die echt naar de binnenstad liep. Want, uiteindelijk was het zo, toen in de jaren ‘60
besloten was om de weg door te trekken en de parkeergarage hieronder te leggen, toen waren er
zelfs rampzalige plannen om hier ook nog een verbinding naar de oostkant van de binnenstad te
maken. Daar zou dus de helft van het begijnhof voor gesloopt moeten worden. Een van de oudste
dingen, daar gingen ze gewoon recht overheen. Het moest gesloopt worden want er moest een
grote weg komen. Dat heeft de meerderheid in de gemeenteraad niet gehaald.
Dat is maar goed ook.
Ja precies, dus daarmee is een deel van de binnenstad gehandhaafd. Maar gelukkig hoefden ze
om dit dicht te gooien geen panden te slopen, dus deze panden en een groot deel hiervan zijn
nog wel de panden die ook vroeger de haven gezien hebben.
Ja, die zijn allemaal bewaard gebleven inderdaad.
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Ik begrijp ook dat de demping met één stem in de gemeenteraad erdoor is gekomen. Zijn er gelijk
ook veel mensen in opspraak hiertegen gekomen? Misschien mensen uit de gemeente, bewoners of
bezoekers?
In eerste instantie dan is dat besluit genomen en dat blijft dat zo. Er zullen wel mensen gemokt
hebben over dit besluit, maar zich erbij neergelegd hebben. Met name eind jaren ‘80, toen zijn er
deze wel wat verder toegenomen. En ook het besef van jongens we hebben toch eigenlijk wel
heel veel historische rijkdom in onze stad. Toen kwam eigenlijk ook de discussie over het
ontstaan van Breda aan het water, enzovoorts. En dat de demping gewoon nooit had moeten
gebeuren. Deze discussie is door de politiek ingegeven, maar ook door burgeracties en
actiegroepen. Ik denk niet zozeer door ondernemers in eerste instantie, maar met name door
politiek en bewonersgroepen.
Want de ondernemers zullen gedacht hebben; mensen kunnen snel en gemakkelijk bij mij komen, ze
kunnen de auto er neer zetten en mij goed bereiken.
Ja, zij hadden wel een voordeel bij die parkeergarage.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
En de eerste ideeën zijn eind jaren ‘80 ontstaan over het terugbrengen van de haven. En de
doorslag is dan eind 1992, de grondlegging in het structuurplan.
Ja, toen zijn ze begonnen met het structuurplan. En daar kwam dit basis model uit. Namelijk, dat
hier in de haven weer een stuk water terug kwam. Dan had je hier nog een plein wat vroeger
haven was en nu een plein met fietsenstalling. En dan zag je dat hier een stuk onder de grond via
een soort riool daar naartoe liep. Een smal water hierzo met aan twee kanten verkeer en dat
water ging dan hier overheen en dan hier weer ondergronds aansluitend op dit water. Dat was
een nogal gekunsteld plan, maar uiteindelijk toen besloten is om toch die haven terug te brengen
toen zei iedereen al heel snel dat die haven terug moet komen, maar dat dit wel erg minimaal
was. Als je het doet, dan moet je het goed doen. Dus uiteindelijk is dit het geworden. De
ontwerper was een beeldend kunstenaar van de St Joost Academie die zicht heel erg
ingespannen heeft om de oude loop van het water weer terug te krijgen. Dus uiteindelijk is dit
het plan geworden wat in eerste instantie gemaakt is, dus heel wat meer water dan het
voorgaande plan.
Ja, dat lijkt ook wel heel erg op wat er nu gerealiseerd is.
Ja, maar uiteindelijk bleek dus dit een te duur plan want de gemeente die had 29,5 miljoen, dus
dat was echt de maximum en ze wilden geen cent meer uitgeven. Maar om deze slinger hierin te
maken is hier een groot ondergronds gemaal weggehaald en dat is hier naartoe verplaatst. En
dat maakt het toch wel extra duur. Uiteindelijk kwamen we op 36/37 miljoen. Toen is dit plan
eigenlijk nog wat verder bezuinigd. Het water is in ieder geval aan deze kant weer terug
gekomen, maar de rest is ook helemaal met water bekleed. Dit zit wel aardig dicht tegen het plan
wat het geworden is.
Hoe het uiteindelijk opgeleverd is.
Ja, en dat betekende ook dat zeg maar in dit stuk, wat ik net vertelde. Hier zaten vroeger veel
industrietjes langs, die zijn eigenlijk voor de oorlog allemaal weggegaan, omdat ze hier geen
bestaansrecht hadden. Die wilden groter worden en dat kon niet in de binnenstad. Daar is met
name een groot politiebureau voor teruggekomen en een aantal scholen. Wat je eind jaren ‘90
zag was dat de scholen gingen concentreren naar grote eenheden, dus die gingen hier weg en
verkochten de boel. Het politiebureau zei dat één hoofdbureau in de stad niks is en juist die
gingen decentraliseren. Dus die hebben 4 of 5 regioteams gemaakt binnen de stad. Die hebben
ook dat politiebureau verlaten. Dat is allemaal verkocht, en eigenlijk is door het ontketenen van
het water ook deze hele ontwikkeling stedenbouwkundig gelijk meegegaan.
Ja, inderdaad, en het doel van het terugbrengen van de haven was natuurlijk om een stukje historie
terug te brengen.
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In eerste instantie historie, maar het was ook wel een heel belangrijk argument om de
economische kant van Breda weer een schwung te geven. En om ook daarmee de stad
aantrekkelijker te maken. Ook voor toeristen, dagjesmensen en het combineren van winkelen en
uit eten en misschien iets cultureels doen. Voor hen was dit gebied met veel asfalt niet
interessant, maar dat is nu juist een interessant gebied geworden.
Ja, want als mensen hier komen, dan neem ik ook aan dat mensen de haven bezoeken, in de zomer
met alle terrassen.
Ja.
Hier heb ik nog een aantal nummers van liggen, van dit tijdschrift, dus misschien heb je er wat
aan. De haven, acht eeuwen lang de navelstreng van Breda.
Dat is heel fijn inderdaad.
Ik kan je vertellen dat er een paar andere artikelen zijn
Ja ik heb op internet al heel veel gevonden, ook wijkraden die kranten uitbrachten en er staat heel
veel informatie. Maar het is echt schipperen van wat kan ik wel of niet gebruiken.
Wat betreft de haven is er natuurlijk veel verkeersruimte weggehaald. Parkeergarage, grote
wegen, wat hebben jullie ondernomen om dat verkeer op te vangen?
Nou, uiteindelijk hebben we toch wel voor elkaar gekregen om dat verkeer aan één kant van het
water in twee richtingen door te laten gaan. Dat is toch gelukt. En die parkeergarage die er
ondergronds lag die is eigenlijk vervangen door deels een parkeergarage die op deze hoek is
gekomen (De Barones) en dan ook nog parkeergarage De Prins die in het noorden van het
gebied ligt. Daarmee zijn niet alleen die 200 parkeerplaatsen vervangen, maar uiteindelijk rond
de 400, hoewel dat ermee te maken heeft dat ook op dit hele traject al het straat parkeren is
verdwenen. En door de straat parkeren eraf te halen kregen we ook voldoende ruimte om die
weg aan te leggen. Dus dat had nogal een consequentie. Want uiteindelijk zijn daardoor die twee
parkeergarages teruggekomen.
En ik kan me ook voorstellen dat, destijds toen de haven gedempt was, er misschien meerdere
rijbanen lagen, dat het een veel aantrekkelijker route was om de stad te doorkruizen, En dat deze
mensen nu via andere wegen de stad moeten omzeilen?
Ja, maar ook in die tijd was in beide richtingen ook enkelbaans. Dus het is niet zo dat het sterk
verminderd was, alleen was het gekoppeld aan heel veel parkeren op straatniveau. Niet alleen
ondergronds, maar ook op straatniveau. Dat is wel allemaal weggehaald.
En, nu zei u ook dat de ondernemers niet de eersten waren geweest die graag zagen dat de
parkeergarage weg werd gehaald. Nu las ik inderdaad ook in verschillende artikelen dat de
ondernemers ook een beetje geschrokken waren van het plan, hebben jullie hen goed kunnen
overtuigen?
Ja, daar waren we al lange tijd mee in discussie en uiteindelijk hebben wij samen met BRO
(onderzoeksbureau) in opdracht van gemeente, de kamer van koophandel en gezamenlijke
ondernemers een onderzoek laten doen naar de economische effecten van het terugbrengen van
het water in de stad. Die zagen wel dat Breda er een stuk aantrekkelijker van zou worden. We
gaan dan als stad meer mensen uit een grotere regio aantrekken en dat heeft toch nogal wat
positieve consequenties ook voor de hele retail en ander functies in de binnenstad. Dus toen
uiteindelijk met dat onderzoek en ook omdat ze zelf mede opdracht hadden gegeven, dat hadden
we eigenlijk wel handig gedaan. Hierdoor waren toch eigenlijk minstens 95 van de 100
overtuigd.
Die zagen het allemaal wel zitten, meer inkomsten natuurlijk
En uiteindelijk de laatste stap die we genomen hebben om ze te overtuigen. Met name de
ondernemers rond het water, dat we ook nadeelcompensatieregeling ingesteld hebben. Dus
mensen die meer dan 15% inkomensderving hadden dat werd door de gemeente vergoedt.
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En hebben jullie dat ook veel moeten uitkeren of bleek het mee te vallen?
Uiteindelijke hebben we toch een half miljoen daarvoor uitgekeerd.
Nog wel een flink bedrag,
Maar ja, aan de andere kant zitten hier ondernemers die soms wel twee jaar alleen maar te voet
bereikbaar waren en als je daar een horeca zaak hebt en er is een pad van een paar meter met
gazen hekken, dat is ook niet echt prettig. In die zin vind ik het ook wel terecht dat wij als
gemeente die mensen vergoedt hebben voor hun schades. En 15% dat is dan ook
maatschappelijk risico wat in principe elke ondernemer moet hebben, want overal kan een
straat door vervangen van riolering of iets anders opgebroken worden. En dat is ook gewoon
landelijk een soort geaccepteerde regel. Dat 15% voor rekening moet komen van de
ondernemer.
En merken jullie nu ook, nu de ontwikkeling is afgerond, dat er hogere bezoekersaantallen zijn?
Nou, we hebben nooit gemonitord omdat er geen geld was hiervoor, maar als je ziet dat zeker de
eerste paar jaar nadat het water klaar was dat het aantal hotelovernachtingen aanzienlijk
gestegen is. En ook van individuele winkels, winkeliers waar ik veel contact mee had, die ook wel
aangaven dat er meer mensen in de stad komen en die toch op terrasje komen zitten en van
winkels gebruik maken of iets dergelijks. Het heeft dus zeker wel effecten gehad.
Dat is goed om te horen. Ik hoor positieve geluiden, dat het effect heeft gehad voor de binnenstad.
Zijn jullie ook achteraf echt tevreden met de ontwikkeling of zijn er misschien puntjes die eigenlijk
anders gedaan moeten worden?
Er zijn wel een paar punten welke nog aandacht behoeven. Dat is ten eerste dat als er een beetje
een zuidoostelijke/zuidwestelijke wind staat, met name in het voorjaar en in de zomer. Dan zie
je dat hier echt flinke wind overheen gaat en dat al die terrassen daar best veel last van hebben.
Als je dat vergelijkt met de Havermarkt die helemaal omsloten is door bebouwing, als er een
beetje wind is dan zie je hier nauwelijks meer iemand zitten terwijl de grote markt helemaal vol
zit.
Ja, want ik zag ook dat ondernemers in actie komen dat zij graag windschermen of iets dergelijks
zien.
Ja, daar gaat dit voorjaar nu een proef mee plaatsvinden. Het tweede punt is dat dit water hier,
dat heeft een bepaalde diepte als de Mark hier verder loopt. Deze brug is drie meter 20 boven
water, dezelfde als de treinbrug. Daar tussenin ligt nog een andere brug, en die heeft maar een
hoogte van 1,20m. Dus daar kan je met de kano en roeiboot onderdoor, maar dan houdt het ook
echt op. Dus dat betekent dat de passantenhaven die ligt aan de noordkant van de treinbrug en
waar we nu gelukkig weer wat subsidie voor gekregen hebben. Ook vanuit de provincie en
Europa. Om die ene brug, van 1,20 op te gaan hogen naar 3.20, waardoor ook plezierjachten de
stad in kunnen komen en echt tot in de haven kunnen varen. Wat je nu ziet is dat er te weinig op
het water gebeurd zomers. Er liggen wel wat kleine bootjes bij mooi weer in de zomer en
weekenden. In het weekend zie je wel wat, maar het kan een stuk levendiger en er is ook wel
gevraagd dat als de brug klaar is (volgend voorjaar ongeveer klaar) dan geeft dat weer extra
boost om de omgeving nog weer een stukje aantrekkelijker te maken. Dan is het aantrekkelijker
om op het terras te zitten, want er is meer te zien. Water is opzich wel leuk, maar er moet wel
iets op het water gebeuren, anders dan heb je het na 1 of 2 keer ook wel gezien.
Begrijpelijk inderdaad.
Dus dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste punten waar we nog aan werken. En verder willen we
nog een 3e fase die weer aansluit op de singel die hier loopt, en dat wacht eigenlijk op de
ontwikkeling van het Seeligterrein, de Seeligkazerne. Deze gaat waarschijnlijk in 2014/2015
weg. Alleen is de vraag of daar iemand huizen op wil bouwen, of er voldoende belangstelling en
geld is om dat te realiseren.
Volgensmij is dat ook een behoorlijk terrein. Veel ruimte
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Ja, daar kunnen echt honderden woningen op gebouwd worden, maargoed, als er niemand is die
daar een woning wil kopen, dan zou dat ook niet gebeuren. Maar dat gaat zeker wel een keer
gebeuren, al is dat misschien pas over tien jaar. Maar dat heeft eigenlijk hiervoor niet veel
invloed. Op de beleving van de haven op dit moment.
Nee inderdaad, dit is meer gericht op de binnenstad, dat andere gaat echt over de cosmetische
aansluiting.
Oké, en buiten die twee dingen zoals de windschermen en het ophogen van de brug, zijn er nog
samenwerkingsaspecten waarvan u zoiets heeft om dat een volgende keer anders aan te pakken?
Ik heb destijds best heel veel tijd gestoken in communicatie, omdat het een groot project
middenin de binnenstad is. Mijn idee was dat het alleen maar succes kan hebben als er veel
mensen en partijen bij betrokken worden. Als er problemen zijn dan ook meteen er snel op af te
gaan en dat soort dingen. Ik heb toen ook geprobeerd om in ieder geval alle horeca te
organiseren zodat ze ook gezamenlijk daar evenementen zouden organiseren. We hebben als
gemeente ook nog een paar keer een flinke duit in het zakje gedaan voor hen om dit mogelijk te
maken. Na twee jaar hebben we gezegd dat ze dat zelf moeten kunnen dragen en niet dat de
gemeente dat maar blijft doen. En dat is toch een beetje dood gevallen. Er zijn toch wel heel veel
ondernemers die deels ook op dit moment het erg moeilijk hebben en daardoor geen geld daarin
willen steken. En bij evenementen is het natuurlijk wel dat de kosten voor de baat uit gaan. Dus
je zult van tevoren daar geld in moeten steken en dat betekent ook extra opbrengsten, maar het
blijft altijd een risico. Bijvoorbeeld bij slecht weer en dergelijke, dan ben je misschien wel je geld
kwijt. En dat vind ik zelf wel jammer. Dat er niet echt een actieve horecavereniging ontstaan is.
En hoe zit het met de burgers bijvoorbeeld? Mensen die ook in dat gebied wonen die vroeger heel
veel gebruik maakten van de verkeersruimte , zijn die tevreden?
Ja, daar hoor ik eigenlijk nooit iets negatiefs over. Die zijn alleen maar blij dat dit stuk nu veel
prettiger en leuker is om daar gebruik van te maken. Nogmaals, het is nu veel levendiger. Er is
veel meer te doen en te zien terwijl het vroeger maar één plak asfalt was met veel parkeren erop.
Ja, inderdaad die zijn alleen maar blij dat het verandert is en nog beter is geworden dan voorheen.
In 1964 is de haven destijds gedempt, misschien even een beetje een terugvallende vraag. Zou u,
wanneer u in 1964 de doorslaggevende stem zou hebben, destijds met alles wat u nu weet het
besluit kunnen nemen om alsnog de haven te dempen? Denkt u dat het eindelijk wel goed is geweest
dat de plannen zijn gekomen om deze terug te brengen?
Nou, achteraf gezegd kan je natuurlijk altijd zeggen dat we dat nooit besloten zouden moeten
hebben, maar het leuke is, is heb vroeger HTS bouwkunde gedaan en toen TU en aan het eind
van de HTS in Utrecht stage gelopen. En dat was in de periode dat ze de Catharinesingel aan het
dempen waren. Dus tussen het station en de oude binnenstad om daar een grote weg aan te
leggen. En ik weet nog goed van mezelf dat ik dacht: ‘geweldig, ja de singel daar heb je toch niet
zo heel veel aan en dan hoef je geen huizen af te breken en dat leg je er gewoon half verdiept een
grote snelweg aan en dan heb je toch de binnenstad heel goed bereikbaar’. Dus ik zeg nooit dat ik
dat besluit in 1964 hier niet zou hebben genomen.
In die tijd zou het misschien in die opzichten en dergelijk heel logisch lijken
In die tijd. Ik zat toen bij een bedrijf wat nu Hoog-Catharijne is, daar stonden toen panden waar
ik werkte en ja, ik vond het ook heel logisch dat het hele gebied tegen de grond ging voor dit
winkelcentrum. Dat was toen die tijdsgeest. Dat was achteraf verschrikkelijk, maar dat ga ik niet
ontkennen. Dat was gewoon zo.
Dat is inderdaad een eerlijk antwoord. Dat ik me ook heel goed indenken. Destijds zag alles er
anders uit en we denken tegenwoordig ook over dingen anders na.
Toen was verkeer de vooruitgang,. Oude gebouwen hadden we er genoeg van.
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U gaf al aan dat BRO een onderzoek heeft gedaan naar de economische effecten van de haven. Bij
de ontwikkeling van de haven. Zijn er nog meer bureaus bij betrokken geweest?
Ja, er zijn heel veel onderzoeksbureaus, maar met name geotechnische bureaus en andere van
dat soort bij betrokken geweest.
En de uiteindelijke planontwikkeling? Door wie is dat gedaan?
Wij als gemeente hebben wel zelf ontwikkeld en ontworpen en dat soort zaken, maar wel her en
der als het ging over specialistische technisch advies, dan waren daar die adviesbureaus bij
betrokken.
Daar waren dus externe partijen die ingeschakeld werden, maar jullie hebben verder zelf alles in de
hand gehouden.
Ja, en dat is ook wel het leuke van werken bij een middelgrote gemeente. Hierbij is het over het
algemeen zo dat een middelgrote gemeente best veel disciplines in huis heeft om dit soort
dingen zelf te kunnen. De laatste paar jaren zijn delen van het apparaat in dit geval afgestoten,
maar dat heeft een beetje met deze tijd te maken, maar ik denkt dat als het wel weer beter zou
gaan dat dat weer hersteld zou worden. En dat is toch wel leuk om dan te zien dat je als
gemeente ook gewoon heel veel van dit soort werk vanzelf kan doen en niet afhankelijk bent van
derden.
Alleen op deel aspecten hebben we advies van derden gehad.
Bedankt voor uw tijd, u heeft mijn prangende vragen allemaal beantwoord en ik ga dit gesprek
gebruiken in mijn verslag.
Tot ziens.

