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1. Probleemstelling en opgave

1.1 Binnenstad van de middelgrote stad

Binnensteden vormen bijzondere stukken stad. Traditioneel 
gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan stedelijke 
activiteiten op een relatief klein oppervlak wordt de 
binnenstad vaak gezien als het kloppende hart van een 
stad en daarmee van een samenleving. Maar de afgelopen 
decennia heeft een verschuiving van gebruik opgetreden, 
waarbij allerlei activiteiten uit de binnensteden zijn 
verdwenen en de nadruk in binnensteden meer en meer op 
een combinatie van retail en leisure is komen te liggen. De 
ontwikkeling naar een steeds mono-functionelere binnenstad, 
waar wonen en werken ook vrijwel geen onderdeel meer 
van uitmaakt, maakt deze gebieden kwetsbaar. Dit wordt 
duidelijk zichtbaar nu de economische recessie en de opkomst 
van online winkelen hebben geleid tot een aanhoudende 
en toenemende leegstand van winkels en kantoren binnen 
de contouren van de stedelijke centra. De vraag is hoe 
binnensteden hun functie als ontmoetingsplek kunnen 
behouden. 

In deze studie richten wij ons specifiek op de problematiek 
van de middelgrote steden (50.000 – 90.000 inwoners). 
Deze steden met een regionaal verzorgende functie hebben 
naast een structurele leegstand van horeca, detailhandel 
en kantoorpanden in hun binnensteden, grote moeite om 
collectieve voorzieningen en instellingen te behouden 
en aan te trekken. Problematisch is bijvoorbeeld het 
ontbreken van hoger onderwijsinstellingen, waardoor 
er minder mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij de 
nieuwe kenniseconomie. In vergelijking met de grote 
steden beschikken ze in het algemeen over minder 
ontwikkelingsmogelijkheden, maar anderzijds spelen er 
vergelijkbare sociale problemen. Daarmee dreigt de 
middelgrote Nederlandse stad tussen wal en schip te vallen. 

Trends

Tegelijkertijd zijn er enkele trends te benoemen die nieuwe 
perspectieven en mogelijkheden bieden voor de toekomst 
van binnensteden. Een voorbeeld is de (her)introductie van de 
maakindustrie. Nieuwe productiemethodes (o.a. 3d-printing) 
zorgen ervoor dat kleinschalige en consumentgerichte 
activiteiten (opnieuw) een plek in steden krijgen. De opkomst 
van nieuwe vormen van mobiliteit (bv. elektrische voertuigen) 
kan ervoor zorgen dat de openbare ruimte op een andere 
manier in te richten en te gebruiken is. Tevens is er een 
groeide ontwikkeling van stadmakers-initiatieven. Actieve, 
mondige en participerende bewoners én ondernemers 
tonen zich in toenemende mate pro-actief. Zij voelen zich 
betrokken bij de plek waar zij wonen en werken en willen 
graag een bijdrage leveren aan de verbetering van hun 
directe omgeving. Dit levert niet enkel nieuwe vormen van 
gebruik op, maar bovendien vraagt het om verandering in de 

betrekkingen tussen overheden, inwoners en bedrijven. 

Politieke en maatschappelijke discussies met betrekking 
tot Nederlandse binnensteden richten zich momenteel 
met name op de leegstandsproblematiek. Echter, 
de uitdaging ligt erin om voor de binnensteden een 
sociaal-economisch toekomstperspectief te ontwikkelen 
dat past bij de sociaal-economische kenmerken, de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de steden en het regionale 
netwerk waarin zij zijn gelegen. 
Verschuivingen in zwaartepunten van stedelijke netwerken 
verklaren de specialisatie van voormalige heterogene 
stadscentra tot zuivere consumptiecentra. Deze en 
mogelijk toekomstige verschuivingen hebben gevolgen 
voor de centraliteit van locaties binnen een regio. Daarbij 
veranderen allocatie van functies als: arbeid, huisvesting 
en voorzieningen. In een opgeschaald perspectief kunnen 
de verschuivingen van deze zwaartepunten de teruggang 
van de stedelijke activiteiten op kleinere schaal verklaren. 
Regionale opschaling en het juiste instrumentarium kan een 
impuls geven aan lokale sociaal-ruimtelijke activiteiten. 