11

Wijkraad Breda, 26 maart 2013
Zoals ik in mijn mail al heb aangegeven doe ik onderzoek naar de aantrekkelijke stad en gebruik ik
hier drie casussen bij. Het zijn eigenlijk drie verschillende projecten. De een Breda, de andere twee
zijn een project in Enschede en Nijmegen. Ik richt me hierbij op drie pijlers, dat is de
bereikbaarheid, langzaam verkeer en de stedelijke kwaliteit. Daarmee probeer ik een definitie te
maken van de aantrekkelijke stad. Het project in Breda is het project ‘De nieuwe Mark’ en in die
richting wil ik u enkele vragen stellen ook met het inzicht van de bewoners.
Ten eerste zou ik graag van u willen weten wat u onder een aantrekkelijke stad verstaat?
Een aantrekkelijke stad is een stad waar van alles te doen is, waar je gemakkelijk terecht kunt
komen waar voorzieningen zijn, waar het aan de ene kant gezellig druk is, maar ook wel even
rustig kan zijn. Dat is natuurlijk het probleem met de koopzondagen die we erbij gekregen
hebben, maar zoals je ziet wonen wij hier aan de rand van het ei zoals we dat noemen. En daar
hebben wij niet zoveel last van. Maar aantrekkelijk is natuurlijk toch een populaire stad waar
genoeg te doen is
Een diversiteit van activiteiten
Ja, de voorzieningen zijn dichtbij, je kunt er te voet naartoe. Gaat het jou om puur binnenstad of
om heel de stad.
De binnenstad
Ja, wij hebben altijd langs de Asterdplas gewoond en dat was natuurlijk heel rustig.
Ja, dan is dit wel wat anders. Dus u vindt Breda ook wel een aantrekkelijke stad omdat u in de stad
bent komen wonen?
Ja, laat ik het zo zeggen, we merkten wel toen we in de Asterd woonden dat we eigenlijk heel
veel misten. Dan lazen we maandags in de krant, goh er is dat en dat geweest. Maar, we waren
van luie aard dus dan moesten we met de auto hier naartoe en dat kwam er meestal niet van. En
toch vonden we het leuk om dingen mee te maken buiten, dus vandaar dat we toch wat vaker in
de stad kwamen met evenementen en dat soort dingen. En de gezelligheid van gewoon spontaan
dingen doen. Je hebt van alles. Aan de asterplas was niet zoveel te beleven en hier wel genoeg
natuurlijk.
U kunt inderdaad vanaf hier gemakkelijk de stad in lopen om te kijken wat er gaande is.
Ik las op internet dat u secretaris bent van de wijkraad en u gaf net aan dat het sinds dat u hier
woont dat bent?
Nee, dat ben ik geworden sinds 1 januari dit jaar. Toen is onze secretaris opgestapt, daarvoor
was ik gewoon bestuurslid.
Oké, maar u bent wel langer aangesloten bij de wijkraad.
Ja, actief bijna 1,5 jaar. De tijd daarvoor had ik nodig om te herstellen van mijn ziekte. Toen
volgde ik het alleen door verslagen te lezen.
Dan met betrekking tot de oude haven. In 1964 is die haven gedempt om allerlei redenen. Ik weet
niet hoelang u al woonachtig bent in Breda of wat u inmiddels van geluiden destijds heeft gehoord.
Maar heeft u enig idee hoe de bewoners destijds op de demping van de haven hebben gereageerd?
Ik ben geboren in Breda in 1952, dus ik heb de demping meegemaakt en ik ben altijd een Bredafan geweest. Ik knipte vroeger alles uit de stem en plakte het in grote plakboeken. Ik heb ook
toen ik op school afstudeerde ook een scriptie over de Bredase binnenstad geschreven. Dus dat
was wel geluk. In die tijd was het een beetje ‘fifty-fifty’. Er is geloof ik met één stem meerderheid
in de gemeenteraad besloten om de haven te dempen in die periode. Iedereen wilde uitbreiden,
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Breda moest groot worden. En wat ze hier hebben gedaan; er lag hier een prachtige 4-baans
snelweg door de binnenstad, de cityring en die eindigde roemloos in het Spanjaardsgat. Er
waren allerlei grote gebouwen bedacht. En dat was de gedachte van toen. Als een mannetje van
12 was ik destijds niet bewust van dat we de haven niet konden missen en dat we deze moesten
houden. Want er waren wel heel veel mensen die dat ontzettend jammer vonden.
Mensen waren er dan ook echt mee bezig in die tijd?
Ja zeker.
Met de opkomende mobiliteit was het natuurlijk ook een logische stap.
Je kent het haven-boek? Dat is een groot boek daarin is beschreven hoe de geschiedenis is
geweest, welke rol de haven gespeeld heeft en hoe de besluiten zijn gekomen. Dat zal ik dadelijk
wel even laten zien. Je kunt het bij Gianotten ook nog krijgen volgens mij. Maar dat geeft heel
goed weer dat Breda toch wel heel erg slordig om is gegaan met zijn historie.
Ja, ik heb al veel informatie gevonden over de haven. Ik heb gesprek gehad bij de gemeente en oude
tijdschriften gekregen en daar kom ik ook al heel veel wijs uit.
De haven is na de demping weer in oude staat hersteld en in 2007 feestelijk geopend. Wat vonden
de bewoners van de binnenstad ervan dat de haven weer hersteld werd?
De meesten die juichten dat wel toe, we zijn allemaal uitgenodigd door de wethouder destijds
toen het allemaal geopend werd en hebben een dvd gekregen. En het is hartstikke mooi dat het
water terug is gekomen, maar daar moet je nog wel wat kanttekening bij zetten, want als ik nu
naar buiten kijk dan zie ik een betonnen bak met water. En ik zie, het is natuurlijk winter, dus er
staan geen blaadjes aan de bomen. En als je een stukje doorloopt dan stopt het water ineens. En
dat zijn toch dingen waarvan we zeggen daar moet nog wat mee gebeuren om het aantrekkelijk
te maken. Want in wezen zijn er mooie maquettes beloofd.
Als je kijkt naar de overkant dan staat daar nog steeds die grijze loods waar de fietsen verkocht
worden. Daar zal nog iets moeten gebeuren. Om nog maar niet te spreken wat hiernaast aan de
hand is. Die moeten voor zaterdag begonnen zijn anders zijn ze de subsidie kwijt. Dan is de
vraag, wat gaan we dan doen hè. Dus we zitten al ruim 1,5 jaar met zo’n lelijke steiger naast het
raam. En aangezien het een beetje toeloopt, staat het bij ons slaapkamerraam op een meter
afstand. Echt prettig is dat niet. Maar laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de meeste mensen het
hartstikke mooi vinden dat het water teruggekomen is, maar we hadden er wat meer van
verwacht.
Iets meer aankleding.
Ja, meer aankleding, we zijn ook met een groepje mensen bezig geweest vanuit de wijkraad om
met de gemeente te praten als je kijkt naar het oude havengedeelte daar zitten van die mooie
balustrades, dat is hier niet. Hier kun je zo de plomp in lopen als je niet uitkijkt. Er is weinig
ludieks te zien. Als je op de boulevard in Vlissingen bent geweest staan er hele leuke
standbeelden. Van een mannetje wat krampachtig probeert een sigaret aan te steken. Dat zie je
hier niet. Je ziet alleen twee betonnen strepen waar ooit de stadsmuur heeft gestaan. Ik weet niet
of je er wel eens op gelet hebt.
Ja, over die markering ben ik zojuist gelopen.
De binnenste is waar de stadsmuur heeft gestaan, daar lopen ook blauwe lichtjes. Die lopen door
het medisch centrum en door ons gebouw. En die andere is de kade muur die het klotsende
water tegenhield.
Oké, dus die blauwe lichtjes zijn van de stadsmuur, dat heb ik me vroeger wel eens vaker
afgevraagd.
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Ja, dat is van de eerste ommuring dat markeert de plek van de eerste stadsmuur.
Ja, dat zijn wel leuke dingen, maar wel fijn om te weten waar het voor staat. Want dat heb ik me
wel eens vaker afgevraagd.
Ja, dat komt, omdat het hier onder de dorpel door loopt. Die lichtjes lopen door de dorpel. In
feite moet je dan beseffen dat de markering van de eerste stadsmuur is he.
Ja, inderdaad.
Kijk, het is op dit moment nog niet helemaal wat het geworden is. Vroeger vonden mensen het
leuk om een rondje om de stad te lopen. Dat noemen ze een walletje pakken. Dan hebben we het
over de jaren 1850 en dergelijke. En mensen wandelen natuurlijk nog steeds graag. Maar het is
nu een beetje desolaat als je hierheen kijkt. Er is niet echt veel te zien. Want je loopt niet langs de
etalage van het medisch centrum de Baronie, of je moet heel erg van die chirurg houden die daar
werkt, dan kan het, maar nee. Haha.
Ja, maar het is dus echt een stukje kwaliteit, uitstraling, aantrekkelijkheid die de bewoners
natuurlijk nog verbeterd willen zien.
Ja, dat willen we graag verbeterd zien. Wat we tot nu toe gerealiseerd hebben gekregen is dat de
gemeente wat waterlelies in het water heeft gedaan zodat het water in ieder geval aangekleed is.
Nu moeten ze nog wat verder uitgroeien. Met dit weer zijn ze natuurlijk helemaal naar beneden,
dat is veel te koud, maar in de zomer moet het vol in bloei staan. En je kunt het er ook eenvoudig
uithalen op het moment dat het water doorgetrokken wordt. En je eigenlijk met een bootje rond
zou moeten kunnen varen. Betekent dat het water hier, nu staat het water extreem hoog.
Eigenlijk moet het water 1,5 meter naar beneden, want zoals je weet, onder de tolbrug zit een
watervalletje om het hoogteverschil te overbruggen, maar eigenlijk moet dat helemaal gelijk zijn.
Dat betekent dat je dat Amsterdamse grachten idee krijgt. En dat je daar de bootjes ziet varen.
Dat zou natuurlijk wel wat levendiger en leuker worden.
En dat zou betekenen dat er wellicht balustrades geplaatst moeten worden en dat er meer karakter
komt.
Ik denk het wel, ja precies, want nu zie je het water. Er is tot nu toe in 5 jaar nog maar 1 auto de
plomp in gereden.
Maar dat is er nog één te veel.
Ja maargoed, dat is een jonge gast die te veel ophad en dat was de auto van zijn vader dus die
heeft het meeste pech. Haha.
Het is in ieder geval wel op voorbereid. Dus er ligt hier in het water een lemen laag die kunnen
ze eruit scheppen zodat ze het uit kunnen diepen.
Ik heb toen ik hier kwam wonen, toen was dit nog een vierbaans weg en toen ik ziek werd, elke
dag drie foto’s gemaakt van de vorderingen dus die moet ik allemaal achter elkaar zetten, maar
daarop zie je dat er damwanden inzitten van een meter of 17. Dus dat zit heel erg diep, dus dat
betekent dat je best nog een end kunt uitdiepen zonder dat je heel veel kosten moet maken.
Daar is wel van tevoren over nagedacht dus.
Ja zeker, daar is van tevoren over nagedacht, precies.
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En hoe zit het met het verkeer bijvoorbeeld? Want met het terugkomen van de haven is er een
parkeergarage verloren gegaan en de doorsteek door de stad, er is natuurlijk minder
wegoppervlak.
Ja, ik vind dat daar minder goed over nagedacht s hoor. Wat je nu krijgt is dat de hoeveelheid
verkeer die er was er nog steeds is, plus meer. Want er zijn nu ook bussen langskomen.
Oké, die waren er eerst dus niet?
Nee, wat je hier ziet is een tweebaansweg, eigenlijk was het de bedoeling dat de fietsers aan deze
kant bleven fietsen. Je ziet ook een bord met fietspad. De meeste fietsers fietsen ook daar. Je ziet
daar de mevrouw in de rode jas. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Je kunt daar wel een bord
zetten met verboden met fietsen. Er staat daar ook een bord verboden voor auto’s, maar daar
kijkt ook niemand naar. Net zoals de hoge brug bij de KMA, maar je weet niet of iemand daar
woont natuurlijk, maar in feit moet het verkeer hier zo stil mogelijk zijn. Zodat je een rustig
plekje hebt.
Echt verkeersluw dus.
Je verkeersluw. Dus het is wat dat betreft geen verbetering, te meer omdat Breda een aantal
parkeergarages rond de binnenstad heeft gemaakt. En er komt er nog eentje bij, als het doorgaat,
bij Achter de Lange Stallen. Dan is de cirkel van blikmagneten compleet. Want alle
parkeergarages trekken blik aan. En het gekke is, deze garage trekt nog het meeste aan. Mensen
staan nog liever hier in de file te wachten tot het bordje weer een keer op groen gaat dan dat ze
een stukje doorrijden naar de prins, want dat is te ver lopen. De wethouder heeft toen dat mooie
systeem bedacht met wat je kunt zien van welke parkeergarages zijn er nu vrij. Waar kan ik
makkelijk parkeren. Maar Belgen bijvoorbeeld weten niet beter of er is maar één parkeergarage.
En die gaan toch maar hier naartoe. En wat je dan krijgt is als mensen in de rij gaan staan dat er
een file ontstaat.
Want continu tegemoetkomend verkeer en verkeer wat misschien door wil en dit nog als
doorgaande weg beschouwd en dat kan dan niet door. Dus wij hebben daar zeker in het begin
heel veel foto’s van gemaakt. Dat het tot aan de Graaf Hendrik III laan het helemaal vast stond.
Zeker op Belgendagen. Ik weet dat je alle excessen niet in acht kan nemen, maar je ziet wel
regelmaat.
Dat merk ik zelf ook wel. Ik woon natuurlijk aan de overkant, op donderdags, met koopavond met
name, duurt het lang inderdaad.
Ja, je had moeten zien met het glazen huis. Dat was kilometers file. Ja, en vooral de bussen
hebben er veel last van gehad. Die hebben zelfs gedreigd dat ze er niet langs rijden. Ze moeten
van de gemeente natuurlijk op tijd rijden om de concessie niet kwijt te raken, maar hier moeten
die mannen echt 10 minuten staan wachten voordat ze 2 meter opgeschoten zijn. Dus ja als je
het hebt over verkeer, dan denk ik wel eens, misschien hadden we gewoon iets heel rigoureus
moeten bedenkenk. Oké, er komt een nieuwe haven en dan halen we de parkeergarage weg. En
dan maken we die op het Chassé of op het Seelig-terrein en dan trekken we dat water door en
dan maken we een mooie wandelpromenade en van daaruit, misschien zelfs overdekt naar de
binnenstad toe. Dat het verkeer eerder daar gelaten, dan dat je het allemaal hier op moet vangen.
Maar ik weet wel, het is allemaal moeilijk filosoferen, maar dit is meer een soort compromis,
waarbij we zeggen; eigenlijk moet iedereen gelijk zijn. Er moet verkeer zijn, anders worden de
ondernemers boos, de bijenkorf wil altijd een garage in de buurt en de bussen willen er
natuurlijk langs om mensen in de binnenstad af te zetten. Dus je wilt eigenlijk alles. En dan zie je
toch dat het af en toe spaak loopt.
En niet alleen met de parkeergarage, maar ook het andere verkeer dat de stad in gaat. Merken
jullie dat er minder verkeer de stad in rijdt.
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Je bedoelt dit stukje hier?
Ja, of bij de Spinola of aan de ander kant bij de Molenstraat, naast de bibliotheek dat mensen de
stad doorkruizen. Het is allemaal 1 richting, dus het gaat vaak om bewoners.
Ja, bij de Molenstraat hebben we ontzettend veel last dat de ingang van de bibliotheek verkeer
zit, namelijk in de Molenstraat. Dat heel veel ouders hun kroost afzetten en zeggen; ‘ik wacht wel
even hier en zoek jij maar een boekje uit’.
En dan de grote vrachtwagens die de stad willen voorzien. Daar hebben we heel veel problemen
mee. We hebben al wel eens gekeken met de gemeente of de ingang niet ergens anders zou
kunnen komen. Als je kijkt naar hierachter en dit stukje. Hier mag eigenlijk niemand komen,
behalve als je hier woont, maar wat ik net al zei. Je hebt een rond bord met een rode rand en een
zwarte auto erin en er staat onder; alleen voor bestemmingsverkeer. Maar je bent natuurlijk
gauw bestemmingsverkeer als je hier even bij de Albert Heijn moet zijn. En waar je dan me te
maken krijgt is natuurlijk van ja, ga je daar op jagen of zeg je van; wij zijn in tussen al zover. We
hebben in het begin heel veel last gehad dat mensen wel eens pal voor ons hek gingen staan en
als we dan vroegen wil je even opzij gaan. Dan was het; dan moet je hier maar niet gaan wonen.
Dat krijg je langs je oren. Uiteindelijk is het nu wel zover dat wij al blij zijn dat we naar binnen
kunnen rijden, als is het slalommend langs al het verkeer, want laten we eerlijk zijn. Toen m’n
vrouw nog bij de bijenkorf werkte toen stond ik hier natuurlijk ook wel eens op de stoep te
wachten tot ze kwam. Dus je hebt natuurlijk ook geen plek waar mensen even iemand af kunnen
zetten in de stad. Dat kan hier nergens. Je moet hier echt dit stukje oprijden, want dat is
natuurlijk ook iets wat mensen doen. Pa gaat in de tuin werken, moe gaat de stad in en ik kom je
om 3 uur wel ophalen. Maar ja, waar zet je de auto dan even. En als je parkeerhavens maakt dan
heb je natuurlijk van die knullen die zeggen; ik ga hier de hele dag staan. Daar heb je ook niets
aan.
Dus eigenlijk mist u een kiss en ride zone.
Ja, ik vind dat ook voor toeristenbussen bijvoorbeeld. Je ziet heel vaak op het pleintje hierachter
bussen staan van de zonnebloem of dergelijke. Van mensen die een dagje Breda doen en waar
zet je die bus dan neer. De gemeente heeft ooit bedacht om bij de bowling twee parkeerplekken
voor bussen te maken. Ik denk mijn hemel, wees niet te scheutig.
Dat zijn allemaal dingen die wij in onze wijkraad overleggen natuurlijk. We proberen met onder
andere de politie te zeuren dat ze meer moeten bekeuren enz. En daar moet je ook mee uit
kijken, want je kunt ook overdrijven natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook de hoge brug. Je kunt
daar de stad wel in, maar in principe zou ik er zelfs al niet meer in mogen. Want ik ben ook geen
bestemmingsverkeer. Ik kan wel een keer als ik opa en oma in de bus heb zitten zeggen kom;
weet je hoe de KMA eruit ziet, we zullen er eens langs rijden, maar in feite mag dat niet, want ja
je bent geen bestemmingsverkeer. Er is gelukkig niemand die daar op let en die mensen die daar
wonen die moeten wel bij de woning kunnen komen.
Wat betreft die toegang, je komt op dezelfde plek weer terug, je kunt de stad niet doorkruizen dus
het is niet aantrekkelijk om de stad in te rijden.
Nee, het is helemaal niet aantrekkelijk. En ja, dan had ik eigenlijk één van de ander e leden
moeten vragen, die woont in de St. Annastraat van hoe druk is het nu met het verkeer. We
hebben het eigenlijk drukker met de fiets, wij als wijkraad hebben besloten om één keer in de
zes weken, dan lopen we de stad door en dan kijken wij naar roestige oude brikken zonder
wielen, zonder zadel, noem maar op, die allemaal aan die nietjes hangen. Fietsen die plek
innemen dat andere mensen hun fiets niet weg kunnen zetten. En tot nu toe hebben we al zo’n
1000 fietsen weggehaald, dit jaar.
Dat zijn er behoorlijk wat.
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Ja, die staan daar maar te roesten en ik weet zeker dat als we over vijf weken weer lopen, dan we
weer 250 fietsen weg kunnen halen. Maar dat heb je in een studenten stad.
Ja, dat is waar, maar een verroeste fiets daar heeft niemand wat aan natuurlijk.
Nee, en dat doen we samen met straatcontactpersonen. Die weten dat die fiets er al lang staat,
dan doen we er onzichtbare tailleribjes aan. Mocht iemand toch nog op zo’n roestige fiets willen
stappen, dan breekt dat tailleribje en is er niets aan de hand.
Oké, en u zegt dat u last heeft van fietsen, maar dat zijn echt de fietsen die gestald staan? Of zijn het
ook mensen op de fiets waar u last van heeft.
Ja, daar wordt ook veel over geklaagd. Mensen die fietsen in het voetgangersdomein. Ik vind dat
eigenlijk nog wel meevallen, maar er zijn veel mensen die 1 fiets al te veel vinden en dat hoort
eigenlijk ook niet, dat is ook zo. Maar je mag tot een bepaalde tijd in het centrum gewoon fietsen.
Wat wel vervelend is dat de boom tegenover de ingang van winkelcentrum De Barones die
wordt veel als fietsenstalling gebruikt, het carnavalsmannetje bij Swarovski dat is natuurlijk ook
een plek waar je behoorlijk wat fietsen tegenaan kunt kwakken. Dus dat betekent dat we met de
gemeente ook gaan nadenken van wat kunnen we er aan doen. Want de fietsenstallingen in de
Nieuwstraat wordt uitgebreid. De fietsenstalling in het Spanjaardsgat, daar wordt wat aan
gedaan. En we gaan steeds zoeken van waar kun je nog meer fietsen kwijt. En dan is de
binnenstad nog heilig vergeleken met het station.
U gaf aan dat u als u zelf de auto hier kwijt wil dat u zig-zaggend tussen de mensen door moet. Met
betrekking tot de bereikbaarheid van de woning van de mensen in de binnenstad, is dat hinderlijk
voor hen?
Nou, we zijn eraan gewend. In het begin was het behoorlijk irritant, omdat mensen de situatie
ook niet kenden. We hebben met iemand van de gemeente nagedacht van wat kunnen we eraan
doen. Het is natuurlijk een markant gebouw en we hadden eerst gedacht we laten ons hek roodwit schilderen, maar dat mag niet in een oude binnenstad. Toen hebben we gezegd, dan trekken
we gele strepen op de vloer zodat mensen zien dat je daar niet mag parkeren. Dat mag ook niet,
want dat past niet bij het authentieke karakter. Toen hebben we bordjes op gehangen van u
wordt hier weggehaald (wegsleepregeling van kracht). Maar niemand wordt weggehaald, want
meestal is het zo dat tegen de tijd dat de sleper er is, dan is diegene verdwenen met de auto en
mag jij de sleepkosten betalen. En daar hebben we ook geen zin in. Wat meestal wel helpt is dat
in de vloer van die zwarte tegeltjes met ‘niet parkeren’ zijn gelegd.
Oké, die liggen in de stoep?
Die liggen in de stoep ja. En ook ’s winters, dan zie je bij ons dat er een soort pad in de sneeuw is
gemaakt en dan ontstaat er ook een echte weg. Wat er nu is, is een pleintje wat halverwege het
pleintje weer een weggetje wordt. Mensen denken van dit is een pleintje, hier kan ik midden op
dat pleintje lekker staan beppen. En als je doet; tuut, mag ik er even langs. Dan is het al van ‘ik
sta hier!’.
Dus we toeteren maar niet meer, maar we vragen het even vriendelijk. En veel mensen zijn zich
er ook niet van bewust hoor. Dit straatje bijvoorbeeld is heel erg smal. Daar willen ook wel een
mensen die naar de Albert Heijn gaan wel hun auto parkeren hier naast de glasbak. Maar ook
wel eens in dat straatje. Dat is heel vervelend, want dat straatje is de aanvoerweg naar de
Barones. En er komen hier af en toe vrachtwagens voorbij. Dat als die daar zijn dan staat 20
meter daarachter het einde nog. Dus dan denk je van jongens; kan dat nu niet anders? We zitten
ook in stedelijke distributie met de wijkraad. Dus dat is ook een onderwerp wat ons ten harte
gaat. Dus we hebben nu ook wel weer een verkeersbordje bij laten zetten, niet dat dat wat helpt.
Maar wat wel helpt is dat we ook overleg hebben met de Nieuwstraat die hierachter ligt. Daar zit
de politie ook bij en dat we dan weer eens een keer een maand extra attentie gegeven wordt op
dat soort dingen. In theorie lijkt het allemaal mooi uit te zien, de borden staan op de juiste
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plekken, je kunt bekeuren wat je wilt, maar de mensen zullen toch altijd een eigenlijk plekje, een
eigen olifantenpaardje, een eigen plekje om iets weg te zetten. En dat zie je ook met; dit is een
fietspad. Dat zijn boompjes, daar horen mensen te wandelen, maar iets verderop zit de Satéhut.
Je mag helemaal niet op het fietspad komen, maar als je kijkt, daar staan 15-16 auto’s
geparkeerd van personen die heerlijk zitten te smikkelen bij de Satéhut, en dat gun ik iedereen,
maar dat haalt wel het karakter weg. Want de wethouder wil zo weinig mogelijk blik op straat.
Dus wat dat betreft moeten we allemaal Ford-focus gaan rijden. Want die herkent de borden.
Is dat zo? Dus als die er niet in mag, dan gaat die ook niet verder.
Dan begint die inderdaad te mopperen.
Nou wie weet binnenkort subsidie voor iedereen in Breda.
Ja, haha.
Je ziet nu een Mercedes inslaan, en er komt nog een auto aan en die wil ook daarin. Maar er komt
een auto aanrijden, dus hij moet stoppen. Nu heeft hij geluk dat hierna niemand meer komt.
Maar als het druk is heb je een hele rij, en als je dan in het zwarte autootje zit dan moet jij eens
proberen daar tussen te komen. Ik heb hier al regelmatig gezien dat er honkbalknuppels
tevoorschijn werden gehaald omdat ze geen voorrang kregen. Dat zijn wel situaties waarbij je
denkt van gemeente, dat heeft te maken met Breda gastvrije stad. Want je wilt mensen zo snel
mogelijk de garage in laten rijden, maar als ze naar huis willen dan staan ze van hier tot aan de
Graaf Hendrik III laan in de file. En het is meer van nou, u was hier, de groeten ermee. Je hebt
misschien wel eens meegemaakt dat als je naar de Efteling ging of bij Ahoy een concert
bijwoonde, er wordt allemaal geseind waar je moet gaan staan en je zit verdomme 3 kwartier op
dat terrein om naar huis te komen. Dan is iedereen ineens pleiten weet je wel. Dat heeft te
maken met het gevoel van gastvrijheid. We doen daar geen moeite voor dat mensen weer lekker
snel naar huis toe kunnen. Dus er moet nog veel gebeuren wat dat betreft.
(onderbreking telefoon)
Wat betreft de algemene ontwikkeling van de haven, het algemene beeld, zijn de bewoners dan
tevreden? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Of dingen die misschien nog een beetje
onvoltooid zijn, waar nog wat aan gedaan moet worden.
Dat kun je aan mij moeilijk vragen, ik heb hier van te voren niet gewoond, maar zoals ik het
bekijk is het minder verlaten dan vroeger. Het is altijd leuker met dat water. Zeker met
Koninginnedag of met de Singelloop. Als het rustig is en mensen hier in grote drommen aan het
lopen zijn en ijsjes aan het eten. Dat is wel wat anders dan toen het hier nog een vierbaans
snelweg was. Zeg maar. Dus ja, er valt altijd wel wat te mopperen. En je moet ook kijken naar de
verwachtingen. Het is nu een betonnen bak met water, maar goed, als het ’s zomers is, dan zit
hier alle dames en heren uit de winkels op de bankjes en op de waterrand om bij de Albert Heijn
een broodje te halen en deze hier op te eten. Dan is het hier één en al gezelligheid.
In die zin is het wel vooruit gegaan.
Ja zeker.
Maar er zijn dingen waar aan gewerkt moet worden.
Ja, je hebt een bepaald verwachtingen patroon. We hebben toevallig afgelopen dinsdag een
politieke discussie georganiseerd over de binnenstad en over dit soort aspecten, maar daar
hebben we weinig los kunnen peuteren over het doortrekken van de haven, maargoed dat
kunnen we op andere momenten ook nog vragen. Want vanavond is het weer structuurvisie
binnenstad enzovoort. Dus daar kunnen we daar weer wat mopperen, want het is wel dat Breda
de historische fout moet afmaken door de haven weer door te trekken zoals het water vroeger
liep. Want als je plaatsjes allemaal ziet, dan is het toch wel hartstikke mooi. En als je hier straks
met je bootje kunt varen al helemaal. Ja, het is geen Den Bosch, dat weet ik, maar je kunt er toch
wel wat van maken naast de mooie oude gebouwen van de Seeligkazerne.
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En, wat betreft de samenwerking, is de wijk veel betrokken of goed genoeg betrokken volgens de
bewoners bij de ontwikkeling van de haven?
Ja, daar is de wijkraad bij betrokken geweest, zeker. We kregen weinig voor elkaar, maar de
gemeente heeft daar ondertussen voor elke wijk een wijk manager aangesteld en die
wijkmanager die bezoekt alle vergaderingen van de wijkraad. Eigenlijk zou ook de politici dat
willen doen, maar toevallig vergaderen bijna alle wijkraden op maandag en de gemeenteraad
ook. Dus we hebben naar een andere datum gezocht, maar dit houdt je bijna wel altijd. Dus het is
moeilijk om tijd in te delen, maargoed, daar zijn andere mogelijkheden voor om elkaar te
spreken te krijgen. Maar de samenwerking wordt nu wel wat beter, omdat wij als wijkraad
samen met de wijk manager plannen voorstellen. De Markendaalseweg bijvoorbeeld, dat is dit
stuk. Voor het centrum wordt daar een toch wel belangrijk stuk in. Omdat, kijk nu is het vrij
rustig, maar ’s avonds om 11 uur is dit ook een racebaan hoor. Want je mag hier 30, maar je hebt
hier motoren die zich niet te flauw voelen om hier 100 te knallen hoor. En dan denk ik ga de
snelweg op, en ga dat hier niet in de binnenstad doen. Bovendien heb je hier nogal wat
onoverzichtelijke plekken. Ik zal je vertellen; als mensen geladen en gelost hebben in de Barones
en ze komen hier dat straatje uit. Dan is er bijna niemand die zich realiseert dat dit een fietspad
is. Dus gisteren ook weer, een mevrouw die lag daar tegen die boom aan, want die moest zo
uitwijken voor een auto die daar gewoon deze kant op knalt. Het is ook redelijk onoverzichtelijk
moet ik zeggen. Dus dat is ook iets om in ogenschouw te nemen. Dat hebben we ook tegen de
architect van dit gebouw gezegd, van joh, je had eigenlijk eens in een rolstoel moeten gaan zitten
en proberen je eigen gebouw binnen te komen. En eigenlijk ook tegen de mensen die de plannen
maken. Je kunt zeggen van; ga eens lopen, op de fiets of met de auto; wat zie je dan. Waar zitten
dan die perspectieven in, zeg maar. En het gaat bijna altijd goed hoor, daar niet van. Ik weet niet
of je het kan zien, hier heb je dus zeg maar de ingang naar het Q-park. Nu zie je daar driehoekjes
liggen, van de auto’s die uit die Jan van Polanenkade komen, die moeten voorrang geven. Dat
betekent dat als het druk is in het q-park, dan staan ze tot in het q-park te stinken om eruit te
komen. Als je die driehoekjes weghaalt, dan wordt dat verkeer van rechts, maar dan staan ze in
de Barones weer te stinken, dan heb je daar file, want die moeten hen weer voorrang geven. Dus
je ziet dat het is leuk dat je twee parkeergarages hebt vlakbij het centrum, maar nu het verkeer
tussen, hoe doe je dat, hoe wikkel je dat af. Dat is hetzelfde wat we gaan krijgen bij Achter de
Lange Stallen. In de Keizerstraat komt een parkeergarage voor 800 auto’s en die moeten er
allemaal in en uit. En hoe doe je dat op de Keizerstraat? En dat komt op de singel en die staat
altijd al helemaal vol.
Ja, dat zijn wel dingen waar inderdaad goed over nagedacht moet worden.
Nou daar komt de gemeente nu nog niet uit hoor. Daar hebben we echt hulp voor nodig.
Toevallig zit er bij ons in de wijkraad een dame met een eigen bureautje voor stedelijke
distributie. Dus die wordt door ons ook wel naar voren geschoven om daarover na te denken.
Maar dat is best ingewikkeld ja. Daar zou de NHTV zich misschien op kunnen richten. Zeker de
verkeersafdeling.
Ja, inderdaad een leuk project voor hen.
Dat lijkt me inderdaad een heel leuk project. Van hoe ga je dat nu afwikkelen. Nu is het jammere
dat de gemeente nooit zo, het heeft natuurlijk met geld te maken, nooit zo gecharmeerd is van
hele wilde beslissingen, bijvoorbeeld doe het niet of breek het af. Dat soort dingen. Maar soms is
dat wel eens de beste oplossing. Van hoe zou dit er nu uitzien als de parkeergarage de Barones
er niet was.
Ja, dan had hier veel minder verkeer gereden
Waarschijnlijk wel, dan had de bus door gekund, en had niemand de behoefte gehad hier te
komen omdat de parkeergarage ergens anders was geweest. Dus dat out of the box denken.
Dat zit er misschien niet in,
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Nou dat zit er misschien wel in, maar dat is een kwestie van geld.
En ze hebben er net twee verdiepingen opgezet en ze hebben die meneer die daar woonde net
één miljoen schadevergoeding gegeven, dus dat moet er eerst uitkomen.
Hebben, tijdens de bouw, de bewoners veel hinder hiervan gehad?
Nou er is wel hinder geweest, maar begrijpelijke hinder. Er was ook veel contact met de
projecteider van de gemeente. Zij hadden hier aan de haven hun eigen winkeltje. Om een
voorbeeld te geven, er staan hier twee van die mooie roestige lantaarns. Toen ze die net
geplaatst hadden ze de lichtbakken zo opgehangen dat alles hier naar binnen scheen. Dus we
hadden complete veldverlichting. Dus dan ga je naar dat winkeltje en dan is het de andere dag
weer verholpen. En we werden ook goed ingelicht over we kunnen morgen niet daarlangs, maar
je moet daarlangs.
Dat is dus begrijpelijke en geen extreme overlast.
Nee, geen extreme overlast. Waar we wel lang last van hebben gehad is het voorterrein, hier
hebben de barakken gestaan van de bouwers. En daar zijn wel heel lang gevaarlijke situaties
geweest. Dat ze de spullen ophaalden, maar dat de elektriciteitskabels nog gewoon open en bloot
lagen en daar hebben we wel lang over gedaan om mensen te overtuigen om dat ook op te
ruimen en de gevaarlijke situaties weg te halen. Maar echt extreme overlast, nee, dat kan ik me
niet herinneren.
Even terugvallend op het aspect aantrekkelijk, de haven heeft hier die volgens u en de bewoners de
stad ook wel degelijk aantrekkelijker is gemaakt?
Ja, dan hebben we het over het eerste stukje zeg maar. Dat is het meest in het oog springend.
Jawel hoor, ja. Als je ziet hoeveel volk er nu op de terrasjes zit. En de gemeente heeft nu eindelijk
toegestaan om wat windschermen te plaatsen, daar is ook veel water door zee gegaan, maar het
is jammer dat de tijd zo slecht is, dat de een na de ander failliet gaat. En als er straks bootjes in
komen drijven dan is het nog leuker om te kijken.
Ja inderdaad, als de brug verhoogd wordt is dat mogelijk. Er is dan meer te zien en te beleven.
En aantrekkelijk geeft vaak ook aan dat er veel bezoekers naar de stad toe komen. Met de
ontwikkeling van de haven, met name de bewoners van de binnenstad, hebben zij ook gemerkt dat
de bezoekersaantallen opliepen of niet? Of misschien last van deze mensen gehad of juist gezellig
druk.
Daar hebben we niet eens op gelet. Dat is niet extreem veranderd. Het is voor ons zelf leuker
geworden. Met het Jazz-festival heb je nu leuke locaties erbij. Daar komen wel regelmatig allerlei
mensen klagen, maar dat gaat meer over stinkende bussen dan over dit soort dingen.
Als laatste vraag, heb ik een terugvallende vraag. Want in 1964 is de haven gedempt met één stem
meerderheid in de gemeenteraad. Als het nu zo was dat u die ene stem had, zou u dan destijds ook
het besluit kunnen nemen, nu terugkijkend wat er allemaal is geweest, wat er is gebeurt, hoe het nu
is?
Met de wetenschap van nu, want toen was ik een mannetje van 12, absoluut niet. Ik zou
tegenstemmen. Zodat de haven gewoon open bleef.
Oké, dat er misschien dus andere ontwikkelingen zouden komen.
Ja.
Oké, dan wil ik u bedanken voor uw tijd. U heeft mijn vragen beantwoord en dit ga ik gebruiken in
mijn verslag.
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INTERVIEWS ENSCHEDE

Gemeente Enschede, 17 april 2013
Omdat mijn onderzoek uitgaat van de aantrekkelijke stad zou ik graag als eerste eens van u willen
horen wat u verstaat onder een aantrekkelijke stad. Wat maakt voor u een stad dat u daar wilt
wonen of verblijven?
Nou voor wonen is dat inderdaad voor mij een aantrekkelijk woonklimaat. En het fijne van
Twente, van Enschede vind ik, ik woon er zelf ook, dat je zo in het buitengebied bent. En ook in
een heel aantrekkelijk buitengebied. En wonen dat is natuurlijk niet alleen wonen, maar ook dat
je voor je boodschappen, of dat nu dagelijks is, maar ook voor duurzame dingen, dat je in de stad
of in het centrum terecht kunt en dat je daar andere culturele voorzieningen hebt.
Oké, eigenlijk een combinatie van alle mogelijke dingen maakt dat u graag in de stad woont.
Ja, ik heb ooit de keuze gemaakt, ook in verband met afstand tot het werk te verhuizen. De exacte
woonlocatie hebben wij bepaald op het feit dat de kinderen zonder een drukke weg te hoeven
over te steken naar school konden. Zowel naar middelbare school als ook een sport konden
beoefenen.
Maar dat heeft te maken met mijn achtergrond, dat ik verkeerskundige ben, of
verkeersplanoloog.
Wat is uw functie hier exact binnen de gemeente Enschede?
Ik ben jarenlang hoofd geweest van de afdeling verkeer en als zodanig ook nauw betrokken bij
de ontwikkeling van het Van Heekplein. Maar niet de verantwoordelijke.
Nee oké, maar u bent betrokken en u weet wat er allemaal heeft gespeeld.
Ja, en daarna heb ik een andere functie gehad en in de laatste fase van de ontwikkeling van het
Van Heekplein was ik verantwoordelijk voor de parkeergarage. Nu ben ik op dit moment als
projectleider betrokken bij het aanpassen van de garage in verband met het nieuwe ziekenhuis.
Kijk eens aan, de extra ingang begrijp ik.
Ja.
In 1999 zijn de eerste ontwikkelingen ook gestart om de Boulevard op te breken en het Van
Heekplein daarmee aansluitend te maken met de Vroom en Dreesmann die daar aan de andere
kant zat. Van wie is het initiatief gekomen? Ik begrijp dat de gemeente voornamelijk de trekker
was, maar hebben jullie dat ook gedaan aan de hand van bewoners of bedrijven die wilden dat daar
wat zou gaan veranderen?
Nou, wat er natuurlijk aan de orde was, het was een heel groot plein waar op dinsdag en
zaterdag een markt was en andere dagen was het een parkeerplein. Daar racete 15.000 auto’s
langs over de Boulevard 1945. Die is gerealiseerd toen alles platgebombardeerd was. Begin de
jaren ‘80, zijn de grote torens gekomen waar onder andere V&D nu in zit. Die hadden eerst een
andere functie en doelstelling. Daar is V&D toen ingetrokken en daarmee is eigenlijk het hele
centrum onderbroken. De Boulevard was wel een barrière. We moesten een sprong vooruit
maken. Het plein moest een meer menselijke maat krijgen, auto’s moesten eraf, zowel parkeren
als rijden en toen zijn er dus plannen ontwikkeld. Dit in een aantal stappen, maar dat is relatief
snel gegaan. We zijn er toen in geslaagd om het Holland Casino hier naartoe te halen en ook de
Bijenkorf. De ontwikkelaar probeerde de Bijenkorf in combinatie met wonen te ontwikkelen. Die
overeenkomsten zijn in 2000 getekend, toen kregen we de Vuurwerkramp nog en toen is men
heel snel aan het bouwen gegaan en in augustus 2002 was het westelijke deel van de garage en
het Holland Casino en de Bijenkorf open. Voorafgaand daaraan is er wel een hele discussie
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gevoerd omdat ondernemers eigenlijk vonden dat het verkeer niet van de Boulevard af kon. Ook
hebben we een hele ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van het openbaar vervoer. De
traditionele stadsbussen kennen nu een assenstelsel naar het zuiden richting de Rijksweg en de
ontsluiting langs de Zuidelijke invalsweg. Naar het noorden is later gebeurd, naar het westen is
eigenlijk recentelijk gebeurd, en naar de VINEX-locatie naar het oosten toe daar is dus ook een
busbaan gemaakt. Daar moest een route komen en die kon niet over de Boulevard, dus die ligt
erachter langs. En dat maakt wel de mogelijkheid om daar een soort barrière te verleggen. Dit
heeft ertoe geleid dat minder verkeer op de omleidingsroute rijdt op dit moment. Ook is de
zuidkant ontworpen met een busbaan in het midden en een fietsweg daarlangs, maar dat werkt
voor beide niet goed. De mensen in de auto vinden de fietsers niet prettig en andersom.
Ja, dat begrijp ik. U gaf aan dat ondernemers in het begin een beetje tegenstribbelde want zij
vonden dat het verkeer niet van de Boulevard af kon. Is er ook opspraak gekomen vanuit de
bewoners?
Nee, ik denk dat de bewoners van de binnenstad hier nauwelijks een rol in hebben. We hebben
sinds lange tijd weer een verkeer en vervoersplan vastgesteld. En dat plan ging er al vanuit dat
het verkeer van de Boulevard afging. Dat is het mobiliteitsplan 1996. Dat zijn ook dingen die je
op internet ook wel kunt vinden.
Oké, en het doel van de ontwikkeling van het Van Heekplein was om die barrière te verwijderen?
Nou, om het centrum aantrekkelijker te maken. En daarvoor is het nodig om de oversteek naar
het V&D pand, dat je dat makkelijker maakt. Eigenlijk, als je het op een hoger schaalniveau
bekijkt, dan heeft die ontwikkeling zich ook doorgezet. Dat heeft ook te maken met de Klanderij.
Dat is er pas in een heel laat stadium ook gesloopt. Dat was eerst helemaal niet de bedoeling en
daarvoor is er een veel aantrekkelijker winkelcentrum gekomen waardoor Enschede
aantrekkelijker zou worden. En ook met de bedoeling dat er veel meer mensen van buiten
zouden komen. Als je daarna kijkt, dan mikt elk zichzelf respecterend stadsbestuur daar op. En
ze zitten allemaal in dezelfde vijver te vissen. Met de crisis op dit moment leidt dat tot leegstand.
De portemonnees zijn niet groter waardoor het langer vol kan worden gehouden.
U gaf net aan ook dat het verkeer opgevangen moest worden wat eerst over de Boulevard heen
reed. Nu is daar naast de busbaan ook een kleine straat gekomen, maar het verkeer op die straat is
aanzienlijk verminderd. Hebben jullie ook dingen ondernomen om de rest van het verkeer op te
vangen?
Het vervoerplan van 1996 heeft later ook een vervolg gekregen. Hierin zijn maatregelen bedacht
om het verkeer vanuit de binnenstad te sturen. Er moesten dus faciliteiten komen en
maatregelen genomen worden op de singels. Die zijn ook genomen. Op een aantal kruispunten is
de capaciteit vergroot, maar het singelprofiel heeft een beperkt profiel. Er is een trottoir, een
fietsstrook, een rijbaan en een middenberm. Dat profiel is eigenlijk ook kenmerkend voor
Enschede en wil de gemeente graag zo houden. Dus de knelpunten zitten dan op de kruispunten
in de capaciteit van het wegenstelsel. Eigenlijk aan de buitenring aan de westkant is wat
veranderd net als aan de oostkant bij het Universiteitsterrein richting Oldenzaal. Voor de rest is
daar niet zoveel aan gebeurd.
Maar u merkt ook niet dat door het opbreken van de Boulevard de verkeerssituatie ergens anders
veel erger is geworden?
Nou, het is een kwestie van; ‘het zoekt z’n weg’. Het is ook een combinatie van allerlei
maatregelen. De afgelopen jaren is in woonbuurten de verkeerscirculatie aangepast. Er zijn
drempels ingelegd wat ook allerlei effecten geeft. Hierdoor is het precies vaststellen van het
effect van elke maatregel heel lastig.
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Naar aanleiding van de ontwikkeling die op het Van Heekplein heeft plaatsgevonden. Merken jullie
nu ook hogere bezoekersaantallen of meer positieve geluiden van bewoners of bezoekers? Wellicht
zijn er mensen die aangeven dat ze het fijn vinden dat het een verkeersluw gebied is geworden?
Ik heb de afgelopen jaren de ontwikkeling van het bezoek niet helemaal gevolgd. Er zijn wel
jaarlijks nog voetgangersonderzoeken gehouden. Tellingen en enquêtes, maar dan zou je bij de
afdeling economie of I&O moeten zijn. Mijn vermoeden is, ik denk dat het zo is maar weet het
niet 100 procent zeker, toen het Van Heekplein nieuw was wilde iedereen deze bezoeken. Op
een gegeven ogenblik zie je dat in Duitsland aan de winkelcentra ook het nodige is verbeterd. De
winkelopeningstijden zijn verruimd, dus dat is wel concurrentie. Ik heb daardoor mijn
vermoeden dat het percentage Duitsers vanuit over de grens is afgenomen. Dat zou je in een
onderzoek wel moeten kunnen achterhalen. Of dat nu alleen ligt aan ‘het nieuwe is eraf’ en het
zijn allemaal modewinkels die we elders ook wel zien. Het is niet zoveel bijzonders, dat zou ook
kunnen. Het kan natuurlijk ook hier weer een combinatie van factoren zijn. Als je naar
Winterswijk gaat in de Achterhoek, daar is het gratis parkeren en je staat versteld hoe druk het
daar is op zaterdag. En de Duitsers die stappen in de auto en rijden op zaterdagmorgen naar
Winterswijk. Er spelen natuurlijk allerlei factoren een rol. Ik heb ook een vermoeden dat nu het
op de weg drukker is geworden, dat de bereikbaarheid op zaterdag langs de zuidelijke invalsweg
er ook niet beter op is geworden. Mijn stelling is altijd dat als je één slechte ervaring ergens hebt,
dan kom je er voorlopig niet meer. En dat heb ik zelf wel eens gehoord van iemand uit de
Achterhoek. Hij zei; ‘ik kom niet meer in Enschede, ik heb één keer mijn neus gestoten, ik moest
op een locatie zijn waar ik niet kon komen dus ik kom er niet meer’. En als je dan ergens in een
andere stad wel een goede positieve ervaring hebt, dan ga je liever ergens anders heen. En wat
ook bijzonder is, is dat we rond die tijd de treinverbinding hebben hersteld naar Gronau toe. In
Duitsland zijn toen ook de stations opgeknapt en daarbij zijn parkeerplaatsen aangelegd. Dus we
hebben niet alleen veel studenten die op het Saxion of de Universiteit studeren, maar op
zaterdag is ’s morgens die trein ook bomvol met Duitse bezoekers. Dat is ook wel een succesvol
project. Daar maken meer mensen gebruik van dan dat we vooraf hadden verwacht.
Omdat het voor de Duitse bezoekers ook aantrekkelijker en gemakkelijker wordt om Enschede te
bereiken.
Ja.
En u gaf aan dat u vermoed dat er niet gelijk meer bezoekers naar Enschede zijn gekomen door de
ontwikkeling van het Van Heekplein. Maar, zijn jullie nu ook tevreden met de huidige situatie?
Ik zou benieuwd zijn wat er gebeurd was als we niets gedaan hadden. Waren we dan als
Enschede al heel snel weggezakt of niet? Wat er nu gebeurd, maar dat is in heel veel steden zo
dat, is dat er sprake is van behoorlijke leegstand van kantoren. Dus die mensen komen door de
week ook niet meer in de binnenstad. Die zijn er gewoon niet meer. Ook komt er leegstand in
winkels. Als je een winkel hebt en je verkoopt kostuums, dan moet je eerst 90 kostuums
verkopen om uit de kosten te zijn voor personeel, huur en energie. En dan pas verdien je geld op
die laatste 10 die je verkoopt. Zodra je er niet meer 100 verkoopt, maar 90, dan draai je niet
meer positief en wordt je gedwongen te stoppen. Er zijn bekende modezaken die dat is
overkomen. Hier ook, familie Meyer is al 100 jaar aan de gang, maar hebben het bedrijf gesloten.
Die zijn niet failliet, maar zijn op tijd gestopt omdat ze geen winst meer draaien. Ook elektronica
concerns zijn weg, zoals de BCC. En zo zijn er nog een aantal. Mensen die er niet in slagen om een
opvolger te vinden of de financiering niet rond krijgen zijn gedwongen te stoppen. Dat is erg
lastig. En natuurlijk is het in het vinden van een gesprekspartner ook voor de gemeente lastig. Er
zijn een paar mensen die een eigen zaak hebben. Zij hebben grote belangen, maar er zijn een
heleboel ondernemers die huurders zijn of bedrijfsleiders van grote landelijke concerns. Zij
hebben minder belang bij de ontwikkeling van een stad. Die gaan ’s middags om 6 uur naar huis.
Die hebben er ook geen belang bij, als er een probleem is deze op te lossen. Als zij gezamenlijk
ergens hun schouders onder zetten dan stoppen zij daar minder moeite en energie in. De
gemeente is nu wel bezig met het nieuwe winkelen. Hierbij wordt geprobeerd om via allerlei
slimme ICT oplossingen erachter komt waar iets te koop is en dat het centrum dan één groot
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winkelarena is. Met allerlei aantrekkelijke zaakjes met aantrekkelijke aanbiedingen. Daar houd
ik me verder niet mee bezig.
Nee, dat ligt bij een ander afdeling begrijp ik.
Hebben jullie überhaupt de bedrijven en de bewoners meegenomen bij de ontwikkeling van het Van
Heekplein? Hebben jullie bijvoorbeeld intensieve gesprekken gehad met de bedrijven die rondom
het Van Heekplein zaten?
We hebben altijd wel met de ondernemers overleg gehad. Ik vind dat Enschede wel op een hele
intensieve manier communiceert. En soms worden de plannen daarop aangepast. Met de
inrichting van het Van Heekplein is dat met de markt heel erg rekening gehouden. Dus in de
sfeer van waar moeten we beginnen en waar moeten we tijdelijk de markt onderbrengen en dat
soort dingen. Dat gebeurt wel inderdaad.
En zijn er dan ook tijdens de bouw misschien veel klachten binnengekomen?
Nou, ik moet zeggen, dat valt behoorlijk mee. Ik vind dat het opzich redelijk goed is gegaan. Er is
heel veel gedoe geweest over de markt. Die was eigenlijk tijdelijk hier in de omgeving van het
gemeentehuis geprojecteerd. De marktbond heeft toch nog wel veel invloed dus is op het laatste
moment besloten dat de markt in de buurt van het Van Heekplein zou blijven. En dat ging tegen
de adviezen in om het plein in één keer af te kunnen maken. Anders wordt het nooit een mooi
plein, dan wordt het technisch niet goed. Maar toch is de markt dus in de buurt van het plein
gebleven. Nu zijn er wel minder markkooplieden, maargoed dat zou ook wel aan de economische
situatie liggen. Op dit moment is dat heel moeizaam. De verwachting is dat toch een aantal
ondernemers het niet vol zullen kunnen houden.
Ja, maar dat heeft natuurlijk niets met zo’n ontwikkeling te maken. De economische situatie staat
er los van.
Begin jaren ‘80 was deze gemeente een artikel 12 gemeente. Toen konden we geen potlood
kopen zonder toestemming. Toen ging het op een gegeven moment economisch weer wat beter
en kreeg de gemeente ook weer wat meer geld. Ik weet nog dat voor de eerste onderzoeken voor
het Van Heekplein helemaal geen geld was. Dat moest echt bij elkaar geschraapt worden. Als je
kijkt naar de kosten die een gemeente maakt om een deel van dat plein te ontwikkelen. Daarvoor
moeten onderzoeken verricht worden. Dat was ook waar allerlei onderzoeksrapporten door de
gemeenteraad zijn uitgevoerd. Zij hebben opdracht gegeven voor onderzoek waaruit blijkt hoe je
nu zo’n project kunt beheersen. Uiteindelijk zijn er tekorten ontstaan bij de planontwikkeling. De
Van Heekgarage zou ook na een jaar of zes haalbaar zijn, maar we zijn nog niet uit de kosten
hiervoor.
Dat is inderdaad wel een behoorlijk verschil.
Vindt u uiteindelijk dat de stad Enschede hierdoor wel aantrekkelijker is geworden?
Ja, dat zeker wel.
En in welk opzicht? Dat iedereen daar rond kan lopen, dat het verkeer weg is of dat de uitstraling
verbeterd is?
Nou, het is een aantrekkelijk plein geworden. De hele binnenstad is ook heringericht. De
straatjes zijn opnieuw bestraat, er is nieuwe bewegwijzering, enzovoort. Hierdoor is de kwaliteit
wel toegenomen. Toch blijft het voor ondernemers moeilijk om nieuwe klanten te trekken of
huidige klanten behouden.
Ja inderdaad, ik heb ergens gelezen dat een winkelcentrum om de zeven jaar veranderd moet
worden om klanten te behouden mensen nieuwsgierig te houden.
Ja, ik heb een broer die een eigen zaak heeft en ook elke 7 jaar weer een laag verf aanbrengt.
Ja, mensen moeten geprikkeld worden, inderdaad.
U heeft mijn vragen beantwoord, bedankt voor uw tijd
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Ondernemers Enschede, 16 april 2013
Ik studeer aan de universiteit in Nijmegen en ik doe onderzoek naar de aantrekkelijke stad. Nu heb
ik hierbij drie verschillende casussen in meegenomen vanuit drie verschillende steden. Breda,
Nijmegen en Enschede. Ik ben met name in Enschede geïnteresseerd in de ontwikkeling van het Van
Heekplein, en met name het gevolg welke deze begin 2000 heeft gehad met de onderbreking van de
Boulevard, waardoor het verkeer niet meer hier langs kon rijden. Vandaar dat ik ook bij u ben
uitgekomen, omdat ik zowel in de mening van bewoners, bedrijven en bezoekers geïnteresseerd
ben. Nu heb ik de ondernemersvereniging van het Winkelhart op internet gevonden en vandaar dat
ik eigenlijk bij u uit ben gekomen. Dat is de reden waarom u van mij een mail heeft gehad.
Omdat mijn onderzoek uitgaat van het fenomeen van de ‘aantrekkelijke stad’ zou ik van u wel
willen weten wat u onder een aantrekkelijke stad verstaat.
Ik denk zoals Enschede er nu uitziet, dat is best een aantrekkelijke stad.
Oke, maar u geeft aan ‘best’ aantrekkelijk. Mist het nog iet,s mocht het voor u volledig aantrekkelijk
zijn?
Nou kijk, wat in Enschede echt een beetje ontbreekt zijn straten met die specifieke kleine
winkeltjes. We hebben er wel wat, maar als je dus naar Nijmegen kijkt, maar ook Groningen en
dat soort steden, die hebben in verhouding veel meer aanbod op dat gebied. Dat mis ik wel een
klein beetje, maar verder ben ik wel heel tevreden, ja.
De kleine onderneming mist u, de één persoonsbedrijfjes.
Ja boetiekjes, of antiekwinkeltjes. Die sfeer
En wat definieert voor u aantrekkelijk? Vindt u het belangrijk dat een stad een goed winkelaanbod
heeft, dat het evenementen organiseert of dat het mooie pleinen of verblijfsplekken heeft?
Dat vind ik wel belangrijk ja, daar zorgen wij ook als winkelhart voor hè, wij organiseren
evenementen. En we zorgen ook dat de nodige funden gecreëerd worden in de binnenstad.
En dat maakt voor u dat Enschede dan een aantrekkelijke stad is?
Ja.
Ken jij Enschede?
Ja, ik woon in Breda, maar ik ben geboren en getogen in Markelo en wij waren heel erg gefocust op
Enschede. Van vroeger uit waren wij dus heel erg georiënteerd op Enschede vanwege het winkelen,
feesten en uitgaan, dus daar ken ik Enschede wel van, ja.
Oké, ja.
Ik zag op internet dat u voorzitter bent van de ondernemersvereniging van het winkelhart. Is dat al
lang zo?
Ja, dat ik voorzitter ben van de ondernemers is sinds eind vorig jaar. Ik verzorg al vanaf 2001 de
communicatie voor het winkelhart, dus wat dat betreft ben ik wel overal van op de hoogte.
Oké, u bent er dus al een lange tijd bij betrokken begrijp ik.
Ja, zo’n 30 jaar geloof ik. Eerst als ondernemer in de binnenstad en later als
communicatiebureau.
Oké, en u woont ook in Enschede?
Ja.
Kijk, dan kunt u zeker al mijn vragen beantwoorden.
Die kan ik allemaal beantwoorden. Ik heb ze gelezen, dus dat mag geen probleem zijn.
De eerste ontwikkelingen zijn gestart in 1999 met het opbreken van de Boulevard en het vergroten
van het Van Heekplein. Wat vonden de ondernemers van de oude situatie?
Nou, ik denk dat toen veel ondernemers bang waren dat de routing zou veranderen. Dat is
namelijk altijd zo als je een stad helemaal op de kop gaat zetten. Dan weet je zeker dat de loop in
de stad zal gaan veranderen. Dus zit jij in een straat dan loop je het risico dat als het toen een A
locatie was, dat het zelfs een B of C locatie wordt. En dat ga je natuurlijk voelen in je
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portemonnee als ondernemer zijnde. Er waren dus heel veel ondernemers wel bang voor dat
onderdeel. Maar de Klanderij zelf en de winkels die daar toen zaten die zijn er natuurlijk
allemaal op vooruit gegaan. Want het is ook een prachtig plein geworden met zeker de nieuwe
Klanderij erop.
Ja inderdaad, en het trekt ook veel mensen aan, neem ik aan. Want winkelend publiek wordt in
eerste instantie naar het Van Heekplein gezogen om vanaf daar weer de zijstraten in te gaan.
Ja.
Het initiatief om deze situatie te veranderen, hoe het hier was, de doorlopende boulevard, is dat
mede genomen door de ondernemers? Ik begreep ook van onder andere de bewoners dat zij deze
Boulevard heel erg zagen als een barrière. Je had de ene kant van de stad en aan de andere kant
daar zat de Vroom & Dreesman. Hebben de ondernemers dat ook zo ervaren?
Het is initiatief van de gemeente Enschede, maar wel in samenwerking met de ondernemers in
de binnenstad.
Zij zijn dus vanaf het begin af aan hier ook wel bij betrokken geweest?
Ja, heel duidelijk. We hebben namelijk in Enschede een heel goed samenwerkingsverband met
alle ondernemers. Zij komen samen in de federatie centrum ondernemers. In deze zit zowel de
horeca als de winkeliers en de horecabond. Zij hebben eigenlijk drie leden. De drie clubs komen
daarin samen. Via die federatie centrum ondernemers onderhandelen we met de gemeente
Enschede over alle onderdelen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de binnenstad. Wij
hebben echt een giga invloed hierop.
Oké, en worden jullie dan al vanaf het begin af aan bij zo’n project betrokken? Of start zo’n project
en gaan jullie je er dan in mengen omdat jullie iets zien waar belang bij is?
Het was eigenlijk voor die tijd ook al. De gemeente heeft altijd wel het standpunt gehad om ons
daar voor de tijd bij te betrekken.
Oké, dat is een positief punt dan.
Ja.
Ik ga er vanuit dat de gemeente dan ook luistert, naar wat door de ondernemers ingebracht wordt?
Ja, bijna altijd.
Ze moeten ergens natuurlijk een beetje eigenwijs zijn.
Ja, over het algemeen gaat het wel goed. Ondernemers klagen natuurlijk ook altijd vrij snel. Dus
ik kan me voorstellen dat de gemeente niet altijd ogenblikkelijk mee gaat. Maar als er goede
argumenten zijn, dan wordt daar zeker naar geluisterd.
Dat is positief.
Toen de ontwikkeling echt is gestart. Hoe reageerden de ondernemers? Ik begreep van u dat zij
bang waren dat de looproute zou gaan veranderen, maar tijdens de bouw, is er veel hinder hiervan
geweest?
Ja, het is een gigantische ingreep, want we hebben eerst de parkeergarage aangelegd. Alle
straten zijn vervolgens aangepakt. Dus we hebben wel 2 jaar in de rotzooi gezeten.
En is er vanuit de gemeente iets van een compensatieregeling geweest hiervoor?
Dat weet ik niet, ik heb daar over zitten denken, maar dat zou ik zo niet weten. Volgensmij niet,
nee. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen dus vandaar dat ik dat even open laat.
Nu de ontwikkelingen zijn afgerond. Merken de ondernemers dat het drukker is geworden? Dat ze
meer omzet maken omdat er meer bezoekers zijn?
Nou dat is eigenlijk wel heel leuk, we hadden een behoorlijke terugslag toen met de bouw
begonnen werd. Dat heeft enkele jaren geduurd voordat we weer hetzelfde niveau na de
oplevering bereikt hebben als ervoor in 1999. Dat heeft alles te maken met de teruglopende
economie, ook toen al. En als ik dat alles bij elkaar optel, dan zijn we er niet echt beter van
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geworden wat betreft klanten. Maar als je naar de andere steden kijkt in Nederland, want daar
kennen we ook de cijfers van, dan mogen we niet klagen. Het is namelijk zo dat wij eigenlijk een
klein beetje gegroeid of hebben we stil gestaan, terwijl de andere achteruit zijn gegaan. Dit houdt
in dat we het niet slecht gedaan hebben.
Oké, vergeleken met ander steden doet Enschede het dus goed.
En naast het feit dat de ondernemers bang waren voor het veranderen van de looproute. Is
uiteindelijk ook gebleken dat die bangheid van hen terecht was?
Zeker, tuurlijk. Als je in die straten zit wat vroeger een A locatie was en dat is teruggevallen naar
B dan heb je wel een probleem. Want de eigenaren van het vastgoed verlagen niet gelijk de
huurprijzen. Dus die ondernemers hebben er echt behoorlijk wat last van.
Het onderbreken van de boulevard heeft ertoe geleid dat het verkeer hier niet meer overheen kan.
De gevolgen daarvan, hebben de bedrijven daar ook last van? Misschien mensen die niet meer
konden parkeren of niet meer dichtbij konden komen, of die juist in de parkeergarage moeten
parkeren. Is daar veel effect van?
Nee, ik denk niet dat dat negatief opgepakt wordt.
Dat wordt dus als positief gezien, mensen kunnen immers onder het plein parkeren.
Ja, je hebt nu een prachtig wandelgebied en het parkeerterrein onder het Van Heekplein in het
midden van de stad. Dat is gewoon heel positief, ja. Voor de markt op de dinsdag en de zaterdag,
als je dan de boodschappen doet op de markt, dan ga je midden op die markt de grond in en dan
laad je de boodschappen in de auto en dan ga je weer verder winkelen.
Dat wordt door de ondernemers dus als positief ervaren.
Ja.
En de bereikbaarheid van de winkels, de meeste ondernemers in de binnenstad die moeten het
natuurlijk ook hebben van het wandelend publiek, van de winkelstromen en niet zozeer van mensen
die van verder weg komen en die de auto voor de deur moeten parkeren.
Nee, dat is tegenwoordig bijna niet meer he.
Nee, dat zijn echt de woonboulevards, waar het dan om gaat.
De ondernemers, zijn die uiteindelijk tevreden met de huidige situatie? Of hadden ze bepaalde
aspecten liever anders gezien?
Nee, ik heb het gevoel dat ze wel over het algemeen tevreden zijn. Zeker die ondernemers die
eigenlijk pal om het centrum zitten. Als je wat in de achteraf straatjes zit, dan ligt dat wel
gevoeliger. Die ondernemers hebben wel vaak het gevoel dat alles wat georganiseerd wordt op
het Van Heekplein en op de oude markt. En dan hebben ze wel het gevoel dat ze daarin
achtergesteld worden.
Dat ze er buiten vallen en er niet bij horen dus.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat het Van Heekplein voor het winkelend publiek echt een trekker is.
Vanaf daar loop je nog dit straatje in om de Klanderij door te gaan, maar winkelend publiek komt
hier niet buiten. Ik kan me voorstellen voor de ondernemers die hier buiten zitten, buiten
evenementen om, dat zij liever hadden gezien dat dit gebied ook aangepakt zou worden om meer
winkelend publiek te trekken?
Dat denk ik niet.
Over de grootte van het project zijn ze dus wel tevreden?
Ja.
Met betrekking tot de samenwerking. U zei dat dat altijd heel goed gaat. Qua samenwerking tijdens
de ontwikkeling, hebben ondernemers ook genoeg inspraak gehad?
Ook, ja.
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Alleen maar positieve geluiden dus. Ik had verwacht dat er misschien wat meer tegenspraak zou
zijn geweest vanuit de ondernemers of mensen die wat meer terughouden zouden zijn geweest in
verband met alle opbrekingen en dergelijke.
Nou kijk, in die beginfase toen er echt opgebroken werd, toen waren er wel meer negatieve
gevoelens, omdat je natuurlijk niet weet waar dat schip uiteindelijk gaat stranden. Kijk, zo’n
project duurt 1 of 2 jaar. Dat betekent wel dat je wel 2 jaar lang een stukje inkomen gaat missen
terwijl alle kosten wel gewoon doorgaan. Dat gevoel kan ik me wel voorstellen dat dat niet zo
positief was. Maar je praat nu over de werkelijkheid, zoals we er nu voorstaan, en dan mogen we
niet klagen.
Dat is alleen maar positief.
Je ziet ook in het centrum, wat in dit geval de A locatie is, dat er geen leegstand is. Ik geloof dat er
op dit moment 1 of twee winkels leeg staan, maar dat is minimaal. Maar in de aanloopstraten zit
meer leegstand, maar dat is over het algemeen in meerdere steden. Dat zal je ook wel zien.
Ja, door de economische tijd kan ik me voorstellen dat dat invloed heeft.
Ja, en internet. Die twee dingen spelen wel een rol
Oké, internetaankopen bedoeld u?
Ja.
Vroeger kon je op het van Heek plein ook parkeren, ik ga er vanuit dat dat destijds op straatniveau
parkeren wel goedkoper was dan dat je de auto nu in het Van Heekplein parkeergarage zet,
kwamen daar ook geen klachten over?
Nee, dat is eigenlijk niet, toentertijd, is ondergronds parkeren niet per se duurder geworden.
Ieder jaar komt daar wel iets bij op, maar ik geloof dat we nu op €2,20 zitten en dat je per
minuut of 5 minuten kan betalen, dus daar is niets over te klagen.
Dat is positief, want ik kan me voorstellen aangezien ondergronds bouwen erg duur is die uitgaven
er ook uitgehaald moeten worden.
Nou, het gekke is dat bovengronds parkeren in Enschede duurder is dan ondergronds. Dat heeft
ermee te maken dat wanneer je bovengronds parkeert de gemeente BTW af moet rekenen en
ondergronds niet. Dat speelt nog wel mee. Dat maakt niet zoveel uit, 10 cent per uur geloof ik,
maargoed.
U heeft aangegeven dat u Enschede wel een aantrekkelijke stad vond. Met betrekking tot het
verschil met voor de ontwikkeling en na de ontwikkeling; vindt u ook dat Enschede nóg
aantrekkelijker is geworden?
Ja, het is nu echt een winkelstad, het was voor die tijd wel echt een winkelstad, maar nu kan geen
enkele winkelstad er tegenop. Het is nu echt dé winkelstad van het oosten. Dat straal je ook uit
met de Bijenkorf, het hele plein wat eromheen zit. De Oude Markt. Ze zeggen wel eens dat
Maastricht het mooiste plein heeft, maar dat is echt Enschede.
Ja, dan komt Maastricht goed in de buurt.
Ja, dat komt goed in de buurt ja, maar niet helemaal. Je hebt ook veel andere pleintjes hè. Je hebt
het Ei van Co, voor het gemeentehuis wat sfeervol is. Achter het gemeentehuis zit nog een plein
of een plaats wat heel sfeervol is. Dan heb je straks het plein bij het Wilminktheater, die komt er
dus nog bij. Daar zijn ze nu aan het bouwen. Dus eigenlijk begint het een volwassen stad te
worden.
Kijk, het gaat dus meetellen met de grote steden.
De groten der aarde, ja. Je ziet dat ook met ‘Serious Request’, daardoor zijn we ook op de kaart
gezet. De gemeente Enschede met de partners, wij hebben ontzettend veel moeite gedaan om dit
soort dingen naar Enschede te krijgen. Om Enschede een beetje op de kaart te krijgen.
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Ja, een beetje citymarketing dus, zodat iedereen ziet wat Enschede te bieden heeft zodat ze de stad
komen bezoeken.
Ja, en als je de reacties ziet van de mensen dan was dat over het algemeen ook zeer positief. Ze
hadden eigenlijk niet verwacht dat Enschede er zo uit zou zien.
Oké, van mensen die hier eigenlijk ook nooit waren geweest dus?
Nee, ze kwamen echt vanuit heel het land.
Dat is ook positief, want inderdaad Enschede ligt wel echt aan de rand van het land. En je moet er
ook wel echt naartoe gaan als je uit een ander deel van Nederland komt. Je rijdt niet zo gemakkelijk
heen en weer. Maar dat is alleen maar goed om te horen dat mensen positief waren over de stad.
Ik wil u bedanken voor uw tijd. U heeft mijn vragen in hoge snelheid beantwoordt, maar ik heb nu
in ieder geval genoeg input en ga met uw antwoorden aan de slag.
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Wijkraad Enschede, 16 april 2013
Zoals ik al zei, spreek ik met zoveel mogelijk partijen, groepen die met de ontwikkelingen te maken
hebben. Omdat ik onderzoek doe naar de aantrekkelijke stad, zou ik allereerst graag van u willen
weten wat u onder een aantrekkelijke stad verstaat.
Een stad waar het prettig wonen is, waar het wat mij betreft relatief rustig is. Rustig in de zin
van; ik vind Markelo rustiger dan Enschede, dus dat zou mijn voorkeur hebben. En zo is
Enschede aanzienlijk rustiger dan Amsterdam, dus heeft Enschede mijn voorkeur. Zo moet je die
verhoudingen zien. Ik vind dat wij een leuk provinciedorpje zijn aan het eind van de snelweg en
wat mij betreft blijft dat zo. Ik heb geen behoefte om op te stomen in de vaart der volkeren en me
te willen meten met de plaatsen in de top tien. We zitten net onder de top tien. Ik geloof dat we
op nummer twaalf staan. Wat mij betreft hoeft Enschede zich niet zo nodig te meten met dat
soort gemeenten. Laten we ons focussen, het is mijn mening, maar laten we ons focussen op het
blijven van een lekker rustig provinciedorpje.
Ja, precies een soort middelmaat van de stad. Geen grote stad, maar het feit dat er genoeg te doen
is, dat vindt u ook bij een aantrekkelijke stad passen?
Ja, dat past wel bij aantrekkelijke stad. Nou dat is niet helemaal waar. Je gaf zelf aan vertrokken
te zijn vanuit Markelo naar een wat grotere stad. Ik ben hier ook weer terecht gekomen na mijn
studie. Ik ben hier wel geboren en getogen, maar toch weer terug terechtgekomen waarbij ik
vooraf dacht, ‘wat moet ik in vredesnaam in dat gat’. Maar dat was 30 jaar geleden, en inmiddels
ben ik hier gesetteld. Het sociale leven speelt zich hier af en dat bevalt me prima. Waarbij ik geen
enkele moeite met een grote stad heb hoor, maar ik hoef er niet zozeer te wonen.
Ja, inderdaad, dit past het beste bij uw behoefte.
Naar aanleiding van de informatie die ik gelezen heb waarop ik bij u terecht ben gekomen. Zag ik
dat u vicevoorzitter bent van de wijkraad Zuidoost Enschede. Hoelang bent u al bij de wijkraad
betrokken?
Bij de wijkraad zelf 1,5 jaar en vicevoorzitter ben ik enkele maanden.
En hoelang woont u al in de wijk?
Al 25 jaar.
Kijk, dat is een behoorlijke tijd inderdaad.
Het probleem is dat als je tijdens een vergadering over een onderwerp wat je aanspreekt wat
roept en een aantal mensen dat zinnig vinden, dan komen ze snel bij je en wordt je
gebombardeerd tot wijkcontactpersoon. En al snel tot coördinator en uiteindelijk vicevoorzitter.
Zo werkt het hier kennelijk. In het kader van een verkeersevaluatieplan wat in 2011 is
aangenomen door de gemeente ben ik vanuit een stuk eigenbelang wat informatieavonden gaan
bezoeken. En uit eigenbelang roep je her en der wat, maar wel wat verder kijkend dan alleen het
eigen belang. Ik heb een stuk geschreven dat heeft de gemeente ook op de website gezet. Dat
maakt deel uit van het wijkverkeerscirculatieplan waar ze mee bezig zijn. Dat is kennelijk
aanleiding geweest voor een aantal mensen om mij ervan te verdenken dat ik iets zou kunnen
betekenen voor de wijk. Kort samengevat als je een grote mond hebt, ben je aan de beurt.
De ontwikkeling waar ik het meest in geïnteresseerd ben is de ontwikkeling van het H.J. van
Heekplein en dan met name de ontwikkeling zo’n 14 jaar geleden. In 1999 is de boulevard 1945, die
eerst doorliep, opgebroken en een deel van de huidige panden is uitgebreid. Hierdoor is het H.J. Van
Heekplein een winkelplein geworden waarbij het verkeer moet omrijden. De oude situatie, u zegt al
25 jaar hier woonachtig te zijn, dus ik ga er vanuit dat u ook de oude situatie kent, wat vonden de
bewoners hier in de buurt van de oude situatie?
De boulevard; wij spreken altijd van de Boulevard. Dat 1945 weet bijna niemand en is te lang.
Wij spreken ook van het Van Heekplein, niet het H.J. Van Heekplein. Die boulevard die had/heeft
één nadeel en dat is hetzelfde als dat een spoor of een waterweg heeft. Namelijk; het deelt de
stad in tweeën. Het was een vrij drukke weg en die hakte echt het centrum in twee stukken. De
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Vroom en Dreesmann zat aan de ene kant van het stuk. En de rest van de binnenstad zat aan de
andere kant. Dus daar is altijd best wel een barrière geweest. Niet voor niets is het volgensmij
ook zo dat pas na 25 of 30 jaar de V&D in Enschede eindelijk weer eens een keer winst is gaan
maken. Die heeft daar al heel lang gezeten, maar nooit één cent verdient. Het lag gewoon
compleet uit de loop. Dat was onaantrekkelijk. Het Van Heekplein was een plein dat louter werd
gebruikt als parkeerplek. Natuurlijk deels zaterdags ook voor de warenmarkt. Dat was op zich
ook niet aantrekkelijk. Er gebeurde ook niets. En het centrum wat erachter zit, dat was niet zo
heel erg ingrijpend verandert sinds 1998.
Oké, en de bewoners die zagen de boulevard dus echt als een barrière. De bewoners vonden wellicht
dat ze minder bij de binnenstad hoorden.
Nou die cohesie is sowieso ver te zoeken. Als ik nu mensen spreek die in de Hermesflat wonen,
die hebben het idee dat ze nergens bij horen. Ik heb zelf altijd het idee gehad dat de wijkraad van
Enschede ons niet vertegenwoordigde. Inherent van het feit dat het gros van hen buiten de
singels woont en daarom meer/vaker punten van buiten de singel op de agenda kwamen. Dat is
wel veranderd sinds ik in de wijkraad zit. Tot overmaat van ramp zeggen veel mensen nu; ‘het is
verdomme alleen maar binnen-singel’. Of men dat vervelend vindt; dat is maar de vraag. Er is
erg veel gebeurd sinds 1998. Het flatgebouw wat je op de hoek van de straat ziet is nieuw, het
flatgebouw hier achter, Nassauborg is nieuw, het was allemaal laagbouw en voor een deel een
stuk industrie. Dus ik vraag me af in hoeverre die mensen daar last van hadden. Het is wel zo dat
ondernemers lang geprotesteerd hebben tegen het afsluiten van de Kuijpersdijk. De weg die
daar naartoe loopt. Immers die veronderstelden dat al het verkeer dat daar langs kwam bij hen
ook in de winkel kwam. Ik heb het idee dat dat toch meevalt. Omgekeerd weet ik ook dat aan de
andere kant van het centrum nu een bedrijf zit die hier 5 jaar heeft gezeten en die zegt; ik ga toch
weg, want er komt geen publiek meer deze kant op. Met andere woorden. Het is nu niet meer de
boulevard die de bottleneck vormt, immers die bestaat niet meer, dat heet het Van Heekplein.
V&D is daarmee bij de stad betrokken. Daarachter is de zuid lus aangelegd. En die zorgt ervoor
dat het nu een nieuwe barrière wordt. De mensen vanuit de stad komen daar nu niet langs. De
winkeliers aan deze kant van de stad die hebben niets anders dan een centrum ondersteunende
functie zoals het oorspronkelijk ook bedoeld was. Die functie waarbij een auto bij de zaak moet
kunnen komen, want wandelend publiek/winkelend publiek vind je hier niet meer. Dat komt
niet aan deze kant.
Nee, dat stopt op het H.J. Van Heekplein en loopt daar een rondje.
En het wordt alleen maar erger. Als straks de derde ingang van de garage gereed is, waar ze nu
mee aan het bouwen zijn. Dan zal dit een vrij drukke verkeersader worden. Een uiterst
onaantrekkelijke straat om te winkelen, heel veel verkeer, maar weinig echt zinvolle plekken,
vrees ik.
Achja, dat maakt mij niet uit, daar heb ik geen last van. Maar ik denk dat dat het gaat worden.
Ja, dan is het meer een verkeersroute waarbij iedereen op en neer naar de parkeergarage wil. Dat
kan ik me inderdaad wel voorstellen.
Ja, Enschede heeft nog lang één van de grootste ondergrondse parkeergarages van Nederland
gehad. Het wordt het gat in de markt genoemd; cynisch omdat bij een exploitatie altijd geld bij
moet en de gemeente heeft besloten dat telkens als er geld bij moet, dan doen ze de prijs
omhoog. Misschien moet je ze eens naar school sturen en wat economische principes uitleggen.
Overigens hebben ze nu sinds dat ze met de bouw bezig zijn, het parkeren in het Van Heekplein
goedkoper gemaakt dan het straat parkeren. Dat hebben ze extra gedaan om die garage
aantrekkelijk te maken.
Wat betreft het initiatief voor de ontwikkelingen van het Van Heekplein; van wie is dat initiatief
gekomen; hebben de bewoners als eerste gezegd dat er sprake was van een barrière?
Ik moet zeggen dat ik dat niet weet. Vanaf 1998 ontstond dat plan, of eigenlijk ervoor al, om daar
een grote parkeergarage van te maken. Hoe dat is gelopen verder, heb ik geen idee van. Het zou

31

me niets verbazen dat het niets te maken heeft met bewoners. Ik heb zo het idee dat de
gemeente toen dacht; wij moeten verder, we moeten subsidiegeld verdelen, laten wij hier maar
eens een grote parkeergarage maken. We hebben nu ook een burgemeester die graag hoogbouw
in de stad wil. Die heeft mij als vervend tegenstander tegenover zich. Men vindt dat wij een hele
hoop grote dingen moeten hebben. Als ik wat cynisch klink, dan klopt dat. Dan ligt dat niet aan
de kwaliteit van de opname, maar dan is dat ook zo. Men vindt dat wij wel mee moeten in de
vaart der volkeren. In tegenstelling tot wat ik zojuist zei. Men vindt dat wij hier een ijsbaan
moeten hebben van 400 meter, maar die ijsbaan, daar hebben ze net niet genoeg geld in
gestoken om er iets fatsoenlijks van te maken. Dus die ijsbaan heeft het net niet. Zo hebben wij
een muziekcentrum, rare zalen, ik vind het drie keer niks. We hebben het dus weer net niet.
Enschede is eigenlijk de stad van ‘we hebben het, net niet’. Dat is zo vreselijk jammer. Gooi er net
een paar miljoen meer tegenaan en maak er iets moois van, maar dat kan dan weer niet, daar is
het geld dan niet voor en dan krijg je van alles een beetje. Maar ik vind het nogmaals erg veel
getuige van ; ‘wij willen ook mee’.
Ja, de stad wil zich meten aan grotere steden, terwijl ze dat nu nog niet zou moeten willen.
Nee inderdaad, bovendien, dat is ook niet reëel. We praten hier over een stad van iets meer dan
150.00 inwoners waarvan er 16 tot 17 duizend werkloos zijn. Doe even normaal, blijf met beide
benen op de grond. Dat geld dat kan veel beter besteedt worden in het aantrekken van
werkgelegenheid. Ik ken bedrijven die uit Enschede weggetrokken zijn omdat ze geen mensen
kunnen vinden. Waarom: ze hebben bedrijven die hooggeschoolde mensen zoeken, die trekken
weg. En juist dat soort mensen wil je wel hier in Enschede hebben. Als dat zo is, dan komt daar
omheen ook wel laaggeschoolde arbeid. Er moet uiteindelijk ook wat geproduceerd worden. Ja,
ze proberen het wel. Ze hebben bij de luchthaven een prachtig project waarbij mensen met een
hoop geld hele mooie landgoederen kunnen kopen, maar dat wordt niet verkocht, dus er is geen
behoefte meer aan. Ik weet niet hoe het wel moet hoor, ik zie alleen dat het niet gebeurd.
U geeft aan dat bij de start van de ontwikkeling niet de behoefte was om in eerste instantie naar de
bewoners te luisteren, maar dat dit meer uit subsidiegeld is voortgekomen. Toch is de ontwikkeling
wel gestart. Wat waren de reacties van de bewoners?
Ik denk dat de meeste mensen per saldo best wel blij en trots zijn op datgene wat daar neergezet
is. Het is nu een joekel van een plein, het plein van de hemelse vrede hier in Enschede. Daar heb
ik overigens wel wat ideeën voor om het gezelliger en aantrekkelijker te maken, maar het is met
name groot. Echt groot. Dat betekent ook dat als er dagmarkt is zoals vandaag, die verzuipt in die
ruimte. We hebben de eerst paar jaar nadat dit was opgeleverd, dat is ook alweer 13 jaar
geleden, gezien dat er een enorme toename van publiek was in de stad. Rond 2000 hebben we
enorme afname gehad van het winkelend publiek. Dat werd toen toegeschreven aan de
vuurwerkramp. Ik geloof er niets van. Ongeveer drie jaar lang heeft dat geduurd, maar zolang is
die nasleep niet geweest. Dus er is best wel een positieve ontwikkeling geweest. Het is drukker
geworden in de stad. Nu zakt het weer af. Waar dit aan ligt; ‘ik weet het niet’. Waarschijnlijk het
feit dat de stad per auto lastig bereikbaar is. Of dat mensen te beroerd zijn een andere manier
van vervoer te kiezen dan de auto. Men vindt het parkeren hier erg duur is; € 2,50 per uur. Voor
je beeldvorming, als ik naar Paderborn ga, dan betaal ik dit per dag. Dat soort dingen liggen
waarschijnlijk gevoelig. Kan ik me ook voorstellen. Als je 16000 werklozen hebt en die moeten
€2,50 per uur betalen voor een auto dan zie je ze niet in de binnenstad. Verder is het
winkelaanbod in elk dorp zo’n beetje hetzelfde. Als je nu in Hengelo of in Enschede komt, dan
heb je dezelfde winkels. Van de Blokker tot de Kruidvat en alles wat ertussenin zit. Misschien
heb je geen Bijenkorf, maar dan heb je wel wat anders. Voor heel veel mensen is het niet eens
per se noodzakelijk om naar Enschede te komen. Ik denk dan ook dat wij enorm veel mensen
vanuit Duitsland trekken. Maar dat de economische tijden ertoe geleidt heeft dat mensen meer
in hun eigen buurt gaan winkelen. Niet in Enschede. Ondanks de attitude ben ik wel degelijk
trots op dat wat er staat. Het is een mooie stad. Het had van mij niet gehoeven, maar het is mooi.
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U geeft aan dat het wel opmerkelijk was dat de stad wel wat drukker bezocht werd. Ik neem aan
dat dat ook is na de ontwikkeling van het Van Heekplein. En dat juist nu de drukte is gaan afnemen,
maargoed dat kan diverse redenen hebben.
Ja, ik begrijp dat het afneemt. Als je gaat kijken naar hoe de winkelleegstand toeneemt, dat het
waarschijnlijk ook te maken heeft met het feit dat de eigenaren van de winkelpanden gewoon
huisjesmelkers zijn, maar dan met winkelpanden. Die belachelijke huren vragen en in de tijd dat
het economisch goed gaat zal dat prima zijn, maar sinds een aantal jaren denk ik dat het niet
meer reëel is om de huurprijs te vragen die men toen vroeg. Dat zie je in een paar straten die in
het centrum liggen. Als je daar langsloopt, dan heb je één straat van nog geen 100 meter, daar
heb je zeven of acht winkels leegstaan. Waarvan er drie naast elkaar. Dat soort dingen. Dus
leegstand, ja, ik kan me voorstellen dat dat de stad ook niet echt aantrekkelijk maken. Als
studentenstad schijnt Enschede wel erg aantrekkelijk te zijn. Ik heb begrepen dat het bij
studenten redelijk scoort, de stad Enschede.
Ja, ik merk dat vooral de laatste jaren er steeds meer promotie komt voor Enschede als
studentenstad. Om toch mensen te trekken en de Universiteit Twente te promoten en aantrekkelijk
te maken.
En, wat vinden de bewoners na de ontwikkeling van de bereikbaarheid van de woning. Vinden zij
het hinderend dat de boulevard niet meer af te rijden is?
Ja, dat is natuurlijk een erg actueel onderwerp. We hebben de 24e van deze maand een
raadsbijeenkomst met een groep die bezig is met een wijkverkeersplan. Als je het over verkeer
hebt, dan zie je dat iedereen van alles wil en van alles roept en goede ideeën heeft. Totdat het bij
hem in de straat gebeurt. Dan gaan ze in één keer diep in de ankers of zetten ze de hakken in het
zand. Ik heb het gezien in die werkgroep waar ik in zit. Dat mensen prachtige ideeën hebben. Dat
je dat daar zus moet doen en dat daar zo moet doen. Totdat je dichter bij hen in de buurt komt
door te zeggen als we die straat eens afsluiten of wat anders doen, dan wordt er meteen
geprotesteerd; dan moet ik omrijden. Dat is de standaard reactie van iedereen als je ergens iets
wil gaan doen. Je kon destijds hier van alle kant de wijk in en uit. Dat was toen zo, 15 jaar
geleden. Tot een half jaar geleden kon je niet meer van zuid naar noord door de stad. Wel met
een omweg, wat slingerend van noord via wat sluipweggetjes hier door de straat naar zuid. Dat
kon dan nog wel. Daar willen we uiteraard van alles aan doen, om te voorkomen dat dat mogelijk
is. Maar helaas is het zo dat het verkeer ook weer van zuid naar noord gaat rijden. Dat is voor mij
een doorn in het oog. Ik ben voorstander van het bloemkoolmodel. Wijk in en wijk uit en niet
doorsteken. Wij hebben hier in de straat ontzettend veel last van wijkvreemd verkeer. Bijna
geen verkeer wat hier in de straat zelf moet zijn. Dat zouden we kwijt moeten zijn. Mijn kinderen
hebben bijvoorbeeld nooit op straat kunnen spelen, want dan worden ze van hun sokken
gereden. Dat is onverantwoord. Dat is een gemis, aan de andere kant zijn ze wel opgegroeid met
de wetenschap dat verkeer gevaarlijk is. Dus, dat hebben ze dan wel weer meegegeven, de
bewustwording. Nu zie je dat je officieel niet meer van alle kanten overal kunt doorrijden en we
zijn met het verkeerscirculatieplan bezig, waarbij ik een knip in gedachten heb, daar aan het
eind van de straat. Als je daar een knip neerlegt dan denk ik dat je ontzettend veel wijkvreemd
verkeer hier kwijt bent. Ik kan m’n borst wel nat maken, want ik vrees dat ik het plan zelf moet
verdedigen. Omdat dit veel weerstand op gaat roepen; want dan moet ik omrijden. Dat is de
eerste reactie. Opzich ‘gelul’, want ik moet altijd omrijden. Altijd als ik naar een ander deel van
de stad wil moet ik omrijden, maakt niet uit waar ik vandaan kom. Dus jij rijdt ook maar lekker
om. Al was het alleen maar, als je wat verder denkt, om de wijk leefbaar te houden. Want als je al
dat verkeer wat hier niet moet zijn, al kwijt bent, dat scheelt ontzettend. Je hebt alleen nog maar
de idioten die in de eigen straat wonen die te hard rijden en die kunnen we wat makkelijker
aanspreken.
Ja, inderdaad. Maar ik begrijp ook dat u het liefst het bloemkoolmodel ziet, op één punt de wijk in
als je er moet zijn en anders omrijden. Is dat met meerdere bewoners, bijvoorbeeld mensen uit deze
straat die daar wel voorstander van zijn?
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Ja, ook in de wijken zelf heb ik wel tegenstand van mensen die dat niet willen en die alleen maar
aan hun eigen belang denken. Die denken niet van; oké, als ik nu dezelfde moeite neem om om te
rijden dan krijg ik er veel voor terug. Dat zien ze niet. Ze zien alleen maar dat ze om moeten
rijden, maar niet dat ze terugkrijgen dat ze normaal kunnen parkeren, dat de parkeerdruk
afneemt, en dat je veilig naar buiten kunt. Dus ik vind dat in de algemeenheid een beetje
kortzichtig van mensen dat ze alleen maar kijken naar hun eigenbelang van hier en nu. En niet
op lange termijn ook. Ik zal een mooi voorbeeld geven. 25 of 30 jaar geleden werd er in Zwolle
voor het eerste een stadserf gemaakt. Dat bestond toen nog niet. Vanaf de Dieze werd dat een
winkelstraat, daar kwam geen autoverkeer meer door. Alle ondernemers die waren fel tegen.
Het is één van de eerste steden waar het op die manier is aangepakt en nu weten we niet meer
beter. En datzelfde geldt ook dat als je dit doorvoert, het een aantal jaren bekijkt en dan zal je
merken dat men er wel aan gewend is. En dat ze ook de positieve kant inzien en waarderen. Dat
je met een gerust hart op straat kunt lopen, bovendien kan je de straat op een nette manier weer
inrichten, onder andere duurzaam veilig. Dit is een 30 kilometer zone, maar het is ingericht als
snelweg.
Wat betreft de huidige situatie, om hetgeen na dat u in de wijk wat dingen anders zou willen zien.
Zijn de bewoners tevreden met de huidige situatie met betrekking tot het Van Heekplein en de
Boulevard? Of zijn er bewoners die liever de oude situatie wilden behouden?
Nee, dat geloof ik niet. Ik hoor geen verhalen van mensen die zeggen vroeger was dat beter. En
dat kan ik me ook niet voorstellen. Het is wel grappig als ik denk aan 1998, het jaar dat we
ermee begonnen. Toen zijn mijn beide ouders overleden. Ik dacht wel eens een jaar of 10 later,
als die nu eens terug zouden komen, er is zo ontzettend veel veranderd. Echt bizar, zoveel.
Dus ik ga er ook vanuit aangezien u aangeeft dat er niemand is geweest die daar niet tevreden over
is, dat ze ook niet zo iets hadden dat ze liever iets anders zouden hebben gezien?
Wat ik al zei, het plein zelf is zo groot dat het buiten de tijden dat daar markt is, daar relatief
weinig te doen is. Het kan natuurlijk gebruikt worden voor evenementen, dat gebeurd ook nog
wel, maar wat ik mij zou kunnen voorstellen. En dat is een geluid wat ik wel eens meer hoor. Het
zou juist leuk zijn als je net als het Vrijthof in Maastricht inricht. Als je rond dat plein allemaal
terrasjes had. Waarschijnlijk is de Oude Markt daar dan niet blij mee, betreffende concurrentie.
Maar ik denk dat mensen dat wel missen. Dat je daar gewoon langs die rand hoekjes hebt waar je
kan zitten.
Er zou dus meer op verblijf gericht moeten worden. Er staan nu wat bankjes en fonteintjes, maar
het is een kaal plein als er niets te doen is.
Ja, en dat heb ik wel vaker gehoord. Nogmaals, er zit geen horeca langs dat hele terrein en ik
weet ook niet of dat past in het bestemmingsplan hoor, maar ik kan me inderdaad voorstellen
dat zo’n plein helemaal rondom allemaal terrasjes heeft, dat dat wel leuk zou zijn. En het
aantrekkelijker maakt. Maar dat hoor ik wel vaker, dat men dat wel mist.
Bij de ontwikkeling van het plein, zijn de bewoners daar flink bij betrokken?
Voor zover ik weet niet, ik heb daar nooit wat over gehoord.
Geen bijeenkomsten of iets? Of samenwerking met bewoners is niet echt gezocht? Het kwam dus
meer vanuit de gemeente en is misschien meer gericht op ondernemers daar.
Dat moet haast wel. Ik houd wekelijks de berichten in de krant bij die te maken hebben met de
aanvragen en ik heb daar nooit iets gelezen of gehoord van goh; ‘we zijn benieuwd hoe jullie
daar over denken’. Dat gebeurt nu pas. Er is nu een ontwikkeling gaande aan de andere kant bij
het Casino, dat plein gaat het Koningsplein heten. Dat moet de verbinding worden straks tussen
de hoofdingang van het ziekenhuis en het centrum. Voor de beeldvorming; het Van Heekplein is
0,9 hectare groot, het Koningsplein wordt 0,6 hectare groot. Dat is nog best vrij fors. Daar is een
klankbordgroep waar ik ook in zit en daar zie je dat in het voorbereidend traject wel degelijk de
bewoners worden uitgenodigd om te participeren. Of in ieder geval hun zegje kunnen doen. We
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hebben later een keer een bijeenkomst gehad en elke keer werd daar verslaglegging van gedaan
en dan kwam er nog een bijeenkomst. Dus ik heb het idee dat daar een hele hoop partijen
gehoord worden. Van de fietsersbond tot de seniorenbond, van ondernemers tot wijkraden en
bewoners. En al wat er tussenin zit. Maar ik heb het gevoel dat dit iets is van de laatste jaren.
Ja inderdaad, deze ontwikkeling is natuurlijk 15 jaar geleden al gestart met de eerste ideeën, dus ik
kan me voorstellen dat dit meer de trend is van de laatste jaren om iedereen te betrekken en
tevreden te houden.
Ik had eigenlijk nog de vraag of de bewoners vinden of er genoeg rekening met hen is gehouden,
maar aangezien u aangeeft dat ze niet zijn betrokken, maar uiteindelijk wel tevreden zijn, neem ik
aan dat ze het niet erg vinden dat ze niet zijn betrokken omdat het er toch goed uitziet. Misschien
dat als ze een andere mening hadden gehad, dat het naar hun ideeën anders had gekund en dat ze
meer in opspraak zou zijn gekomen.
Ja, maar ik weet ook niet of ik op dat moment veel behoefte zou hebben aan een extra inspraak
in de zin van; vanuit de wijkraad heb je wel verantwoordelijkheid om verder te denken dan je
neus lang is, maar over het algemeen stel je vast dat mensen naar hun eigen straten of twee
straten verder kijken, maar voor de rest eigenlijk niet. Als de ontwikkeling plaats vindt, waar heb
ik dan last van en waar kan ik last van krijgen. Op het moment dat dat zich voordoet, dan zijn er
veel mensen die pas gaan roepen. Zo zijn er ook ontwikkelingen in andere wijken waarbij ik me
ook niet geroepen voel om daar iets over te roepen, over te zeggen of daarover te spreken. Zo
denk ik ook; ‘prima, ze doen maar, mits wij er maar geen last van hebben’. Voor wat er nu
gaande is, niet het Van Heekplein, daar gaan wij wel last van krijgen, dus daar ben je wel wat
kritischer in.
En tijdens de bouw van het Van Heekplein en de onderbreking van de Boulevard, is er toen onder de
inwoners veel overlast ondervonden van de bouwwerkzaamheden?
Nee, je kon gewoon in één keer niet overal doorrijden. Het hield gewoon op.
Mensen moesten gewoon omrijden vanaf dat moment misschien al, wat ook de toekomst zou zijn.
Naja, het is zo dat; dat herinner ik me nu, het was altijd nog mogelijk om van twee kanten hier te
komen. Je kon van hieruit de Bijlstraat door en dan kon je nog in de richting van de
Ripperdastraat. De andere kant op dat kon dan formeel niet, omdat dat afgesloten werd door de
busbaan. Maargoed, je kon er nog van twee kanten komen. Ik denk dat het daarom niet voor heel
veel problemen gezorgd heeft. Ik denk dat het straks anders wordt, maar dat heeft niet meer met
het Van Heekplein te maken.
Aan het begin van het gesprek heeft u aangegeven wat u onder een aantrekkelijke stad verstaat,
waarom u Enschede aantrekkelijk vindt. Vindt u dat door de ontwikkeling op het Van Heekplein
Enschede ook daadwerkelijk aantrekkelijker is geworden?
Ik denk dat dit wel degelijk een enorme opkikker voor de stad geweest is. Absoluut. Kijk, we
hebben er de Bijenkorf bij gekregen, die heeft pasgeleden zijn tien jarig bestaan gevierd. Het
Holland casino schijnt een enorme aantrekkingskracht te hebben. En het grappige is overigens;
ik woon dan in de binnenstad op nog geen 5 minuten afstand van de Bijenkorf, maar ik kom er
nooit. Dus mij boeit het niet. Dus ik denk dat dat wel een enorme kwaliteit boost gekregen heeft.
Naja, ik weet niet hoe de ondernemers het doen, maar als ik dat vergelijk met het winkelcentrum
de Zuidmolen wat achter het Casino zit, dan lijdt dat volgensmij een zielen ogend bestaan. De
ondernemers die daar zitten hebben misschien een vast klantenkring, maar verder vind ik het
een puur ongezellig winkelcentrum. Ik heb er pal achter gewoond, en het enige wat ik deed was
er dwars doorheen lopen om in de binnenstad te komen. Ik denk dat dat een grotere vergissing
geweest is ten opzichte van de rest van het gebeuren. De bedoeling was dat de Zuidmolen een
enorme kwaliteitsimpuls zou zijn. Het staat er alweer meer dan 25 jaar trouwens. Het enige wat
we toen zagen is dat ondernemers vanuit de binnenstad zich óf daar vestigde en een lege plek
achterlieten óf daar een filiaal begonnen. Dus het was alleen maar meer van hetzelfde, maar er
kwam verder geen toegevoegde waarde. En dat heeft naar mijn gevoel de Zuidmolen nog nooit
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gehad. Dus dat is daar nooit wat geworden. Inmiddels is de hele kwaliteit wereld weer verplaatst
naar het Van Heekplein. Als je er niet moet zijn kom je er niet in de Zuidmolen denk ik.
Nee, dat kan ik me voorstellen, want het winkelgebied bevindt zich rondom het Van Heekplein en de
Klanderij en dergelijke, mensen die in de binnenstad zijn om te winkelen zullen niet snel die kant op
lopen.
Ik ben nog nooit in Nijmegen geweest, maar dat moet ik toch eens gaan doen. Dat gaan we ook
wel een keer doen, dat heb ik toevallig eens met m’n vrouw afgesproken om daar eens een
weekendje te gaan rondkijken. Maar het centrum van Enschede is vrij uitgebreid, vrij groot. Het
is niet compact. Als je in Duitsland naar steden gaat kijken dan zie je dat die centra over het
algemeen veel compacter zijn. Dan loop je een rondje en heb je zo’n beetje alles wel gehad. Maar
je kunt hier ontzettend veel kanten op. Daardoor is het enorm groot en hebben we ook heel wat
panden die geschikt zijn voor winkels, maar waar veel van leeg staat. Ik denk dat dat een beetje
een probleem van Enschede is. Het is niet echt een heel compacte, gemakkelijk winkelbare stad.
Ik heb zelf aan de Haaksbergerstraat gewoond. Die straat zou oorspronkelijk onderdeel
uitmaken van het centrum, totdat de Zuidmolen gebouwd werd. Toen werd het echt een soort
straat die uitkwam op de busbaan, simpel gezegd. Die straat hoorde plotseling niet meer bij het
centrum. Je ging erin en als je wat wilde moest je weer terug lopen. En dat doen mensen dan niet.
Die straat is toen kwalitatief erg snel achteruit gegaan, terwijl het vroeger één van de top straten
was van Enschede en dan praat ik over 13, 14 jaar geleden. Hoewel ik het idee heb dat ze daar nu
weer aan toe zijn door andere ontwikkelingen, dat toch weer de mogelijkheid er is om rond te
lopen. Dan is het leuk, als je ergens in loopt en je hoeft niet per sé weer terug te lopen. Als je in
Apeldoorn rondloopt, dan heb je de winkelstraat en als je die gehad hebt moet je weer terug
lopen. Voor de rest is er niks. Ik maak vaak stedentrips, dan ga je een weekendje naar een andere
stad en dan zie je dat je in een hele hoop steden echt rond kan lopen en dan kom je weer op het
beginpunt uit. Dat is leuk als je aan het winkelen bent of als je rondsjouwt. Maar een straat waar
je echt in moet en uit moet, en als je dat een paar keer hebt zoals de Haaksbergerstraat en de
Hengelosestraat; zo’n zelfde ontwikkeling. Dat is niet echt aantrekkelijk. Het zou eigenlijk een
stuk mooier moeten kunnen.
Ja, er zou in zo’n straat echt een doel moeten zijn, een bepaalde winkel waardoor mensen er heen
lopen, anders ga je er niet naar toe en sla je dat stuk over.
Ja, dat betekent dus als je kijkt naar het Van Heekplein; je kunt daar als je bij de V&D begint kun
je via de prangerstraat het centrum doorlopen en uiteindelijk kom je weer bij het Van Heekplein
uit. En dan heb je een behoorlijke ronde die je daar kunt maken. Dat is opzich wel aantrekkelijk,
als je al die radialen die naar buiten toe lopen niet hoeft te pakken waardoor je terug moet lopen.
Dat is hetzelfde als de Heurne. Dat is van oudsher een A locatie, een AA locatie zelfs geweest
vroeger, maar als je daar inloopt, dan moet je dat hele stuk weer terug. Tenminste als je vanuit
het Van Heekplein komt. Als je de auto in de buurt van het Polaroidterrein geparkeerd hebt dan
is dat een toegangsweg en kom je er vanzelf weer terug, maar daar kan je niet gezellig
rondlopen.
Oké, voor mij heeft u al mijn vragen beantwoord.
Ja, een lang verhaal, ik hoop dat je er wat aan hebt.
Jazeker, bedankt voor uw tijd.
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Gemeente Nijmegen, 13 juni 2013
Ik doe onderzoek naar de aantrekkelijke stad. Zoals ik al zei heb ik drie verschillende casussen, drie
projecten daarbij gepakt. Dat is onder andere de Marikenstraat in Nijmegen, maar ook de haven in
Breda en het Van Heekplein in Enschede. Misschien dat die ontwikkelingen u ook wat zeggen.
Ja, maar de haven in Breda ken ik niet zo goed. Wat is daar gebeurd?
Daar is in 1964 de haven gedempt en in 2007 weer geopend.
Ook een mooi project, maar het zijn wel drie echt hele andere projecten. Dit is een winkelstraat, in
Enschede is het echt een stuk weg wat opgebroken is en wat voor voetgangers is bestemd en in
Breda heeft het wel echt te maken met water. Maar dat is wel een bewuste keuze geweest.
Omdat mijn onderzoek zich richt op de aantrekkelijke stad zou ik als eerste van u willen weten wat
u verstaat onder een aantrekkelijke stad.
Ja, daar kan ik een boek over schrijven. Ik vind een aantrekkelijke stad een stad waar het fijn
voelt. Dat is nog heel vaag. Maar ik denk dat dat komt doordat de ruimtes goed moeten zijn. Maar
ook de functies in een stad. Vaak is het zo dat er leven moet kunnen ontstaan. Er moet een soort
groeimogelijkheid zijn. Om een voorbeeld te geven; vroeger werden panden op de begane grond
vaak wat hoger opgetrokken waardoor er allerlei functies in konden komen. Nu zie je dat dat
nog steeds goed werkt. Door de levendigheid kunnen woningen doorgroeien. Daardoor heb je
ook de kans dat het heel aantrekkelijk wordt. Ik geloof dat dat in een mix van functies zit.
Inderdaad, dat er interacties mogelijk zijn.
Ja, maar ook doorgroei naar andere dingen. Als je puur een woonwijk maakt waar woningen
alleen maar geschikt zijn om te wonen, dan is het misschien wel een aantrekkelijk woonmilieu,
maar de stad vind ik toch nog wel iets anders. Je moet elkaar kunnen ontmoeten en een
aantrekkelijke openbare ruimte is daar ook een belangrijk onderdeel van.
Oké, en is Nijmegen voor u aantrekkelijk? Mist u aspecten in Nijmegen, ik weet niet of u zelf in
Nijmegen woont?
Ja, ik woon zelf in Nijmegen. Ik vind het een heel aantrekkelijke stad. Ik vind met name de ligging
van de stad in het landschap heel aantrekkelijk. Je hebt zowel de stad als het landschap dichtbij.
Dus dan heb je het eigenlijk over dat een stad ook niet zo groot is dat het ommeland
onbereikbaar wordt. Voor mij heeft de aantrekkelijkheid ook te maken met dat je gemakkelijk
naar buiten kunt gaan en voldoende voorzieningen in de stad zijn. Natuurlijk, ik ben
landschapsarchitect, Nijmegen is ontzettend aantrekkelijk qua landschap met de Waal, maar het
kan nog beter. Daar werken wij de hele tijd aan. We zijn nu bezig aan de andere kant van de
Waal een nevengeul te creëren. Dat is natuurlijk een heel nieuw fenomeen waar watersporters
hun gang kunnen gaan. Wat we helemaal niet zo hebben op dit moment in Nijmegen. Onder
andere een bootje varen en dat soort dingen. Dat maakt dat denk ik ook wel heel aantrekkelijk.
Oké, meer dat meer mensen naar de stad zullen komen.
Ja.
Begrijpelijk inderdaad.
Naar welke kernpunten streeft de gemeente om de stad aantrekkelijke te maken en te houden. Met
name in de binnenstad?
We proberen een levendige stad te maken. Dus veel functies, maar ook het wonen te blijven
stimuleren. Ook in de binnenstad. We zijn nu bezig met Plein 44 waar veel gewoond gaat
worden. Dat de binnenstad niet alleen maar een ‘Shoppingmall’ is, maar dat er ook echt geleefd
wordt. Sociale controle en dergelijke. Zo zijn we ook bezig om voor fietsers aantrekkelijke routes
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te maken naar de stad. De snelfietsroutes. Het is eigenlijk de kunst om al die functies te
integreren om het een aantrekkelijke stad te laten zijn.
Om iets te bieden dat wel voor iedereen aanspreekt.
Ja, en niet iets specifieks te maken. Stel dat een openbare ruimte heel specifiek wordt ingericht
voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld een trapveldje, dan kan er een heleboel niet. Terwijl heel
vaak zoiets niet als trapveldje gemaakt wordt. We willen dan ook juist om de openbare ruimte zo
in te richten dat er spontane activiteiten kunnen plaatsvinden.
Oké, wat is uw functie exact binnen de gemeente Nijmegen? U weet, ik wil het zo gaan hebben over
de ontwikkeling van de Marikenstraat. Wat is uw rol daarbinnen geweest?
Ik zit bij de afdeling stadsontwikkeling, specifiek bij stedenbouw. Ik ben zelf
landschapsarchitect. Mijn functie binnen dat project is geweest dat wij mee hebben gewerkt. We
hebben hier bij stadsontwikkeling gezegd dat de binnenstad aantrekkelijk moet worden
gemaakt. Daar hebben we beleid op gemaakt. We hebben een aantal projecten daarin.
Mariënburg was daar één van. Dat hing natuurlijk samen met elkaar vanwege allerlei
verhuisoperaties, zoals het politiebureau moest verplaatst worden. Al die notities en dat beleid
hebben we hier geformuleerd. Vervolgens is het uiteindelijk een ontwikkelgebied geworden. In
samenspraak met een extern bureau hebben wij dat geleid en een masterplan gemaakt. Ik heb
dan specifiek als landschapsarchitect de openbare ruimte ontworpen in dit gebied. Eerst hebben
we ervoor gezorgd dat er een project was en vervolgens hebben we die hier naartoe getrokken
om het samen met architecten te bouwen. Zelf hebben we de openbare ruimte ingericht.
Oké, en u bent dus vanaf het begin al betrokken bij de ontwikkeling.
Ja, nagenoeg vanaf het begin.
De eerste ideeën, ik begrijp ook dat de notities allemaal hier zijn ontwikkeld. Hebben jullie veel
samengewerkt met bewoners en ondernemers, ook aan de start van het project? Of is het echt, het
idee is langsgekomen en we hebben hen op een laat moment wel betrokken?
Nou, in het begin, de beleidsnota was genaamd Centrum 2000, daarin zijn allerlei sessies
geweest ook met stakeholders van niet alleen bewoners, maar ook met binnenstad organisaties,
ondernemersverenigingen, dat soort partijen. Daarin zijn die zaken gediscussieerd. En
uiteindelijk, bij zo’n binnenstad heb je ook met zoveel partijen te maken. Dat is het kenmerk van
de binnenstad. Dat is heel interessant werken. Met allerlei avonden waarin de ideeën voorgelegd
zijn en waar samen met de bewoners verder over is nagedacht, maar ook met winkeliers.
Oké, en wat is het doel geweest van de ontwikkeling? Waarom is de keuze geweest dat er iets
gedaan moest worden?
De bezoekersaantallen van het winkelareaal liepen achteruit. Als je dat vergeleek met andere
steden dan was de binnenstad minder aantrekkelijk dan elders. Er was ook een onderzoek onder
de gasten. Die geven elk jaar punten en daarin scoorde Nijmegen niet bijster goed. De
binnenstad was dus niet aantrekkelijk en het doel was om die weer aantrekkelijk te maken.
Toen is er dan ook bewust gekozen om het winkelgebied groter te maken?
Ja, toen is er gekozen om het voetgangersgebied aan te passen. Daar was een T aanwezig. De
Broerstraat en de Molenstraat en de Burchtstraat. Daar zat geen goed circuit in. Mensen liepen
eigenlijk van de ene naar de andere kant en weer terug. Dus we hebben er wel op gestuurd om
er een circuit van te maken. Daar is toen ook gekeken waar de horeca gebieden zijn, kunnen we
die verstevigen. Zoals de Molenstraat en de Grote Markt. En zo is er eigenlijk een aantal
klavertjes ontstaan, enkele rondjes. Meer een cultuurrondje en een winkelrondje.
Oké, en het doel was dus ook echt om die bezoekersaantallen weer te verhogen.
Ja, en dat is onderzocht en gelukt. We zijn op een gegeven moment weer boven Arnhem uit
gestegen.
Wat is er ondernomen, want ik kan me voorstellen dat het aantrekken van extra publiek en
bezoekers ook extra verkeer komt. Wat is er ondernomen om dit extra verkeer op te vangen?
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Er is een hele filosofie ontwikkeld om de binnenstad autoluwer te maken waardoor er allerlei
parkeergarages zijn gebouwd. Ook het Mariënburg gebied was een grote parkeerplaats. We
hebben dus eerst de parkeerplek het Kelfkensbos, de Valkhofgarage bij het museum is eerst
gebouwd om het parkeren van de straat te halen. En tegelijkertijd is daar natuurlijk een museum
gebouwd. Ook zijn er aan de randen fietsenstallingen gemaakt die gratis en bewaakt zijn. We zijn
dus nu net weer klaar met de parkeergarage onder het station. Dat beleid is al tien jaar geleden
neergezet maar recentelijk gerealiseerd. Dat is op het gebied van mobiliteit ook een hele filosofie
bedacht om het te reguleren. Het meer naar de randen te brengen en een groter
voetgangersgebied te creëren.
Oké, en dus ook om op verschillende manieren meer verkeer op te vangen.
Ja, en meer verkeer, er komen nu wel meer bezoekers en daarop is gestuurd.
U zei net al dat de ondernemers en de bewoners betrokken zijn bij de ontwikkeling. Ook in de
beleidsnota van Centrum 2000. Waren er veel geluiden of negatieve geluiden of was iedereen erg
positief en wilde graag meedenken?
Meestal was het zo dat mensen over het algemeen wel positief zijn, maar natuurlijk wel bezorgd
zijn over hun persoonlijke situatie. Wat gebeurd er precies voor mijn winkel of kan er nog wel
geparkeerd worden en dergelijke. Krijg ik nog wel voldoende bezoekers. Dat zijn vragen die wel
bij mensen op komen. Bewoners hebben natuurlijk ook vooral zorgen gemaakt over overlast en
de bouw, de ontwikkeling. Er is ook heel veel aandacht geweest over de bereikbaarheid tijdens
de bouw. Het heeft natuurlijk een aantal jaren geduurd. Er zijn ook regelingen over bedacht, als
mensen ergens echt minder toegankelijk zijn dan kon er planschade worden aangevraagd. Dus
dat soort regelingen zijn daar ook gewoon bedacht.
Oké, dat is dus uiteindelijk ook wel dusdanig goed gekomen dat de bewoners het ook wel zagen
zitten, dat alles goed geregeld was en dergelijke.
Ja, het is allemaal wel redelijk soepel verlopen. Maar er zijn natuurlijk ook in het gebied een
aantal aankopen gedaan. Er zijn ook mensen uitgekocht. Dan heb je misschien wel dat het
financieel goed geregeld is, maar emotioneel is dat misschien toch wat minder.
Begrijpelijk inderdaad. Zijn jullie als gemeente nu ook tevreden met de huidige situatie of zijn er
misschien nu, zoveel jaren later, wel dingen waarvan u zegt; misschien hadden we dat nog wel iets
anders willen doen.
Nou, het Mariënburg is een project waar we heel tevreden over zijn. Ik geloof dat mensen wel
eens zeggen dat het gegoten zit als een spijkerbroek. Het is ook wel heel snel omarmd door de
stad als zijnde een positieve impuls. We hebben wel heel lang nagedacht over die twee niveaus.
We zijn daarvoor ook overal gaan kijken waar dat is. Er zijn niet zoveel steden die dat hebben.
En dat is een punt van zorgen; hoe krijg je op beide niveaus voldoende aanloop. Daar is aan het
begin heel veel over nagedacht, van waar moeten dan die trappen zitten, waar moeten de
roltrappen en eventueel de lift en dat blijft altijd nog wel een punt. Het bovenste niveau daar
schijnen soms wel wat klachten te zijn, van er komen te weinig bezoekers. Aan de andere kant;
er zitten ook een paar hele goede winkels en er is natuurlijk ook een continue zorg. Zo is het heel
belangrijk in zo’n straat dat er een aantal trekkers zijn. Je begint met een winkelarsenaal, maar
dat ontwikkeld zich en je hoopt natuurlijk dat dat positief blijft. We zijn nu ook met de
ondernemersvereniging Marikenstraat ook aan het kijken of we die entrees ook wat
aantrekkelijker kunnen maken. Dat hebben we al aan één kant gedaan met die nieuwe bank.
Maargoed, dan moet je ook dat soort maatregelen nemen. Dat mensen wat makkelijker die straat
inlopen.
Ja, begrijpelijk inderdaad. Er zijn ook niet in de tussentijd misschien de afgelopen 5 jaar kleine
aanpassingen geweest? Het is wel echt het plan zoals het toen bedacht is en ontwikkeld?
Er zijn eigenlijk weinig aanpassingen tot nu toe geweest.
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Nou, dan is het een goed plan geweest in ieder geval. Ook qua samenwerking tijdens de
ontwikkeling. Zijn er nu aspecten die u anders aangepakt zou hebben? Niet alleen wat er nu staat,
maar misschien qua samenwerking?
Dit was best wel vernieuwend. We doen het nu heel vaak. Het is een soort PPS instructie met een
marktpartij. In dit geval was dat de ING en de gemeente. Daar hebben we ook wel veel van
geleerd. Ik denk dat we bij het maken van het project ook wel een voordeel hadden. We
begonnen het project in een vrij slechte tijd. Naarmate het project volgde trok de economie ook
aan. Dat is denk ik wel heel gunstig geweest voor het project, want bijvoorbeeld voor de
afwerking van de kwaliteit van de architectuur, maar ook de openbare ruimte. Dat stond niet
onder druk qua financiën, omdat de economie toen al enorm aantrok. Het is natuurlijk ook
spannend wanneer een project precies opgestart wordt en wanneer het opgeleverd wordt. Dat
kan nog wel eens uitmaken voor de kwaliteit.
Ja, want ik kan me ook voorstellen, ik weet niet hoe u erover denk. Als het project in één van deze
jaren was opgeleverd dat het misschien minder succesvol zou zijn.
Nou, we zien het met het project Plein 44. Het is best bijzonder dat dat nog helemaal afgemaakt
wordt binnen de afspraken die er zijn in de huidige economie. Men zou toch wel wat zorgen
hebben over het helemaal invullen van de functies die beschikbaar zijn. Er zijn nu veel meer
zorgen over dan destijds bij de Marikenstraat.
Ja, maar ook het effect op de binnenstad kan wel aanzienlijk kleiner zijn puur omdat we in deze
economische tijden zitten.
Inderdaad. Dit is natuurlijk ingezet met het idee dat er nog genoeg winkelvoorzieningen zijn. Er
zit nog ruimte in de markt terwijl nu met internet winkelen en dergelijke dat dat toch door
sommigen in twijfel wordt getrokken. Het is de vraag of dat goed gaat komen en of het niet een
ander stuk van de binnenstad leeg trekt. Dus we hebben nu wat meer zorgen dan destijds.
Ja, het was wat dat betreft wel de perfecte tijd voor de Marikenstraat.
Ja, en ook natuurlijk is het mooie van dit project dat de bibliotheek, het Arsenaal en het Lux een
goede plek hebben gekregen. Dat maakt het denk ik dat het uitstijgt boven het puur maken van
een winkelstraat. Dat het hele plein erbij zit is wel een toegevoegde waarde. Ook een aantal
sporen uit het verleden, dus die Kapel en het Arsenaal dat maakt ook dat je veel sneller thuis
voelt tussen die gebouwen omdat ze vroeger rond een parkeerplaats stonden en nu zijn het hele
leuke plekken daar rondom. Ze zijn daar veel meer tot z’n recht gekomen. Dat zijn natuurlijk
cadeautjes die je bij zo’n project krijgt.
Ja, omdat de Marikenstraat hiermee de combinatie kent van nieuwbouw en historische bebouwing.
Ja, het Raadhuishof, daar zit ook een soort plek met een geschiedenis. Dat is de tuin geweest van
het klooster waar heel veel kinderen zijn omgekomen in de tweede wereldoorlog. En die bomen
die zijn nog uit die tijd. Dus daar zie je een schommel staan, dat is een monument voor die
gevallenen. Je moet het dan ook niet monofunctioneel maken dus alleen winkelen, maar er zit nu
een heel verhaal in het gebied. Ook al weet je het niet, dan is het er toch; je ziet de oude bomen,
dat maakt het aantrekkelijk.
Ja, mijn laatste vraag was eigenlijk of u nou vindt dat met de Marikenstraat ook Nijmegen
aantrekkelijk is geworden, maar ik hoor zulke positieve geluiden dus ik kan me daar maar één
antwoord op bedenken. Dat dat zeker wel het geval is.
U hebt eigenlijk al mijn vragen al beantwoord. Dit waren alle dingen waar ik nieuwsgierig naar
was.
Je hebt mijn mailadres dus als je nog vragen hebt, dan hoor ik het wel.
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Ondernemers Nijmegen, 8 mei 2013
Ik doe onderzoek naar drie verschillende projecten. Onder andere ook Breda en Enschede en in
Nijmegen neem ik de Marikenstraat als casus mee. Ik ben met name geïnteresseerd in
bereikbaarheid en de stedelijke kwaliteit. Die twee aspecten onderzoek ik. Omdat mijn onderzoek
uitgaat van de aantrekkelijke stad zou ik als eerst graag van u willen weten wat u verstaat onder
een aantrekkelijke stad.
Op dit moment is het wat je eigenlijk ziet, dat er een aantal elementen van belang zijn. De stad
moet een soort van historische kernwaarde hebben, iets van authenticiteit, er moet een heel
goed gemengd aanbod zijn van winkels, horeca en cultuur. Eigenlijk die drie poten. En dan heb je
wat we in het verleden vaak aantrekkelijk vonden, maar wat inmiddels randvoorwaarden
geworden zijn, dat is de bereikbaarheid, schoon, heel, veilig, dat soort zaken. Dat is nu niet meer
een ding waar je aan moet werken om je mee te profileren. Dat moet gewoon dik in orde zijn. Dat
wat het verschil maakt is de kracht van het aanbod en ook wel een beetje de vermarkting
daarvan. Je kunt het wel dik voor elkaar hebben, maar als je het niet echt uitstraalt, als het niet
bekend is, dan is dat natuurlijk al een uitdaging.
Ja, iets kan heel mooi zijn, maar als niemand het weet.
Ja precies, voor een deel zit dat hoe je marketing inricht, maar wat je ook wel steeds meer ziet is
dat het te maken heeft met het ‘trots op je stad’ zijn, zal ik maar zeggen. Als je als inwoner van de
stad uitdraagt dat jouw stad dat allemaal heeft, dan is dat één van de beste marketing
mogelijkheden.
Ja, echt mond op mond reclame.
Ja, echt die ambassadeurs zal ik maar zeggen. Dat is op klein niveau doordat je er op een
verjaardag enthousiast over verteld en op groot niveau doordat bekende Nijmegenaren
enthousiast zijn wat afstraalt op de stad. Dat draagt ook bij.
En vindt u Nijmegen in die zin ook aantrekkelijke stad? Mist u wellicht nog aspecten in Nijmegen?
Nou, kansrijk. Ik denk dat wij echt wel stappen kunnen zetten als het gaat om het gezamenlijk
promoten van datgene wat we allemaal hebben. We doen al heel veel, maar in mijn optiek kan
dat nog wel een tandje hoger. Ook als het gaat om de bereikbaarheid begin ik me wel zorgen te
maken. Maar het logistieke vraagstuk om Nijmegen heen, dat wil ik in het midden laten of dat
alleen een imago vraagstuk is of dat het ook een feitelijk vraagstuk is. Dat is nog wel een issue. In
Nijmegen parkeren is geen prettige combinatie. Daar mag nog wel wat positieve energie in
gestoken worden.
U gaf aan dat u zelf ondernemer bent hier in de Marikenstraat. U gaf ook aan wat u
binnenstadmanager bent. Wat houdt die rol voor u in?
In Nijmegen hebben we horeca, cultuur en retail met elkaar verbonden in het huis van de
binnenstad. Dit is nu een aantal jaar aan de gang. Dat zijn zeg maar drie takken die zich verenigd
hebben in de stad. Dus de overkoepelende ondernemersvereniging, de overkoepelende horeca,
de branche organisatie en het cultuurnetwerk, de cultuurorganisatie. Die hebben zich bestuurlijk
verenigd in het huis van de binnenstad en daar wordt veel gewerkt aan de promotie van de stad.
Dus dat gezamenlijk uitdragen daar was ik bestuurlijk bij betrokken vanuit de
ondernemersvereniging. En we hebben daar gezegd dat we streven naar een
centrummanagement. In het verleden wel gehad, maar op een gegeven moment is dat anders
ingevuld geweest. We zouden wel weer naar centrummanagement toe moeten. Waarbij iemand
de verbindende rol heeft en ook operationeel wat meer kan doen. Bestuurlijk kan je een heel
aantal zaken uitzetten, maar uiteindelijk gaat het ook gewoon om de uitvoering. Daar hebben we
op een gegeven moment een binnenstadmanager in het leven geroepen.
En speelt de gemeente daar ook een rol in?
Die zijn meer adviserend. We hebben het in Nijmegen zo ingericht dat het helemaal los staat van
de gemeente.
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Oké.
Het wordt gefinancierd vanuit het ondernemersfonds. In die zin zit er wel een link naar de
gemeente. Zij heffen de OZB, een gedeelte daarvan wordt geadapteerd als het ondernemersfonds
en daar kan je als verzamelgroep van ondernemers met projecten aanvragen doen voor
financiering uit dat fonds. Dit is één van de projecten die we uit dat fonds financieren.
Oké, maar verder staat het dus wel helemaal los van de gemeente.
Ja.
U bent ook ondernemer hier. Had u voorheen ook ergens anders een vestiging?
Ja, wij hebben aan de rand van het centrum een winkel gehad. En we hebben ook nog twee
kleinere filialen in Dukenburg en in Wijchen.
En met de ontwikkeling van de Marikenstraat, bent u toen verhuisd of is het een extra vestiging.
We zijn echt verhuisd, voorheen wilden we alleen de hoofdvestiging in Nijmegen verplaatsen,
maar uiteindelijk is het gevolg geweest dat we de filialen ook gesloten hebben. We hebben de
drie vestigingen samengevoegd in één grote vestiging midden in de stad.
En was het gelijk met de opening van de Marikenstraat?
Ja,
En wat was voor u de reden om hierheen te verhuizen?
Er waren twee belangrijke factoren; de ene is de plek waar ik zat werd mede door de komst van
de Marikenstraat eigenlijk een beetje uitgesloten uit het kernwinkelgebied. Dus de looproute,
het is niet een straat die opgeknapt is, het is een heel nieuwe straat die gekomen is. Een goede
verbinding in de stad omdat daardoor een loopronde in de stad kon ontstaan die er eerder niet
was. Maar, het nadeel van de loopronde is wel dat datgene wat erachter valt, dat mensen daar
niet meer heen lopen.
Althans, dat voorzagen wij. Dat is ook wel min of meer de waarheid. Het centrum heeft zich
daardoor wat verlegd, verschoven. Dat was wel één argument, dat we zeiden we moeten van die
plek af. Een ander argument was dat we met onze winkel het experiment aan wilden om eens
echt meer in het centrum te gaan zitten. We zaten echt in een aanloopstraat. Dat waren lagere
huren, maar minder passanten en dus ook lagere omzet. We hadden met de twee andere winkels
wel de ervaring dat als je op een wat drukkere locatie zat dat dat wel een behoorlijk verschil in
de omzet maakte. Vandaar dat we ook gedacht hebben; dat durven wij wel aan. Dat willen wij
wel proberen.
En u had ook aan het begin alle vertrouwen dat de Marikenstraat wel een succes zou worden.
Ja, strategisch ligt het op een goede plek, daar kun je niet omheen. En dat heb ik ook nog steeds.
Daar is niets in veranderd.
In 2000 is de Marikenstraat opgeleverd. Zoals u al zei, de looproute is hiermee veranderd, mensen
kunnen nu mooi rondlopen. De ondermens die hier zaten toen de oude situatie zich voordeed, bent
u bekend met die ondernemers? Bent u bekend met geluiden die rondgingen ten aanzien van de
verandering?
De geluiden in zoverre zijn er wel dat er eigenlijk wel gezegd werd dat, niet alleen de
Marikenstraat, maar heel Mariënburg, dus de combinatie met de komst van Lux en het Vlaams
Arsenaal, dat het hele project eigenlijk de grote omslag betekend heeft in de kansen van
Nijmegen als binnenstad. Voor die tijd was het toch wat moeizamer. Ook als je de strijd met
Arnhem vergelijkt, waarbij Arnhem wel de grote spelers aantrok en Nijmegen grote vestigingen
niet aantrok. Dat geldt ook voor dat kip-ei verhaal. Als ergens grote spelers zitten, dan ontstaat
er ook meer. Dat omslagmoment dat is wel met de komst van de Marikenstraat gebeurd.
De ondernemers waren daar ook wel over te spreken?
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Ja, nadien zijn er veel kansen ontstaan. Er zijn grote nieuwe spelers naar de stad toe gekomen.
Daarnaast is ook zeker het hele ringstraten project belangrijk. Toen de Marikenstraat af was,
was het kernwinkelgebied in orde, maar daarna is er ook samen met de gemeente in de
ringstraten een heel project gekomen om de schil om het centrum heen op te liften met een heel
pakket aan maatregelen. Dus ook in de openbare ruimte, maar ook in gezamenlijke promotie of
sfeerverlichting in de winter, tot opknappen van gevels. Een heel pakket aan maatregelen over
een aantal jaren heen. Wat eigenlijk gemaakt heeft dat, als je nu 10 jaar verder bent, op beide
fronten stappen gezet zijn. Dat echte kernwinkelgebied is belangrijk, maar juist ook de
diversiteit uit de aanloopstraten. Dat maakt wel een verschil voor een dagje winkelen. Als je heel
gericht naar de HEMA op en neer moet, dan doet dat er niet toe. Maar als je besluit een dagje
Nijmegen te doen, dan is dat totaalpakket van belang.
Het initiatief is natuurlijk grotendeels wel vanuit de gemeente gekomen om de ontwikkeling te
starten. Maar zijn er ook ondernemers die zich daarmee gemoeid hebben?
Ja, ik vind zelf dat eigenlijk in de voorloop van het huis van de binnenstad, stichting
centrummanagement, veel gedaan is. Die zijn heel intensief betrokken geweest bij het centrum
2000 plan. Dat heette toen zo. En dat ging over een wat breder gebied dan alleen de
Marikenstraat. Maar ook vanuit de ondernemersvereniging is er wel hard aan getrokken. En
mijn vader in die tijd, op het eind van zijn carrière heeft hij nog wel veel tijd en energie daarin
gestoken vanuit de ondernemerskant. Vooral als het gaat over positionering, maar ook is hij
blijven meedenken over oplossingen voor ontsluiten van expeditie verkeer, dat soort zaken.
Toen de ontwikkeling eindelijk is gestart, de reacties van de ondermens hierop, ook tijdens
bouwwerkzaamheden. Ondernemers die hier in de buurt zaten, waren die best wel gehinderd of
hadden die ook wel zoiets dat ze wisten dat het straks mooier wordt. Mensen die genoegen namen
met enkele jaren in de rommel.
Ja, ik denk wel dat. Het is natuurlijk wel een beetje een gevoel van doorbijten. Wat ze wel gezien
hebben is dat in de opening die vervolgens kwam, dat daar ook wel gelijk bijna binnenstad breed
feesten uitkwamen. Iedereen werkte daar naartoe. Daarna hadden mensen verbouwingsplannen
die daarop aangepast werden. Iedereen werkte toe naar zo’n nieuw moment. Dat momentum
heeft het zeker opgeleverd. Wat wel zo is, is dat een heel groot stuk echt nieuwe ontwikkeling
was, waardoor er relatief weinig overlast is geweest. Er is echt een bouwput gemaakt in een
gebied waar voorheen geen winkels zaten. Het was de politie, sociale dienst, aantal grote
gebouwen en een oude bioscoop die leeg stond. Zo heeft het relatief weinig hinder opgeleverd.
Oké, en merkt u ook nu de Marikenstraat al flink wat jaren loopt, dat het ook drukker is geworden
helemaal in de binnenstad? Dat echt meer mensen de binnenstad gaan bezoeken?
Ja, heel hard zou ik die cijfers niet te durven noemen. Ik kan het van mezelf niet zien omdat ik
van locatie ook heel erg veranderd ben. En echt stadscijfers van voor die tijd ken ik niet. Dus ik
durf daar geen uitspraak over te doen.
U heeft dus ook niet van andere ondernemers gehoord dat de Marikenstraat een goede
ontwikkeling is geweest?
Ja, gevoelsmatig wel, en je hoort ook dat mensen dat zeggen. Maar echt onderbouwd of een
wetenschappelijk bewezen uitspraak is dat niet.
De meeste ondernemers die momenteel in de Marikenstraat gevestigd zijn, komen die ook van
ergens anders uit de stad? Of zijn er nieuwe spelers gekomen?
Een aantal nieuwe spelers wel, echt dat verplaatsen is niet zo heel veel gebeurd. Dekker van de
Vegt is van Plein 44 hier naartoe gekomen. Wij zijn vanuit de broekhuizenstraat hier naartoe
gekomen.
Het is dus ook niet dat er veel leegstand is ontstaan?
Ja, Dekker van de Vegt heeft al die tijd leeg gestaan, tot nu toe. Dus dat is wel een leegstand die
ervoor teruggekomen is. Ons pand is wel ingevuld weer. Ik denk dat het wel vooral nieuwe
winkels zijn. Dat het project nieuwe winkels heeft aangetrokken.
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Oké. Wat betreft de bereikbaarheid van de winkels. Voor winkelend publiek is het natuurlijk
perfect, maar ook zoals u al aangaf de distributie en dergelijke. Is dat goed geregeld?
Ja, het zijn twee bouwblokken waarvan dit bouwblok aan de buitenkant van het afgesloten deel
van het centrum grenst. Je zit eigenlijk wel prima. Hier zit een hele mooie expeditiegang. Dat is
het mooie vanuit een blanco blad ontwerpen. Dan kun je alles netjes oplossen. Elke winkel heeft
een achterdeur aan de expeditiegang en een laadperron. De andere kant is wat lastiger, want dat
zit aan de achterkant ingesloten in een autovrij gebied. Wel dezelfde oplossing, dus ook met een
expeditiegang, maar daar zie je wel dat het lastig is om daar het expeditie verkeer rond te
krijgen. Ik weet ook niet hoe dat anders opgelost zou kunnen worden hoor, maar je zou haast
zeggen dat had ondergronds verbonden moeten zijn. Met een plek van buiten waardoor je daar
helemaal vanaf bent. Nu is het toch nog gedoe. Zo’n straat is daar nauwelijks voor ingericht,
waardoor ze toch een beetje op de pleintjes staan en dat sommige winkels er voor kiezen om via
de voordeur wat te ontvangen. Allemaal niet ideaal. Maargoed, het is een relatief probleem. In
heel de bestaande binnenstad is dat ook.
Inderdaad, dat is iets wat natuurlijk bij de binnenstad hoort.
Ja, wat wel nog een ding is, wat nu eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen is de afvalverzameling.
Helaas waren we toen ook nog niet toe aan het centraal afval inzamelen of het ondergronds
inzamelen, maar dat had er eigenlijk ook wel in betrokken moeten zijn en in orde moeten zijn.
Nu met de ontwikkeling van Plein 44 is dat meegenomen. Daar gaan we nu een pilot starten. Ik
hoop dat er uitrold dat als de Marikenstraat aangeeft dat we eigenlijk graag snel meewillen, dat
dat kan. Dat houdt wel in dat we achteraf die voorzieningen moeten treffen. In Nijmegen is er
allemaal historie dat geeft veel gedoe. Daarom had dat in de bouw eigenlijk gelijk meegenomen
moeten worden.
Inderdaad, maar ik kan me ook voorstellen dat het in die tijd niet zo in beeld was.
Nee, een soort van collectief contract heeft de Marikenstraat wel geregeld. Alle ondernemers die
huren worden lid van de ondernemersvereniging. Zij dragen bij aan promotiekosten waardoor
er een collectief budget ontstaat. En collectieve afvalinzameling hebben we in principe ook
afgesproken, alleen is dat wel collectief op straat.
Ja, het zou mooi zijn als dat weggewerkt zou zijn.
Ja.
En zijn ondernemers hier ook tevreden over de uitstraling van de Marikenstraat?
Ja, ik denk dat iedereen erg tevreden is over de actualiteit van de straat. Maar dat is meer
architectuur of een combinatie met bouwkwaliteit. Als je door de straat loopt heb je niet het
gevoel dat het al meer dan 10 jaar oud is. Het heeft een heel frisse uitstraling. Dat vind ik knap.
Er zijn wel winkelprojecten die meer dan 10 jaar oud zijn welke wel een soort gedateerde
uitstraling heeft. De Molenpoortpassage is gerenoveerd in dezelfde periode. Die eigenaar heeft
aangehaakt op het nieuwe elan van de Marikenstraat. En toch vind ik dat als je daar binnen
loopt, door de keus van materialen, heeft dat een iets meer gedateerde uitstraling. Dat is gewoon
heel goed. Wat je soms wel merkt is dat door hele strakke uniformiteit het onderscheidende, het
individuele gezicht moeilijker is in zo’n straat.
Per winkel bedoelt u.
Ja, echt de uitstraling die je als merk of winkel wil hebben die is lastiger te realiseren. Dat vind ik
zelf ook een ingewikkeld vraagstuk in winkelgebieden. Een te verrommeld winkelgebied is niet
aantrekkelijk, maar dit vind ik te georganiseerd. Wat je heel vaak ziet is van die echt
georganiseerde winkelgebieden, maar ook grotere winkelcentra. Strak georganiseerde
uithangbordjes waar iedereen binnen die maten en frames zijn eigen ding mag doen. Daar gaat
een soort monotoomheid vanuit.
Ja, het moet niet te saai worden, maar als iedereen z’n eigen gang gaat wordt het te druk.
Ja, het zit in die mix, we hadden het hier ook over voor het nieuwe reclamebeleid. Hiermee was
met de gemeente een discussie met beeldmateriaal over wat wenselijk is en waarbij de
Marikenstraat als schoolvoorbeeld werd gegeven. Daarbij denk ik; ik moet niet denken dat heel
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de stad er zo uit zou zien. Allemaal dezelfde uithangborden. We hebben er toen heel bewust met
de locatiekeuze ervoor gekozen om voor de hoek te gaan. Wat qua architectuur een opvallende
plek was, maar ook qua herkenbaarheid. Ja goed, we gaan nu veranderen, want we houden het
hier niet meer vol. Gedeeld mijn eigen ambitie, omdat ik ook met centrum management m’n tijd
anders in ga delen. Dus ik wil de winkel verkleinen, maar als ik dan zoek naar de plek dan zou ik
best in de straat willen zitten, want daar is wel wat leegstand, daar een kleinere unit nemen,
maar dat durf ik niet aan. Omdat ik denk dat dat veel te anoniem is. Dus in die zin vind ik dat wel
echt een nadeel van het gerealiseerde project. Dat je eigenlijk niet echt in staat bent om een
gezicht te creëren. Als je maar één unit hebt hier ergens op de galerij, hoe weten mensen dat je
bestaat. Dat is vaak toch de associatie van de naam, het merkbeeld, maar vaak ook van het pand.
De gevel of de opvallende plek. En dat heeft voor ons hier wel duidelijk gewerkt. Dat mensen al
heel snel op het netvlies hadden, daar op die hoek daar zitten zij.
Ja inderdaad, je loopt er gelijk tegenaan, je ziet de etalages, dat spreekt wel aan. Zijn de
ondernemers ook vanuit de gemeente goed betrokken? U zei eerder al dat het huis van de
binnenstad en de ondernemers in het centrumplan wel betrokken waren.
Destijds, ja, het centrummanagement toen ook ja. Maar bedoel je dan vooral toen?
Ja, bij de aanleg. Dat er ook echt naar een mening is gevraagd.
Nou, in de afbouw wel, maar dat hing er vanaf ook in welke fase je in beeld kwam. Wij waren al
vrij snel in beeld, dus wij hebben bijna vanaf het begin af aan het hele project meegelopen. Tot
de indeling van de puien aan toe. En ook de indeling van de ruimte. Maar wij waren met een man
of drie die al vrij vroeg getekend hadden. Je zag ook wel dat een hele grote club wachtte en pas
op het laatst mee gingen. En ondertussen moest de afbouw natuurlijk verder. Maar we hebben
toen wel toch ook redelijk vroeg die ondernemersvereniging opgericht en toen hebben we ook
een aantal gesprekken gehad met de projectleider van de bouw en in de bouwcombinatie zat ook
de gemeente. Dus dat was ook wel gemakkelijk praten, want je had ook altijd de bouwer en
gemeente gelijk aan tafel.
De mogelijkheden waren er in ieder geval wel.
Ja, die waren er wel.
En zijn er uiteindelijk nog andere aspecten naast het reclamebeleid die de ondernemers misschien
liever hadden gezien dat deze net iets anders aangepakt zouden worden. U gaf ook het afval al aan,
maar misschien hadden ondernemers liever gezien dat de looproute hier boven breder was
geweest?
Dat is wel een ding. Als je naar het project op zich kijkt, het project is ingezet op die twee
niveaus. Niemand wist in die tijd hoe dat in de praktijk echt zou gaan werken. En eigenlijk is
ingezet op dat er een verhouding zou zijn van 40% boven en 60% beneden. Die richting
vertaalde zich ook in de huurprijzen en de vertrekhuur was destijds 400 gulden per vierkante
meter op de verdieping en 600 gulden per vierkante meter beneden. Ook in die verhouding zal
ik maar zeggen. Maar dat is in de praktijk totaal anders uitgepakt. Dus dat is 25/75 ongeveer
geworden. Met als gevolg dat beneden eigenlijk heel goed draait, daar zit ook bijna geen verloop.
En als daar eens een keer een winkel stopt omdat die formule ermee ophoudt, dan is die ook met
een maand weer gevuld. Dus dat zit gewoon goed. En op de verdieping zijn eigenlijk vanaf jaar
twee wat problemen ontstaan. Bedrijven stoppen, vallen om, eigenlijk continu leegstand geweest
van een aantal units. Als je de leegstand op het totale project bekijkt dan zit dat nog wel binnen
de norm, niet meer dan 10%, maar dat is op de verdieping wel opvallend. Daar loopt het bijna
naar een kwart toe en dat is wel heel veel.
En is dat ook zo omdat ondernemers liever hadden gezien dat er meer trappen aangebracht
zouden worden in de straat?
Daar is heel veel discussie over. Er is veel discussie of er midden in de straat nog een stijg en
daalpunt zou moeten zijn. Ik weet dat het er in de beginfase over gesproken is en dat met name
de architect en ook wel de ondernemers in die tijd afgewogen hebben om het niet te doen. Onder
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het mom van; halverwege kunnen stijgen is mooi, maar betekent ook dat je halverwege kan
dalen. Het voordeel van dit model is dat als je eenmaal boven loopt, dan loop je in ieder geval
het hele stuk. De argumenten toen was dat men vooral bang was dat daardoor makkelijker
hoeken zouden komen die leeg zouden lopen. Het is alle twee waar denk ik. Het is moeilijk te
zeggen. Er wordt nu wel opnieuw bekeken naar de entree van de straat. De zichtbaarheid van de
entree vanuit de Burchtstraat vooral. In de Burchtstraat zijn twee panden weg en daar zit dan
een straat. Eigenlijk zouden we dat punt meer willen markeren dat het echt een duidelijker plek
is en ook een veel logischer doorloop is. Daar is opzich in de architectuur wel redelijk rekening
mee gehouden. De panden op de hoeken zijn echt wel markant, maar in de bestrating en in de
openbare ruimte is dat eigenlijk niet voldoende benut. Dat had nog wel wat beter gekund. Dus
daar zijn we nu nog naar aan het kijken. En ook dat stijgpunt blijft een punt van discussie. Het zal
me niet verbazen dat dat toch nog een keer toegepast zal worden. Dat als er beneden centraal
een unit vrijkomt dat er geïnvesteerd wordt om een daal en stijgpunt te maken. Of het gaat
helpen weet ik niet, want boven en beneden blijft altijd een probleem. De grote kracht was dat er
in principe geen boven of beneden was. Deze kant is gelijkvloers met hier en de andere kant is
gelijkvloers met daar. Dat is de mooiste manier om met het hoogteverschil om te gaan. Dus ik
geloof meer in strategische vulling. Met het juiste winkelaanbod, dan in oplossingen in
gebouwen.
Ja, en zo’n exacte stap merk je pas als het aangelegd is, wat de uitwerking is.
Ja, en wat er is, is weinig zichtbaar. Er zit een lift wat in principe een stijgpunt is, maar die is
inpandig weggewerkt. Als je dan wat doet dan zou je midden in de straat met glas of iets anders
groots iets moeten doen. Dan moet je er een opvallend punt van maken zodat het gebruikt
wordt. Een beetje zo’n Apple store trapachtige module zodat het een ding opzich is.
Oké. Aan het begin gaf u aan wat volgens u een aantrekkelijke stad is. Vindt u dat Nijmegen door de
Marikenstraat meer aantrekkelijk is geworden?
Ja, de looproute is belangrijk verbeterd, het winkelaanbod is belangrijk verbeterd en je moet
eigenlijk daar ook bij meenemen dat de combinatie met de Marikenstraat ook de Mariënburg
gerealiseerd is. Dat betekent dat we gewoon een mooie grote centrale bibliotheek hebben
gekregen en Lux, het culturele filmhuis, met debatruimtes. Dus ook op programmatisch gebied is
er een plus ontstaan.
Dat de Marikenstraat onderdeel is van een groter geheel is wel positief.
Ja, dat is wel hét verschil geweest voor de stad waarin het weer naar kansrijk is omgebogen en
er weer een positieve spiraal is ontstaan.
U heeft eigenlijk al mijn vragen beantwoordt. Dit waren de meest prangende vragen die ik graag
beantwoord zou zien.
Mooi, heel goed. Ik denk dat hierboven verder nog de grootste uitdaging is. We hebben er vaak
discussie over gevoerd omdat ik zelf met m’n huurcontract bezig ben. Ik geloof wel in een
strategische keuze waarbij er of ingezet moet worden op wat eigenlijk een beetje de bedoeling
was. Het kleine unieke ‘couleur locale’. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Want ik ben de enige
Nijmeegse ondernemer en verder zijn het grotendeels alleen maar ketens en grote spelers. En ik
geloof nog steeds wel dat je hier wat bijzonders zou kunnen creëren. Als je op de verdieping
allemaal kleine units zou hebben. Echt met een drastisch lager huurniveau en heel gericht vanuit
de ringstraten ondernemers weet te plukken die zich hier vestigen en samen een kwalitatief
aanbod uitdragen. Daar zou ik in geloven. Een jaar of acht geleden is andersom gekozen. Toen is
gezegd, we gaan de huur niet verlagen van kleine units, want daar geloofde de eigenaar niet in.
En die heeft besloten om er vier of vijf aan elkaar te plakken en er de Kruidvat in te zetten. Onder
het mom van dat is de trekker, dan komt er loop en wordt de rest eromheen beter verhuurbaar.
Ook een gedachte, maar het effect ervan is wel een beetje dat een grote Kruidvat en een grote
Scapino, dat verenigd niet met de kwaliteit. Dat maakt voor mij minder de mogelijkheid om hier
op het niveau met de kwaliteit die ik voor ogen had te kunnen ondernemer. De extra passanten
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die het oproept, daar heb ik weinig aan. Daarvan had ik liever minder, als de locatie maar
kwalitatief beter was.
Ja, want elke passant komt met een ander doel. En wat u nodig heeft is niet echt winkelend publiek.
Wat dit meer is, is doelgericht. Mensen die echt daarvoor even daar naartoe moeten komen.
Een andere kant zou zijn; een hele grote trekker, waar je moet zeggen; we zetten er één grote
ZARA in van 1000 of 1500 m2. Dat kan dan de halve bovenkant zijn. Als dat gebeurd dan geloof
ik wel dat aan de overkant de kleinere units ook wel weer in beweging komen. Dus ik hoop of
denk wel een beetje dat dat dan misschien zou kunnen gebeuren. Of we zouden kunnen kiezen
voor een meer horeca invulling. Meer verblijfsachtig. Dat zou hier wel kunnen hetzij dat
bewoners daar niet op zitten te wachten. Maar in die termen is zo’n eigenaar wel bezig van wat
ik nu verbeteren in de huidige marktomstandigheden aan de straat. En waarbij ik wel denk dat
strategisch altijd wel plek is voor de Marikenstraat. Er gaat veel gebeuren dat weten we allemaal.
We moeten naar minder meters, dus er zal best wat geschoven worden. De twee kansrijke
winkelstraten in de aanloopgebieden die het moeilijk hebben maar dat echt wel gaan overleven
vanwege de historische uitstraling en het unieke winkelaanbod. Maar wat destijds aan
ringstraten was geformuleerd dat was dan ook nog de Van Broekhuizenstraat, de Hertogstraat,
daarvan moet je accepteren dat je afscheid moet nemen dat dat geen winkelstraten meer zullen
zijn. Daar kan best iemand zitten die het belangrijk vindt dat hij erg bereikbaar moet zijn. Maar
voor winkelend publiek moet je die straat er niet bij willen trekken, dat is niet aantrekkelijk
genoeg. Dat krijg je niet meer vol. Dan kun je beter wat daar nog zit oppakken en bij de rest
stoppen om dat krachtiger te maken. In dat spanningsveld blijft de Marikenstraat vanwege de
centrale ligging gewoon kansrijk.
Het kan wat mij betreft twee kanten op. Ik zou een stuk van dat kwalitatieve aanbod uit de
periferie oppakken en bestemmen als een soort van B-milieu met een aantrekkelijk aanbod of je
kiest er nog net voor om het te vergroten en grootschalig en te bestempelen als A-milieu, maar
dan met één hele grote speler. Dat zal denk ik komende jaren de keuze worden en de lijn.
Oké, wel goed om te weten dat ook de eigenaar van de panden er over nadenkt en alle aspecten
meeneemt.
Ja, of hij echt keuzes gaat maken dat vind ik het meest interessant om te weten, want dat is
natuurlijk altijd moeilijk. Maargoed, het lijkt er wel op alsof ze dat wel doen, door niet zomaar
klakkeloos invulling te zoeken voor wat leegstaat.
Of het uiteindelijk gaat werken is dan de vraag, maar er is in ieder geval over de mogelijkheden
nagedacht
Wat ik al zei, u heeft mijn vragen beantwoord, dus bedankt voor uw tijd.
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4

CHECKLIST BEREIKBAARHEID

Bereikbaarheid is een veelbesproken onderwerp in veel steden zoeken overheden dan ook naar
mogelijkheden om de overlast van de automobiliteit terug te dringen. In binnensteden heeft dit
met name gevolgen voor de herinrichting van de openbare ruimte en voor de aanpassing in de
verkeersstructuur. Vanwege het belang van een goede binnenstad zijn deze discussies vaak
hevig om komen deze het planproces niet ten goede. Met name het gebrek aan vergelijkbare
informatie rondom de bereikbaarheid van de binnenstad heeft hierop geen positieve invloed.
Het hoofdbedrijfschap Detailhandel (1997) heeft hierop ingespeeld en een checklist ontwikkeld.
Door middel van deze checklist kan er inzicht worden verkregen in welke
bereikbaarheidsaspecten van het desbetreffende stadscentrum goed en minder goed zijn. Ofwel,
de bereikbaarheid kan snel in kaart gebracht worden om vervolgens op onderdelen met andere
centra te vergelijken. Bereikbaarheid wordt in deze checklist gezien als een kwaliteitselement
die van invloed is op het beeld en dus de aantrekkelijkheid van het stadscentrum.
Vijf deelaspecten die binnen deze checklist centraal staan zijn:
- Verzorgingsniveau en omvang winkelaanbod (belangrijk voor de aantrekkelijkheid,
winkelfunctie is bepalend voor de bezoekersstromen);
- De verkeersinfrastructuur (kenmerken van het hoofdwegennet, met name
toegangswegen die in de kwaliteitsbeleving van de consument een belangrijke rol
spelen);
- De parkeersituatie (aantal parkeerplaatsen bepaalt sterk de kwaliteit van de
autobereikbaarheid, tarieven en loopafstanden);
- Het openbaar vervoer en eventuele park en ride voorzieningen (naarmate de grootte van
het stadscentrum toeneemt, is dit van toenemende waarde, aard, frequentie en ligging
van haltes);
- Voorzieningen voor de (brom-)fiets (aandacht voor de fiets als vervanger van de auto).
Omdat niet alle bovenstaande deelaspecten van belang zijn binnen dit onderzoek is er een
selectie hiervan gemaakt.
Deze checklist bestaat uit een aantal stappen. Bij elke stap kan het antwoord vertaald worden in
een score. Deze score kan vergeleken worden met de maximum haalbare score of met andere
steden. Op deze manier dwingt de checklist ertoe dat de situatie systematisch onder de loep
wordt genomen wat het denken over en het beoordelen van de kwaliteit van de bereikbaarheid
sterk bevordert.
Omdat binnen dit onderzoek niet elk aspect van belang is zullen alleen de relevante delen
behandeld worden. De twee mobiliteitsaspecten welke centraal staan zijn selectieve
bereikbaarheid en langzaam verkeer. Deze komen tegemoet aan de deelaspecten
verkeersinfrastructuur en voorzieningen voorde (brom-)fiets. Om de overgang tussen deze twee
aspecten te maken wordt het parkeren als derde meegenomen in deze checklist. Zo kan
verwacht worden dat autoverkeer met daarin winkelend publiek gebruik maakt van door van de
selectieve bereikbaarheid, vervolgens parkeren zij de auto nabij het centrum en maken zij
onderdeel uit van langzaam verkeer. De analyse zal dan ook niet de originele zeven stappen
omvatten, maar slechts vier hieruit. Dit onderzoek zal zich dan ook niet richten op park & ride en
openbaar vervoer.
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Infrastructuur auto
Stap 1A

Tel het aantal aanrijroutes voor de auto naar het centrum

Tabel: aantal hoofdroutes naar het centrum
Aantal routes naar het centrum:

…

Routes

Elke route krijgt 2 punten
Het aantal punten bedraagt

…

X2 =

….. punten

Stap 1B

Zijn er verwijsborden naar het centrum? Het gaat hierbij om verwijsborden aan de
aanrijroutes naar het centrum (er kan maar één antwoord ingevuld worden).

Tabel: verwijzing naar het stadscentrum
Nee
Ja, in de directe omgeving van het centrum
Ja, grotere afstand van het centrum

0 punten
2 punten
5 punten

Het aantal punten voor stap 2B bedraagt:

….. punten

Stap 1C

Geef aan of er in deze routes hindernissen zitten (meerdere antwoorden mogelijk) De
tabel heeft betrekking op alle routes samen.

Tabel: aanwezigheid hindernissen (geldend voor alle routes uit stap 1 A)
Zijn er beweegbare bruggen?
Zijn er spoorwegovergangen?
Zijn er drukken kruispunten (lange wachttijden)?
Zijn er wegversmallingen (tunneltjes e.d.)?

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

….. punten

In totaal in mindering gebracht punten (maximaal -7):

Totaalscore infrastructuur auto
Stap 1A
Stap 1B
Stap 1C

Aantal aanrijroutes van de auto
Verwijzingsborden naar het centrum
Hindernissen in de route

Totaal infrastructuur auto (stap 1)
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-3 punten
-1 punt
-2 punten
-1 punt

….. punten
….. punten
….. punten
….. punten

De omvang van de parkeervoorziening
Stap 2 A

Bepaal het hoofdwinkelcircuit (geen punten)
Dit is het belangrijkste en meest hoogwaardige deel van het winkelcircuit. Het wordt
gevormd door die straten en straatdelen die bij winkelbezoek bij uitstek worden
aangedaan en in sterk mate het imago bepalen. Het gebied kenmerkt zich veelal door de
aanwezigheid van grootwinkel- en filiaalbedrijven en trekkers. Wanneer er gesproken
wordt over de bereikbaarheid van het stadscentrum, wordt in deze methodiek de
bereikbaarheid van dit hoofdwinkelcircuit bedoeld.
Een eenvoudige graadmeter hierbij is de omvang van de bezoekers- of
passantenstromen. Voor grotere plaatsen zijn deze vaak weergeven in GOAD-plans.
Hierdoor kunnen hoofd- en nevenstraten gemakkelijk worden ingedeeld.

Stap 2 B
Bepaal het situeringsgebied voor het parkeren
Met het situeringsgebied wordt bedoeld het gebied waarbinnen de
parkeervoorzieningen ten behoeve van het centrumbezoek gelokaliseerd is. Ofwel,
aangeven op een plattegrond welke parkeerplaatsen nog een functie voor het centrum
parkeren vervullen.

Stap 2 C

In de binnenstad of het stadscentrum bevindt zich het kernwinkelapparaat. Hier bevindt
zich het grootste en veelal belangrijkste deel van winkel- en overige voorzieningen van
een plaats. Hierbij wordt de totale verkoopruimte van alle winkels samen, het
zogenaamde verkoopvloeroppervlak (vvo) gehanteerd. Hieronder wordt verstaan; de
voor het publiek toegankelijke en zichtbare winkelruimte. Een overzicht van het
winkelaanbod als geheel volstaat.
Omvang winkelaanbod:

m2

Stap 2 D

Tel het aantal parkeerplaatsen binnen het situeringsgebied (geen punten). Geef aan om
hoeveel parkeervakken het gaat. Gebruik het parkeergebied dat op zaterdag beschikbaar
is.

Tabel: capaciteit naar locatietype (beschikbaar op zaterdag)
Waarvan op straat / plein:
Waarvan in parkeergarage
Totaal:

…
…
______ +
…

Parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen

Stap 2 E
Hoe groot is de loopafstand? In stap 2 C is bepaald welk verzorgingsniveau uw centrum
heeft. Er is een verband tussen dat niveau en de loopafstand tussen de
parkeervoorziening en het winkelgebied. Er bestaat een maximale maat voor die
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loopafstand.

Tabel: maximaal aanvaardbare loopafstand/situeringsgebied
Niveau van het centrum
Dorpscentrum
Hoofdwinkelcentra 4e orde
Hoofdwinkelcentra 3e orde
Hoofdwinkelcentra 2e orde
Hoofdwinkelcentra 1e orde

Maximale afstand

Het
stadscentrum

100 meter
200 meter
250 meter
500 meter
600 meter

O
O
O
O
O

De aangekruiste waarde is van belang om te zien in hoeverre het parkeren in uw plaats
voldoet aan dit voor de consumenten belangrijk kwaliteitscriterium. Er zal bepaald
moeten worden hoeveel plaatsen er binnen de norm liggen gerekend met een
normafstand vanaf één of meer centrale punten in het winkelgebied (bijvoorbeeld ingang
HEMA, ingang V&D, grote markt). Tel het aantal plaatsen binnen de maximale
loopafstand en bepaal hoeveel procent dat is van het totaal aantal parkeerplaatsen uit
stap 2D

Tabel: percentage plaatsen binnen loopafstand
Plaatsen binnen situeringsgebied:
Plaatsen binnen maximale loopafstand:
Percentage:

…
…
______ +
…

Parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen
%

Voor de hoogte van het percentage worden punten toegekend:
100 % =
20 punten
95 % =
18 punten
90 % =
16 punten
85 % =
14 punten
80 % =
12 punten
75 % =
10 punten
70 % =
8 punten
65 % =
6 punten
60 % =
4 punten
50 % =
1 punt
< 50 % =
0 punten

Het aantal punten voor stap 2E bedraagt:
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….. punten

Stap 2 F
Bepaal het gemiddelde parkeertarief

Tabel: gemiddelde tarief binnen situeringsgebied
Parkeren gratis
Gratis, parkeerschijf
Minder dan € 3,- per uur
€ 3,- tot € 5,- per uur
Meer dan € 5,- per uur

10 punten
10 punten
5 punten
3 punten
1 punt

Het aantal punten voor stap 2F bedraagt:

….. punten

Stap 2 G
Bereken het aantal parkeerplaatsen per 100 m2 vvo

Tabel: parkeerplaatsen per 100 m2 vvo
Aantal parkeerplaatsen:
Verkoopruimte:

…
…

Parkeerplaatsen (stap 3 C)
M2 vvo (stap 2 A)

Parkeerplaatsen per 100 m2 vvo:
…
(3c / 2a x 100)
Hieruit komt een verhoudingsgetal wat volgens de gangbare methode moet worden
afgerond en dan het aantal punten weerspiegel (3,2 = 3 punten, 8,8 = 9 punten)
Het aantal punten voor stap 2G bedraagt:

….. punten

Stap 2 H
Is er sprake van een systeem van parkeerverwijzing

Tabel: systeem parkeerverwijzing
nee
Ja, met borden
Ja, met borden/parkeerroute
Ja, met capaciteitsindicatie
Het aantal punten voor stap 2G bedraagt:

0 punten
3 punten
3 punten
5 punten
….. punten
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Totaalscore parkeren
Stap 2A
Stap 2B
Stap 2C
Stap 2D
Stap 2E
Stap 2F
Stap 2G
Stap 2H

Hoofdwinkelcircuit
Situeringsgebied parkeren
Omvang winkelaanbod
Aantal parkeerplaatsen
Loopafstand
Parkeertarief
Parkeerplaatsen per 100 m2
Parkeerverwijzing

Totaal parkeren (stap 2)
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0
0
0
0
…..
…..
…..
…..

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

….. punten

De (brom-) fiets
Stap 3 A

Tel het aantal aanrijroutes voor de (brom-) fiets. In de regel zal hier hetzelfde aantal
routes worden genoteerd als in stap 1A, de aanrijroutes voor de auto. Het kan zijn dat het
langzaam verkeer over ‘eigen’ routes beschikt, bijvoorbeeld in de vorm van een fietspad
dat niet samenvalt met een autoroute. De fietsers hebben dan een route extra.

Tabel: aantal (brom-) fietsroutes naar het centrum
Aantal routes naar het centrum

…. routes

X2=

Het totaal aantal punten voor stap 3 A bedraagt:

….. punten
….. punten

Stap 3 B

Zijn er barrières in deze routes? De tabel heeft betrekking op ALLE routes.

Tabel: aanwezigheid hindernissen (geldend voor alle routes uit stap 3A)
Zijn er beweegbare bruggen?
Zijn er spoorwegovergangen?
Zijn er drukken kruispunten (lange wachttijden)?
Zijn er wegversmallingen (tunneltjes e.d.)?
In totaal in mindering gebracht punten (maximaal -7):

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

-3 punten
-1 punt
-2 punten
-1 punt
….. punten

Stap 3 C

Zijn er stallingsvoorzieningen?

Tabel: aanwezigheid van stallingsvoorzieningen
Ja, en bewaakt
Ja, in ruime mate
Ja, beperkt aantal
Nee
Het aantal punten voor stap 3 C bedraagt:

3 punten
3 punten
1 punt
0 punten
….. punten

Totaalscore (brom-) fiets
Stap 3A
Stap 3B
Stap 3C

Aantal aanrijroutes voor (brom-) fiets
Hindernissen in de routes
Stallingsvoorzieningen

Totaal (brom-) fiets (stap 3)

….. punten
….. punten
….. punten
….. punten
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De eindscore
De checklist is hiermee ingevuld. De eindscore kan nu eenvoudig bepaald worden. Vul hieronder
als eerste de scores van de afzonderlijke stappen in.
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Auto:
Parkeren
Fiets:

….. punten
….. punten
….. punten

Om de uiteindelijke totaalscore te kunnen bepalen zult u een aantal punten middels een weging
van de scores bij elkaar moeten optellen. Voor de weging gebruikt u het belang van de
verschillende vervoerwijzen in de vervoerwijze verdeling van uw consumenten. In de regel zal
bijvoorbeeld de fiets minder worden gebruikt voor een bezoek aan het winkelgebied. De
hoeveelheid punten voor de fiets moet daarom op een ander manier geïnterpreteerd worden
dan bijvoorbeeld de punten voor de auto. Vandaar dat er een extra rekenslag gemaakt moet
worden.
Aan de hand van de omvang van het winkelaanbod kan de uitkomst bepaald worden.

Gebruik hiervoor de volgende waarden:
Oppervlakte van
uw centrum (2C)
Langzaam verkeer
Auto
Openbaar vervoer

Kleine plaatsen
Oppervlakte
tot 20.000 m2

Middelgroot
Van 20.000
tot 45.000 m2

Grote plaatsen
Oppervlakte groter
dan 45.000 m2

35 %
60%
5%

30%
60%
10%

25%
50%
25%

Hiermee kan de definitieve score bepaald worden het enige wat rest is kijken in de
desbetreffende kolom welke percentages aangehouden moeten worden. Met deze percentages
zal een extra rekenslag gemaakt moeten worden.

In onderstaande tabel kan de vermenigvuldiging en eindscore ingevuld worden
Stap:
Auto
Parkeren
Fiets
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Punten (kaal)

TOTAAL:

…..
…..
…..

Gewicht
(vermenigvuldigen)
0.6 , 0.6 of 0.5
0.6 , 0.6 of 0.5
0.35 , 0.3 of 0.25

Eindscore

…..
…..
…..
….. (+)
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RESULTATEN CHECKLIST
Overzicht van 'kale' scores stadscentra

nul situatie

huidige situatie

Niveau stadscentrum
aantal vierkante meters vvo

1
91.445

1
113.65
0

65.00
0

85.00
0

94.00
0

110.00
0

1. Infrastructuur auto
aantal aanvoerroutes

12

12

25

25

7

7

verwijzing
geen verwijzing naar centrum
verwijzing directe omgeving
verwijzing stadsrand

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
0
1

barrières
barrières bruggen
barrières spoor
barrières VRI-kruispunten
barrières anders

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
1
0

2. Parkeren
omvang parkeeraanbod
maaiveld
omvang parkeeraanbod garage
totaal aantal parkeerplaatsen

1700
1355
2055

2025
3155
5180

1066
2356
3422

1066
4086
5152

822
650
1472

822
1930
2752

loopafstand
percentage dat aan eis voldoet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tarief
gratis
< € 3,- per uur

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

nul situatie

huidige situatie

Nijmegen

nul situatie

Enschede
huidige situatie

Breda

TOTAALSCORE
INFRASTRUCTUUR AUTO
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€ 3,- tot € 5,- per uur
> € 5,- per uur

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
0

0
0
1

0
1
0

0
0
1

0
1
0

0
0
1

14

14

32

34

7

7

barrières
barrières bruggen
barrières spoor
barrières VRI-kruispunten
barrières anders

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
0

0
0
1
0

stalling
geen stalling
stalling matig aanwezig
stalling ruim aanwezig

0
1
0

0
0
1

0
1
0

0
0
1

0
1
0

0
0
1

parkeren, per 100 m2 vvo
verwijzing
geen parkeerverwijzing
verwijzing middels borden
verwijzing met capaciteit
TOTAALSCORE PARKEREN
5. Fiets
aantal aanvoerroutes
aantal aanvoerroutes vanaf
hoofdwegen

TOTAALSCORES FIETS
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Overzicht van gewogen scores stadscentra

nul situatie

huidige situatie

nul situatie

huidige situatie

Nijmegen

huidige situatie

Enschede

nul situatie

Breda

1. Infrastructuur auto
aantal aanvoerroutes

24

24

50

50

14

14

verwijzing
geen verwijzing naar centrum
verwijzing directe omgeving
verwijzing stadsrand

0
0
5

0
0
5

0
0
5

0
0
5

0
0
5

0
0
5

barrières
barrières bruggen
barrières spoor
barrières VRI-kruispunten
barrières anders

0
0
-2
0

0
0
-2
0

0
0
-2
0

0
0
-2
0

0
0
-2
0

0
0
-2
0

TOTAALSCORE INFRASTRUCTUUR AUTO

27

27

53

53

17

17

loopafstand
percentage dat aan eis voldoet

20

20

20

20

20

20

tarief
gratis
< € 3,- per uur
€ 3,- tot € 5,- per uur
> € 5,- per uur

0
5
0
0

0
5
0
0

0
5
0
0

0
5
0
0

0
5
0
0

0
5
0
0

parkeren, per 100 m2 vvo

2

5

5

6

2

3

Niveau stadscentrum
aantal vierkante meters vvo

2. Parkeren
omvang parkeeraanbod
maaiveld
omvang parkeeraanbod garage
totaal aantal parkeerplaatsen

59

60

verwijzing
geen parkeerverwijzing
verwijzing middels borden
verwijzing met capaciteit

0
3
0

0
0
5

0
3
0

0
0
5

0
3
0

0
0
5

TOTAALSCORE PARKEREN

30

35

33

36

30

33

5. Fiets
aantal aanvoerroutes
aantal aanvoerroutes vanaf hoofdwegen

28

28

64

68

14

14

barrières
barrières bruggen
barrières spoor
barrières VRI-kruispunten
barrières anders

0
0
-2
0

0
0
-2
0

0
0
-2
-1

0
0
-2
-1

0
0
-2
0

0
0
-2
0

stalling
geen stalling
stalling matig aanwezig
stalling ruim aanwezig

0
1
0

0
0
3

0
1
0

0
0
3

0
1
0

0
0
3

TOTAALSCORES FIETS

27

29

62

68

13

15

Overzicht bereikbaarheidsscores

nul situatie

huidige situatie

nul situatie

huidige situatie

Nijmegen

huidige situatie

Enschede

nul situatie

Breda

totaalscore ongewogen
1. infrastructuur auto
2. parkeren
5. fiets

27
30
27

27
35
29

53
33
62

53
36
68

17
30
13

17
33
15

totaalscore gewogen
1. infrastructuur auto
2. parkeren
5. fiets

13,5
15
6,75

13,5
17,5
7,25

26,5
16,5
15,5

26,5
18
17

8,5
15
3,25

8,5
16,5
3,75

TOTAAL

35,25

38,25

58,5

61,5

26,75 28,75

61

62

6

ENQUÊTE

Deze enquête is uitgezet onder zowel bewoners als bezoekers van de drie steden. Elke
respondent krijgt bij aanvang van de enquête de mogelijkheid aan te geven met welke steden
hij/zij bekend is. Wanneer een respondent nog nooit een betreffende stad zou hebben bezocht,
worden de vragen bij deze stad overgeslagen. De enquête is online uitgezet via
www.enquetesmaken.com.
Zowel de vragen als de manier waarop ze gesteld worden is zorgvuldig uitgekozen. Voor meer
uitleg hierover wil ik u graag doorverwijzen naar het verslag ‘Dé aantrekkelijk stad, de relatie
tussen selectieve bereikbaarheid, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit’.

Opening
Bedankt voor het doorklikken naar deze enquête. De vragen zullen ongeveer 5 minuten van uw
tijd in beslag nemen en hebben betrekking op de binnensteden van Breda, Enschede en
Nijmegen. U hoeft slechts één van deze drie binnensteden eenmaal bezocht te hebben om de
vragen te kunnen beantwoorden.
1.1

Algemene gegevens
Geslacht? Man/vrouw
Leeftijd (4 categorieën)? < 20 jaar, 21-40 jaar, 41-60 jaar, >61 jaar.

1.2

Wat verstaat u onder een aantrekkelijke binnenstad? Geef één of meerdere
functies aan die een stad moet bevatten om voor u aantrekkelijk te zijn. (Max. 5
antwoorden mogelijk)
Winkels
 Moderne bebouwing
Horeca (bar, restaurant, café, terras)
 Water (grachten, havens, enz.)
Uitgaansgelegenheden (discotheek)
 Groen (o.a. parken en hofjes)
Musea
 Rust
Cultuur (bioscoop, theater,
 Levendigheid
poppodium)
 Parkeergelegenheden
Evenementen
 Openbaar vervoer
Historische bebouwing
 Anders, namelijk…








1.3

Geef aan wat op u van toepassing is. (bij n.v.t. de betreffende stad overslaan)
Binnenstad Breda; (ex)bewoner/bezoeker/ ik ben nog nooit in deze stad geweest
Binnenstad Enschede; (ex)bewoner/bezoeker/ ik ben nog nooit in deze stad geweest
Binnenstad Nijmegen; (ex)bewoner/bezoeker/ ik ben nog nooit in deze stad geweest
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Breda,
2.1




2.2

Ervaart u Breda als een aantrekkelijke stad?
Ja/nee?

2.3




Welk vervoermiddel gebruikt u doorgaans wanneer u de binnenstad bezoekt?
(1 antwoord mogelijk)
De auto
 Lopend
Openbaar vervoer (bus/trein)
 Anders, namelijk…
Fiets





Hoe zou u het liefst de binnenstad van Breda willen bereiken?
Auto
 Lopend
Openbaar vervoer
 Anders, namelijk…
Fiets

2.4

2.5









Geef antwoord op de volgende stellingen (eens/oneens/geen mening)
Breda is goed bereikbaar met de auto.
Als ik in de binnenstad moet zijn weet ik waar ik mijn auto moet parkeren.
Mijn auto kan ik op acceptabele afstand kwijt tot mijn plek van bestemming in de
binnenstad.
Ik hinder me aan het feit dat ik de stad niet met de auto kan doorkruizen.
Breda is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het is mij duidelijk hoe ik vanaf de bushalte/treinstation de binnenstad kan bereiken.
De binnenstad van Breda is goed bereikbaar per fiets.
Ik weet waar ik mijn fiets kan en mag stallen.

2.6

In welke mate verblijft u in uw vrije tijd graag in de binnenstad van Breda?
Heel graag / graag/ gemiddeld/ niet zo graag/ helemaal niet graag
(Bij het antwoord heel graag, graag of gemiddeld wordt vraag 2.7 overgeslagen)

2.7







Waarom verblijft u niet zo graag / helemaal niet graag in de binnenstad van
Breda?
Het is me te druk
Er is niets te beleven
Ik vind het onveilig
Ik kan mijn vervoermiddel nergens kwijt
De kwaliteit van de binnenstad is niet naar mijn wens
Anders, namelijk…






In 2007 is de haven na het herstellen in zijn oude staat weer geopend. Wat vindt u
van deze ontwikkeling? Geef aan welk van deze antwoorden het meest op u van
toepassing is.
Het maakt de stad aantrekkelijker
Het past bij het historische karakter van de stad
Ik vind het spijtig dat de parkeergarage en de doorgaande weg verdwenen is
Anders, namelijk…

2.8
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Als u denkt aan Breda, waar denkt u dan aan? (max. 3 antwoorden mogelijk)
De grote markt
 De haven
Het winkelgebied
 Gevangenis de koepel
Chassé theater
 Anders namelijk: …
Evenementen

2.9

Kent u de stad ook voordat de haven is teruggebracht (toen er op deze locatie nog
een parkeergarage aanwezig was)?
Ja / nee

2.10

Zo ja, wat vond u van deze oude situatie?
(open vraag)

2.11

Als u diverse aspecten zou mogen aanpassen in de binnenstad van Breda, hoe zou
deze er dan uitzien? (meer / neutraal / minder)
Moderne bebouwing;
Historische bebouwing;
Rust;
Water en groen;
Evenementen;
Winkels;
Horeca;
Musea;
Culturele instellingen;
Infrastructuur en parkeermogelijkheden voor de auto;
Infrastructuur en parkeermogelijkheden voor de fiets;
Openbaar vervoersverbindingen.

2.12

Welk cijfer geeft u de binnenstad van Breda?
1
2
3
4
5
6
7
(1 = niet aantrekkelijk, 10 = heel aantrekkelijk)

2.13

Wilt u nog iets kwijt over de stad Breda of heeft u opmerkingen, dan kunt u dat
hieronder kwijt.
…..

8

9

10
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Enschede,
3.1



3.2

Ervaart u Enschede als een aantrekkelijke stad?
Ja/nee?

3.3




Welk vervoermiddel gebruikt u doorgaans als u in deze binnenstad moet zijn?
De auto
 Lopend
Openbaar vervoer (bus/trein)
 Anders, namelijk…
Fiets







Hoe zou u het liefst deze binnenstad willen bereiken?
Auto
Openbaar vervoer
Fiets
Lopend
Anders, namelijk…

3.4

3.5









Geef antwoord op de volgende stellingen (eens/oneens/geen mening)
Enschede is goed bereikbaar met de auto.
Als ik in de binnenstad moet zijn weet ik waar ik mijn auto moet parkeren.
Mijn auto kan ik op acceptabele afstand kwijt tot mijn plek van bestemming in de
binnenstad.
Ik hinder me aan het feit dat ik de stad niet met de auto kan doorkruizen.
Enschede is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het is mij duidelijk hoe ik vanaf de bushalte/treinstation de binnenstad kan bereiken.
De binnenstad van Enschede is goed bereikbaar per fiets.
Ik weet waar ik mijn fiets kan en mag stallen.

3.6

In welke mate verblijft u in uw vrije tijd graag in de binnenstad van Enschede?
Heel graag / graag/ gemiddeld/ niet zo graag/ helemaal niet graag
(Bij het antwoord heel graag, graag of gemiddeld wordt vraag 3.7 overgeslagen)

3.7

Waarom verblijft u niet zo graag / helemaal niet graag in de binnenstad van
Enschede?
Het is me te druk
Er is niets te beleven
Ik vind het onveilig
Ik kan mijn vervoermiddel nergens kwijt
De kwaliteit van de binnenstad is niet naar mijn wens
Anders, namelijk…







3.8

66

Als u denkt aan Enschede, waar denkt u dan aan? (max. 3 antwoorden mogelijk)
De oude markt
 Evenementen
Het winkelgebied
 Het Van Heekplein
Roombeek
 Anders namelijk: …

Tussen 1999 en 2004 is er veel veranderd op en rondom het H.J. Van Heekplein in
Enschede. Een ingrijpende verandering hierbij is het opbreken van de voorheen
doorgaande route voor autoverkeer ‘Boulevard 1945’. Wat vindt u van deze
ontwikkeling?
 Het maakt de stad aantrekkelijker
 Ik vind het jammer dat het autoverkeer nu moet omrijden
 Het past bij de ontwikkeling van de stad

 Ik vind het spijtig dat de doorgaande route voor autoverkeer is verdwenen.
 Anders, namelijk…
3.9

Kent u de stad ook voor de ontwikkelingen op en rondom het Van Heekplein
hebben plaatsgevonden (toen er op deze locatie nog de Boulevard aanwezig was)?
Ja / nee

3.10

Zo ja, wat vond u van deze oude situatie?
(open vraag)

3.11

Als u diverse aspecten zou mogen aanpassen in de binnenstad van Enschede, hoe
zou deze er dan uitzien? (meer / neutraal / minder)
Moderne bebouwing;
Historische bebouwing;
Rust;
Water en groen;
Evenementen;
Winkels;
Horeca;
Musea;
Culturele instellingen;
Infrastructuur en parkeermogelijkheden voor de auto;
Infrastructuur en parkeermogelijkheden voor de fiets;
Openbaar vervoersverbindingen.













3.12

Welk cijfer geeft u de binnenstad van Enschede?
1
2
3
4
5
6
7
8
(1 = niet aantrekkelijk, 10 = heel aantrekkelijk)

3.13

Wilt u nog iets kwijt over de stad Enschede of heeft u opmerkingen, dan kunt u dat
hieronder kwijt.
…..

9

10
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Nijmegen,
4.1




4.2

Ervaart u Nijmegen als een aantrekkelijke stad?
Ja/nee?

4.3




Welk vervoermiddel gebruikt u doorgaans als u in deze binnenstad moet zijn?
(1 antwoord mogelijk)
De auto
 Lopend
Openbaar vervoer (bus/trein)
 Anders, namelijk…
Fiets





Hoe zou u het liefst deze binnenstad willen bereiken?
Auto
 Lopend
Openbaar vervoer
 Anders, namelijk…
Fiets

4.4

4.5









Geef antwoord op de volgende stellingen (eens/oneens/geen mening)
Nijmegen is goed bereikbaar met de auto.
Als ik in de binnenstad moet zijn weet ik waar ik mijn auto moet parkeren.
Mijn auto kan ik op acceptabele afstand kwijt tot mijn plek van bestemming in de
binnenstad.
Ik hinder me aan het feit dat ik de stad niet met de auto kan doorkruizen.
Nijmegen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het is mij duidelijk hoe ik vanaf de bushalte/treinstation de binnenstad kan bereiken.
De binnenstad van Nijmegen is goed bereikbaar per fiets.
Ik weet waar ik mijn fiets kan en mag stallen.

4.6

In welke mate verblijft u in uw vrije tijd graag in de binnenstad van Nijmegen?
Heel graag / graag/ gemiddeld/ niet zo graag/ helemaal niet graag
(Bij het antwoord heel graag, graag of gemiddeld wordt vraag 4.7 overgeslagen)

4.7







Waarom verblijft u niet zo graag / helemaal niet graag in de binnenstad van
Nijmegen?
Het is me te druk
Er is niets te beleven
Ik vind het onveilig
Ik kan mijn vervoermiddel nergens kwijt
De kwaliteit van de binnenstad is niet naar mijn wens
Anders, namelijk…






In 1999 is de Marikenstraat geopend. Hierdoor is er een nieuwe doorsteek
gekomen in de winkelroute. Wat vindt u van deze ontwikkeling?
Door deze ontwikkeling ga ik graag winkelen in Nijmegen.
Het zorgt voor een meer divers winkelaanbod in Nijmegen.
Ik vind de Marikenstraat geen toegevoegde waarde voor de binnenstad van Nijmegen.
Anders, namelijk…

4.8
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Als u denkt aan Nijmegen, waar denkt u dan aan? (max. 3 antwoorden mogelijk)
De grote markt
 Evenementen
Het winkelgebied
 De Marikenstraat (Mariënburg)
De Waal
 Anders namelijk: …
Keizer Karelplein

4.9

Kent u de stad ook voordat de Marikenstraat is ontwikkeld (toen deze locatie nog
een smal steegje was en er een groot gebouw van de Dienst Sociale Zaken stond)?
Ja / nee

4.10

Zo ja, wat vond u van deze oude situatie?
(open vraag)

4.11

Als u diverse aspecten zou mogen aanpassen in de binnenstad van Nijmegen, hoe
zou deze er dan uitzien? (meer / neutraal / minder)
Moderne bebouwing;
Historische bebouwing;
Rust;
Water en groen;
Evenementen;
Winkels;
Horeca;
Musea;
Culturele instellingen;
Infrastructuur en parkeermogelijkheden voor de auto;
Infrastructuur en parkeermogelijkheden voor de fiets;
Openbaar vervoersverbindingen.













4.12

4.13

Welk cijfer geeft u de binnenstad van Nijmegen?
1
2
3
4
5
6
7
8
(1 = niet aantrekkelijk, 10 = heel aantrekkelijk)

9

10

Wilt u nog iets kwijt over de stad Nijmegen of heeft u opmerkingen, dan kunt u dat
hieronder kwijt.
…..
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RESULTATEN ENQUÊTE BREDA

De totale enquête heeft 204 respondenten, voor Breda zijn dit 160 personen. De rest van de
respondenten heeft aangegeven niet bekend te zijn met de binnenstad en kan daarom hierover
geen oordeel vellen.

Als u aan Breda denkt, waar denkt u dan aan?
(max. 3 antwoorden mogelijk)

40
30
20
10
0
Grote Markt

Winkelgebied Chassé theater Evenementen

De haven

Gevangenis de
Koepel

Andere associaties die respondenten hebben bij de stad Breda zijn gezelligheid,
uitgaansgelegenheden, het Ginneken, Stadspark Valkenberg, de singels en de kleinschaligheid.
Wat vond u van de oude situatie?
Bijna de helft van de respondenten gaven aan de stad ook te kennen van vóór de ontwikkelingen.

Kent u Breda ook voor de
ontwikkeling van de haven?
52%

48%

ja
nee

Over deze situatie zijn de meningen verdeeld. Hieronder vindt u een overzicht van de
uitspraken.
- Het was handiger, nu is het mooier
- Ongezelliger dan dat het nu is
- minder karakteristiek
- Een doorn in het oog.
- minder fraai.
- lelijk, wel parkeergemak.
- Heb over de oude situatie niet echt een mening. Ik vind de haven erg mooi geworden en
het ziet er nu dus aantrekkelijker uit.
- Heel erg lelijk.
- Vreselijk
- In dit deel van de stad kwam ik niet vaak, er was dan ook geen aanleiding toe. Nu, in de
nieuwe situatie, bezoek ik dit deel vaker. Dit omdat er dan ook meer te zien is. Wel op te
merken is dat ik haast nooit op het terras ga zitten aan deze zijde van de stad
- Een ontsiering van de stad.
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-

-

-

-
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Onaantrekkelijk. De mooie panden rondom de haven vielen weg omdat de omgeving
onaantrekkelijk was.
Kaal, ik vind dat de gerenoveerde haven de stad opschoont en wat karakter geeft.
De oude situatie was onoverzichtelijk, rommelig en stenig. De enige functie die hier
aanwezig was, was gericht op het faciliteren van de verkeerstromen. Het was een erg
onaantrekkelijk deel van de binnenstad.
Niet passend bij de stijl van de panden die aan weerszijde van de parkeergarage liggen.
Storend voor het aanzicht van de stad. Nu is het centrum van de stad verbreed, omdat er
meer gebruik word gemaakt van de haven.
Een indertijd verkeert gemaakte keuze met als gevolg een grote inbreuk op het karakter
van de stad.
Niet best. Het was zeer onhandig om de parkeergarage in te rijden en bij veel mensen
was de garage niet bekend. Door de parkeergarage en de doorgaande weg was de entree
van de stad wat droevig en niet uitnodigend.
zeer onaantrekkelijk, geen beleving
was een moeilijke situatie om je auto daar te parkeren
Onooglijke situatie en broedplaats voor criminele aangelegenheden in de winkelplint
niet passend bij de binnenstad
Afschuwelijk. Eén geasfalteerde weg maar daaronder een vieze donkere parkeergarage.
Absoluut geen visiteplaatje voor Breda
Minder mooi en meer versteent. Daarentegen wordt binnenkort de brug opgehoogd, dit
vind ik echt zonde van het geld
Matig, onaantrekkelijk
afschuwelijk
Die situatie was wat mij betreft ook prima.
het zag er oud en onaantrekkelijk uit
Niet heel bijzonder
Onaantrekkelijk, het was een plek waar je niet verbleef.
De oude situatie sloot minder aan bij de binnenstad dan de huidige haven doet. De oude
situatie was minder aantrekkelijk voor evenementen en horecagelegenheden dus de
oude situatie was niet passend meer.
Minder aantrekkelijker dan nu
Prima.
Een onaantrekkelijke bende
Echt geen mening, ken Breda te slecht!
Duidelijk minder aantrekkelijk. Autoriteiten / nabijheid verkeer zorgt voor lagere
belevingswaarde. Nu: terrasjes, verblijfsruimte uitgebreid
Onaangenaam & rommelig
Ik vind het nu beter omdat er meer plek is voor natuur.
Grauw en druk. Een onplezierige straat
minder levendig, meer afgezonderd.
Minder aantrekkelijk/ openbare ruimte rond parkeergarage was erg onaantrekkelijk/
alleen de mogelijkheid van parkeren maakte dat gedeeltelijk goed.
geen mening
Zeer rommelig en echt een binnenstad vol met blik
Was wel gemakkelijk vanwege meer parkeergelegenheid, dicht bij de Grote Markt. De
huidige situatie is wel mooier en sfeervoller.
erg onaantrekkelijk, vergaande glorie
saai en niet passen bij het Spanjaards Gat
De oude situatie was heel onaantrekkelijk met de brede rijweg voor het historisch
Spanjaardsgat.
rommelig en deed geen goed aan het beeld van historische stad
Het zag er troosteloos en rommelig uit.

97% van de respondenten die Breda ook voor de ontwikkeling kent, geeft aan de stad Breda
aantrekkelijk te vinden. Voor de respondenten die de stad voor de ontwikkeling van de haven
niet kende is de stad voor 98% van deze personen aantrekkelijk.
U heeft aangegeven de stad ook te kennen
voor de ontwikkeling.

Is Breda volgens u een
aantrekkelijke stad?

U heeft aangegeven de stad niet te kennen
voor de ontwikkeling.

Is Breda volgens u een
aantrekkelijke stad?
2%

3%
ja

ja

nee

nee
98%

97%

Bereikbaarheid van de binnenstad

Welk vervoermiddel gebruikt u
om de binnenstad van Breda te
bezoeken?

2%

auto
16%
30%

52%

openbaar
vervoer
fiets

Met welk vervoersmiddel zou u
het liefst de binnenstad van
Breda willen bezoeken?

6%

10%

30%

lopend

auto

54%

openbaar
vervoer
fiets
lopend

Om te zien of het gebruikte vervoermiddel ook het gewenste vervoermiddel is, is er in de
enquête een aanvullende vraag gesteld wat betreft dit gebruik. Hieruit blijkt dat slechts 15% van
de respondenten de stad vaker zullen gaan bezoeken als deze meer inspeelt op het gewenste
vervoermiddel. Wat dat betreft kan er geconcludeerd worden dat de stad Breda op het gebied
van bereikbaarheid goed inspeelt op de behoefte onder de bezoekers.

Zult u de binnenstad vaker bezoeken
wanneer deze ingespeeld heeft op uw
gewenste vervoermiddel?
15%

85%

ik zal de stad vaker
bezoeken
ik zal de stad om deze reden
niet vaker bezoeken dan dat
ik nu al doe
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Geef antwoord op de volgende stellingen:
140

120

aantal respondenten

100

80

60

40

eens
oneens

20

0

74

In welke mate verblijft u graag in de
binnenstad van Breda?
2% 1%
12%

Heel graag
Graag

37%

Gemiddeld
48%

Niet zo graag
Helemaal niet graag

De respondenten die niet zo graag of helemaal niet graag in de binnenstad van Breda verblijven,
geven hiervoor de reden dat het te ver weg ligt van de woonplaats. Ook is er één respondent die
aangeeft dat het te druk is in de stad.
U heeft aangegeven bekend te zijn met de
situatie voor de ontwikkeling.

U heeft aangegeven niet bekend te zijn met de
situatie voor de ontwikkeling.

In 2007 is de haven na het
herstelling in zijn oude staat weer
geopend. Wat vindt u van deze
ontwikkeling?

In 2007 is de haven na het
herstelling in zijn oude staat weer
geopend. Wat vindt u van deze
ontwikkeling?

Het maakt de stad
aantrekkelijker;

Het maakt de stad
aantrekkelijker;

3%
38%
59%

0%

Het past bij het
historische karakter van
de stad;

Ik vind het spijtig dat de
parkeergarage en de
doorgaande weg (oude
verkeerssituatie)
verdwenen is.

41%

Het past bij het
historische karakter
van de stad;

59%
Ik vind het spijtig dat
de parkeergarage en de
doorgaande weg (oude
verkeerssituatie)
verdwenen is.
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Als er aspecten in de binnenstad van Breda aangepast
zouden worden, hoe zou deze er dan volgens u uit moeten
zien?
45%
40%

Percentage respondenten

35%
30%
25%
20%

meer

15%

minder

10%
5%
0%

Natuurlijk moet bij het aflezen van bovenstaande grafiek wel de omvang van Breda in
ogenschouw gehouden worden. Zo is Breda een middelgrote stad. Hierbij is het niet
noodzakelijk om op elk gebied volledig aan de behoeften van elke bezoeker te voldoen. Juist
omdat Breda een middelgrote stad is kent deze andere kenmerken en kwaliteiten. Wanneer
iemand iets mist kan die persoon hiervoor ook een andere stad bezoeken.
Gemiddeld cijfer voor de binnenstad van Breda: 7,7

Gemiddeld rapportcijfer binnenstad Breda

2

3

4

5

6
rapportcijfer
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7

8

9
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Overige opmerkingen over Breda:
- Binnenstad autovrij maken. Op plek van oude CSM (suikerfabriek) grote parkeervlakte
maken met gratis!! pendelverbinding (continue) naar binnenstad/ uitstapplaats.
- De binnenstad zou levendiger kunnen worden wanneer de lelijke winkelstraat (waar de
HEMA zit) veranderd in een straat met aantrekkelijke panden waar ook gewoond kan
worden en horeca zodat de binnenstad ook buiten de winkeltijden gezellig is.
- Breda heeft geen heel groot centrum maar dat hoeft ook niet het heeft toch plekken met
allure, maar ook intieme plekjes. Ik vind er best veel parkeergelegenheid. Overigens is de
moderne bebouwing (Chassé terrein) een welkom contrast met de oude bebouwing. Een
mooi gezellig stadje! Alleen is het jammer dat er nog wel wat panden liggen die
opgeknapt mogen worden (veelal studentencafés waarvan de buitenkant verwaarloosd
is)
- Ik vind de meeste dingen prima zoals ze nu zijn. Wat betreft winkels vind ik het jammer
dat er de laatste tijd zo veel schoenenwinkels zijn in verhouding met andere winkels en
er lijken steeds meer 'dump' winkels te komen.
- Gemoedelijke, kleine gezellige stad, waar iedereen zich mee kan identificeren en het snel
naar zijn zin heeft.
- Breda is een erg jonge stad. Breda is per fiets erg goed en snel te doorkruizen wat er voor
zorgt dat alle faciliteiten goed en snel zijn te bereiken. Door de hogescholen met
internationaal karakter zijn het hele jaar door veel internationale (jonge) mensen in de
stad te vinden. Dit zorgt ervoor dat de levendigheid door de week en in het weekend
altijd vrij hoog is. Daarnaast zijn er vooral in de periode van april t/m eind september
heel veel evenementen in en rond de stad. De evenementen zijn hierbij geschikt voor alle
doelgroepen wat het ook voor elke type bezoeker (jong/oud/gezin) van de stad
interessant maakt om Breda te bezoeken. Ten slotte zal de bereikbaarheid van Breda de
komende jaren een impuls krijgen door het nieuwe station en het achterliggende idee
erachter. De koppeling tussen station - park - stad zal ervoor zorgen dat een bezoek aan
Breda nog aantrekkelijker wordt. Mocht het in de toekomst ook zo zijn dat de
plezierjachten tot in de haven van Breda kunnen komen dan zal ook daar de uitstraling
en levendigheid van Breda erg toenemen.
- Prettige stad om in te wonen. Leuke activiteiten. Je voelt je ook veilig in de stad.
- Waarom geen P&R in Breda. In de grote steden heb je die ook. Fantastisch. Je betaalt
4,50, je kunt je auto parkeren en met max 5 mensen met tram of bus naar centrum.
Ideaal. Allemaal voor hetzelfde geld. In Breda is het parkeren veel te duur. Dit weerhoudt
mij om naar de winkels in het centrum te gaan. Ik wijk dan liever uit naar grote
winkelcentra elders waar je helemaal geen parkeergeld betaalt. Ben zodoende een beetje
vervreemd geraakt van de binnenstad.
- Breda is een hele fijne stad om te wonen. Enerzijds zijn alle voorzieningen van een
'echte' stad aanwezig, anderzijds heeft het sfeer, gezelligheid en gemoedelijkheid. Het
heeft niet zo'n stadse uitstraling als bv Rotterdam of Tilburg.
- Deze enquête kan ik niet goed invullen omdat ik Breda te slecht ken.
- Ik vond het heel gezellig ogen, vriendelijk, ontspannen sfeertje. Het is al een tijdje
geleden, dus over verbeterpunten kan ik niet zoveel zeggen.
- Jammer dat de Jumbo XL ver van het centrum zit.
- gezellige stad!!! met misschien iets meer "kleine" leuke woonwinkeltjes en wat minder
GROTE winkelketens!
- Ik vind de infrastructuur in de binnenstad heel onduidelijk voor een buitenstaander.
- Dat ik er voor het laatst geweest ben kan wel 20 jaar geleden zijn
- parkeertarieven omlaag. Ook in het centrum, winkelen is anders niet leuk meer. 15 euro
voor een bezoekje aan Breda is het niet waard.
- Ik ben nog maar 1 keer echt in de binnenstad geweest
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8 RESULTATEN ENQUÊTE ENSCHEDE
De totale enquête heeft 204 respondenten, voor Enschede zijn dit 95 personen. De rest van de
respondenten is niet bekend met de binnenstad en kan hier geen oordeel over vellen.

Als u denkt aan Enschede, waar denkt u dan aan?
(max. 3 antwoorden mogelijk)
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Het van Heekplein

Andere associaties die respondenten hebben bij de stad Enschede zijn de Universiteit, FC
Twente, het ziekenhuis, bioscoop Cinestar en het stationsplein.
Wat vond u van de oude situatie?
44% van de respondenten gaven aan de stad ook te kennen van vóór de ontwikkelingen.

Kent u de stad ook in de oude situatie?

44%
56%

ja
nee

Over deze situatie zijn de meningen verdeeld. Hieronder vindt u een overzicht van de
uitspraken.
- druk autoverkeer midden door centrum, onveilig, lawaaierig enz.
- Ik vond het vervelend. Je moest oversteken om van het winkelgebied bij de V&D te
komen. Nu is het veel meer een geheel.
- Was druk en onoverzichtelijk maar nu nog steeds met het drukke busverkeer
- niet zo goed deze is beter
- ongeregeld
- Minder veilig en overzichtelijk
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Gevaarlijk, door auto's en winkelende mensen die her en der overstaken. Er werd te hard
gereden. Daarbij was het ongezelliger, nu is er een groot plein, meer rust en veilig
Rommelig.
Prima
Minder gunstig ten opzichte van de huidige situatie.
Verkeerstechnisch beter
Praktisch wanneer je van de ene kant naar de andere kant van de stad wilde maar voor
het winkelen onpraktisch omdat de winkels aan de andere kant van de straat lastiger te
bereiken waren.
Toen had ik nog geen rijbewijs, dus heb niet echt een mening
Hinderlijk met het auto verkeer er tussen.
Te druk
De Boulevard vond ik hinderlijk omdat aan beide zijden winkels waren/zijn. Nu is het
een veiliger
Onaantrekkelijker. V&D was een eiland ten opzichte van de rest van de stad.
Oude stad minder aantrekkelijk.
Prima
Dan lag de V&D beetje buitenaf, nu is het meer één geheel wat voor het winkelpubliek
positief is met als goeie zet de parkeergarage eronder. toen nog kale bedoening. wel
opgeknapt met dat watertje. Destijds minder veilig maar voor werkverkeer is de situatie
er niet duidelijker op geworden; veel omrijden helaas!
Minder aantrekkelijk.

Aantrekkelijkheid binnenstad
U heeft aangegeven de stad ook te kennen
voor de ontwikkeling.

U heeft aangegeven de stad niet te
kennen voor de ontwikkeling.

Is Enschede volgens u een
aantrekkelijke stad?

Is Enschede volgens u een
aantrekkelijke stad?

21%

ja
79%
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nee

21%

ja
nee
79%

Bereikbaarheid binnenstad

Welk vervoermiddel gebruikt u doorgaans
wanneer u de binnenstad van Enschede bezoekt?

Auto

33%

Fiets
51%

8%

Lopend
Openbaar vervoer

8%

Hoe zou u het liefst de binnenstad van Enschede
willen bereiken?
Auto
22%
11%

Fiets
56%

11%

Lopend
Openbaar vervoer

Om te zien of het gebruikte vervoermiddel ook het gewenste vervoermiddel is, is er in de
enquête een aanvullende vraag gesteld wat betreft dit gebruik. Hieruit blijkt dat slechts 14% van
de respondenten de stad vaker zullen gaan bezoeken als deze meer inspeelt op het gewenste
vervoermiddel. Wat dat betreft kan er geconcludeerd worden dat de stad Enschede op het
gebied van bereikbaarheid goed inspeelt op de behoefte van de bezoekers.

Als de binnenstad meer inspeelt op het gebruik van
uw gewenste vervoermiddel, zult u deze stad dan
vaker gaan bezoeken?
ik zal de stad om deze reden niet vaker
bezoeken dan dat ik nu al doe

14%

ik zal de stad vaker bezoeken
86%
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Geef antwoord op de volgende stellingen
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In welke mate verblijft u graag in de binnenstad
van Enschede?
2% 2%
heel graag

9%

graag
38%

gemiddeld
niet zo graag

49%

helemaal niet
graag

De respondenten die niet zo graag of helemaal niet graag in de binnenstad van Enschede
verblijven, geven hiervoor de reden dat de kwaliteit van de binnenstad niet naar wens is of dat
het te druk is. Eén respondent geeft aan te vinden dat er niets te beleven is en één ander geeft
aan dat het te ver weg ligt van de woonplaats.
U heeft aangegeven de stad ook te kennen
voor de ontwikkeling.

U heeft aangegeven de stad niet te kennen
voor de ontwikkeling.

Wat vindt u van de
ontwikkeling van het Van
Heekplein?

Wat vindt u van de
ontwikkeling van het Van
Heekplein?

Het maakt de stad
aantrekkelijker
32%

23%
45%

Het past bij de
ontwikkeling van de
stad
Ik vind het jammer
dat het autoverkeer
nu moet omrijden

Het maakt de stad
aantrekkelijker
35%
23%

42%

Het past bij de
ontwikkeling van de
stad
Ik vind het jammer
dat het autoverkeer
nu moet omrijden
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Als er aspecten in de binnenstad van Breda aangepast zouden
worden, hoe zou deze er dan volgens u uit moeten zien?
70%
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Natuurlijk moet bij het aflezen van bovenstaande grafiek wel de omvang van Enschede in
ogenschouw gehouden worden. Zo is Enschede, net als Breda, een middelgrote stad. Hierbij is
het niet noodzakelijk om op elk gebied volledig aan de behoeften van elke bezoeker te voldoen.
Juist omdat Breda een middelgrote stad is kent deze andere kenmerken en kwaliteiten. Wanneer
iemand iets mist kan die persoon hiervoor ook een andere stad bezoeken.
Gemiddeld cijfer voor de binnenstad van Enschede:

7,1

Gemiddeld rapportcijfer binnenstad Enschede
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Overige opmerkingen over Enschede:
- Stijgende lijn in kwaliteit van de binnenstad sinds ik hier woon (2003)
- Het is een gemoedelijke en zeer sfeervolle stad.
- Op zich is de stad prima te bereiken met de auto alleen de kosten voor parkeren zijn naar
mijn mening veel te hoog
- Ik ken de stad niet heel erg goed, dus ondanks dat ik het een 7 geef kan ik niet echt een
sterk oordeel vellen.
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Aantrekkelijke stad om te winkelen. Ik vind dat er meer ketens zich daar mogen
vestigingen, bv Primark. Zou een aantrekkingskracht hebben op winkelend publiek uit
andere regio's van Nederland en ook Duitsland!
Enschede heeft zich de laatste 10 jaar positief ontwikkeld.
De binnenstad mist karakter.
Leuke winkels maar weinig sfeer. Het plein met de kroegjes en restaurantjes heeft wel
sfeer.
Een mooie stad, redelijk dicht bij ons huis. Goed toegankelijk met leuke festiviteiten.
Het van heekplein is een groot plein, ik mis 'groen' in dat gebied.
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RESULTATEN ENQUÊTE NIJMEGEN

De totale enquête heeft 204 respondenten, voor Nijmegen zijn dit 158 personen. De rest van de
respondenten is niet bekend met deze binnenstad en kan daarom hierover geen oordeel vellen.

Als u denkt aan Nijmegen, waar denkt u dan aan?
(max. 3 antwoorden mogelijk)
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Andere associaties die respondenten hebben bij de stad Nijmegen zijn de universiteit, het
ziekenhuis, het Goffertpark en de Vierdaagse.
Wat vond u van de oude situatie?
Bijna de helft van de respondenten gaven aan de stad ook te kennen van vóór de ontwikkelingen.

Kent u de stad ook in de oude sitautie?
21%
79%

ja
nee

Over deze situatie zijn de meningen verdeeld. Hieronder vindt u een overzicht van de
uitspraken.
- minder aantrekkelijk dan nu
- Slechter, nu heeft het winkelen een aantrekkelijke route, terwijl het eerst altijd dood liep.
- Ik ken de oude situatie niet heel goed maar vind de nieuwe zeker een verbetering.
- Wat ik me van de oude situatie herinner is dat ik het er eng vond.
- Prima.
- Ook goed, nu wel beter.
- Identiteit loos deel van de binnenstad
- Zonde van de ruimte in de centrale stad. Nu wordt dat beter benut voor bezoekers
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87% van de respondenten welke de oude situatie niet kende geeft aan de stad Nijmegen
aantrekkelijk te vinden. Dit in tegenstelling tot 100% van de respondenten die de stad voorheen
wel kende.
U heeft aangegeven de stad ook te kennen
voor de ontwikkeling.

U heeft aangegeven de stad niet te kennen
voor de ontwikkeling.

Is Nijmegen volgens u een
aantrekkelijke stad?

Is Nijmegen volgens u een
aantrekkelijke stad?

0%
13%

ja

ja
nee

nee
87%

100%

Bereikbaarheid van de binnenstad
Welk vervoermiddel gebruikt u
doorgaans wanneer u de
binnenstad van Nijmegen
bezoekt?

Hoe zou u het liefst de binnenstad
van Nijmegen willen bereiken?

5%

5%
auto

9%

9%

openbaar
vervoer
fiets

42%

44%

lopend

auto

48%
38%

openbaar
vervoer
fiets
lopend

Om te zien of het gebruikte vervoermiddel ook het gewenste vervoermiddel is, is er in de
enquête een aanvullende vraag gesteld wat betreft dit gebruik. Hieruit blijkt dat slechts 11% van
de respondenten de stad vaker zullen gaan bezoeken als deze meer inspeelt op het gewenste
vervoermiddel. Wat dat betreft kan er geconcludeerd worden dat de stad Nijmegen op het
gebied van bereikbaarheid goed inspeelt op de behoefte onder de bezoekers.
Als de binnenstad meer inspeelt op het gebruik van
uw gewenste vervoermiddel, zult u de binnenstad
dan vaker bezoeken?
11%

89%
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Ik zal de stad vaker bezoeken.

Ik zal de stad om deze reden niet
vaker bezoeken dan dat ik nu al
doe.

Geef antwoord op de volgende stellingen
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In welke mate verblijft u graag in de binnenstad
van Nijmegen?
2%
10%

heel graag

10%

graag
gemiddeld
35%

niet zo graag

43%

helemaal niet
graag

De respondenten die niet zo graag of helemaal niet graag in de binnenstad van Nijmegen
verblijven, geven hiervoor de reden dat het te ver weg ligt van de woonplaats.
U heeft aangegeven de stad ook te
kennen voor de ontwikkeling.

U heeft aangegeven de stad niet te
kennen voor de ontwikkeling.

Wat vindt u van de
ontwikkeling van het de
Marikenstraat?

Wat vindt u van de
ontwikkeling van het de
Marikenstraat?

Het zorgt voor een meer
divers winkelaanbod in
Nijmegen.

9%

36%

55%

Door deze ontwikkeling
ga ik graag winkelen in
Nijmegen.
Ik vind de
Marikenstraat geen
toegevoegde waarde
voor de binnenstad van
Nijmegen.
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Het zorgt voor een meer
divers winkelaanbod in
Nijmegen.
19%
19%

62%

Door deze ontwikkeling
ga ik graag winkelen in
Nijmegen.
Ik vind de
Marikenstraat geen
toegevoegde waarde
voor de binnenstad van
Nijmegen.

Als er aspecten in de binnenstad van Nijmegen aangepast
zouden worden, hoe zou deze er dan volgens u uit moeten
zien?
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Natuurlijk moet bij het aflezen van bovenstaande grafiek wel de omvang van Nijmegen in
ogenschouw gehouden worden. Zo is Breda een middelgrote stad. Hierbij is het niet
noodzakelijk om op elk gebied volledig aan de behoeften van elke bezoeker te voldoen. Juist
omdat Breda een middelgrote stad is kent deze andere kenmerken en kwaliteiten. Wanneer
iemand iets mist kan die persoon hiervoor ook een andere stad bezoeken.
Gemiddeld cijfer voor de binnenstad van Nijmegen:

7,1

Gemiddeld rapportcijfer binnenstad Nijmegen
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Overige opmerkingen over Nijmegen:
- Ik hoop vooral dat de stad op meer dagen levendig is i.p.v. alleen do-za
- Nijmegen kent betaald parkeren, Ik woon binnen een betaald parkeerzone. Doordeweeks
dienen bewoners tot 23.00 (!) parkeergeld te betalen. Ik schaam me haast om familie uit
te nodigen. Nijmegen is een linkse stad waarbij ze auto's uit de stad willen weren.
Bewoners ondervinden hier nadeel aan. Wellicht dat het openen van de nieuwe brug 'De
Oversteek' zorgt voor minder autoverkeer in de stad waardoor politiek Nijmegen doet
besluiten de parkeertarieven te verlagen?!
- Ik vind dat de gemeente Nijmegen bezoekers juist meer zou moeten stimuleren met het
openbaar vervoer te komen. Momenteel worden bewoners overdag uit de
centrumstraten geweerd, omdat zij plaats moeten maken voor de auto's van bezoekers.
Dat vind ik een vreemde keuze.
- Als de Waalkade meer bij de binnenstad van Nijmegen betrokken wordt, wordt de
aantrekkelijkheid nog beter.
- Een goede sfeer, maar mist een vorm van levendigheid...
- Wel een prima stad, van wat ik er van ken, maar ik kon er niet regelmatig genoeg om
daar een echte goede uitspraak over te kunnen doen.
- De doorgaande busverbinding in de binnenstad is misschien noodzakelijk, maar ik vind
deze niet heel erg fijn.
- Moeilijk de vragen te beantwoorden, ben er al lang niet meer geweest.
- Ik ken Nijmegen niet goed genoeg om hier en duidelijke mening over te kunnen geven.
- Die keren dat ik was vond ik het ontspannen. Er zijn leuke winkels en er hangt een
ontspannen sfeer.
- Niet vaak genoeg geweest om heel veel nuttigs te zeggen over mijn ideaalbeeld.
- Ik ben alleen tijdens de vierdaagse in Nijmegen geweest, dus ken het centrum niet goed.
- Ik ken deze stad niet zo goed.
- Meer ruimte voor het stallen van fietsen in/aan de rand van het centrum, Busverbinding
vervangen voor tramlijn in het Centrum.
- Verwacht veel van het nieuwe plein 44 met Primark als grote trekpleister. Doodsteek
voor Marikenstraat?
- Slechte doorgaande weg richting snelweg
- Overweeg ook P & R
- Ben er één keer geweest en dat is al een tijd geleden
- ik ben er lang geleden geweest ( 5jaar geleden...)

92