PLAN B

Dit onderzoek krijgt de naam PLAN B. Waarbij de B 
niet alleen staat voor binnenstad, maar tevens verwijst 
naar het type steden waarop we ons focussen en de 
alternatieve strategie die we daarop ontwikkelen. 
We richten ons voor dit project op een specifiek soort 
steden in Nederland. Het gaat om steden die niet 
eenduidig zijn te beschrijven, maar die eigenlijk overal 
tussenin zitten. Dit geldt bijvoorbeeld voor hun ligging, 
inwoneraantal en economisch potentieel. 
We noemen ze hier de B-steden, de steden van het 
tussenland. Ze zijn gelegen tussen de Randstad en 
de landsgrens. Ze behoren niet tot het economische 
kerngebied van Nederland, maar zijn ook geen onderdeel 
van de krimpregio’s. Het zijn geen grote Nederlandse 
steden, maar echt klein zijn ze ook niet (inwoneraantal 
tussen de 50.000 en 90.000). 
Tot slot doelen we met PLAN B ook op een alternatieve 
strategie voor de verdere ontwikkeling van de huidige 
binnensteden. Deze strategie bestaat nadrukkelijk niet uit 
een blauwdruk, maar zoekt naar methodes waarin top-
down plannen en bottom-up initiatieven samenkomen.
Het onderzoeksteam is hier specifiek op samengesteld. 
Ons multi-disciplinaire team bestaat uit: ontwerpbureau 
marco.broekman urbanism research architecture, 
cultureel ondernemer en ‘stadmaker’ Floor Ziegler 
en planeconomisch adviesbureau op gebied van 
stadsontwikkeling Stadskwadraat (Jaap Zijda). Nadere 
toelichting op het team volgt in hoofdstuk 3 Team en 
samenwerking.
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"Het college wil, conform de door de raad vastgestelde 
Structuurvisie  Stationsgebied Heerhugowaard,

het Stadshart meer in samenhang brengen met het Stationsgebied"

De Grote Kerk is het meest opvallend aanwezig op deze luchtfoto. Midden links het complex van verzorgingstehuis Sonne-
vanck en verpleegtehuis Vita Nova. Naast de kerk staan de voormalige gebouwen van de fraters. In het midden bovenaan is 
de voormalige tuin van het St. Nicolaasinstituut te zien. Daar is nu een stadspark. De straat in het midden (van boven naar 
beneden) is de Begijnenstraat, de straat links is de Arendsvlucht en de straat rechts de Koornstraat.

Meer weten over de geschiedenis van Oss 
en omgeving?

Loop eens binnen bij het Stadsarchief! 

Oude kranten en historische foto’s bekijken, historisch onder-
zoek doen, in je eigen geschiedenis duiken en je stamboom 
uitpluizen? Dat kan in het Stadsarchief. Het Stadsarchief is ge-
vestigd in een historisch pand in de Peperstraat, op nummer 
12, midden in het centrum van Oss. Openingstijden: dinsdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en donderdag van 
10.00 tot 21.00 uur. Entree is gratis.

 
T 0412 629101
E-mail stadsarchief@oss.nl
www.stadsarchiefoss.nl

VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM 2020
Koornstraat en Begijnenstraat in
historisch perspectief

 Luchtfoto ca. 1966, collectie Stadsarchief Luchtfoto ca. 1985 door Flying Camera (Eindhoven), collectie Stadsarchief

De Begijnenstraat met rechts de parochie van de Grote Kerk (officieel paro-
chie Maria Onbevlekt Ontvangen) en daarnaast het St. Nicolaasinstituut 
van de fraters van Tilburg, waar sinds 1893 een internaat voor jongens 
was gevestigd.

De Begijnenstraat gezien vanaf de Torenstraat met rechts het St. Nicolaasinsti-
tuut.

Aan de Begijnenstraat, op de plaats van het huidige verzorgingshuis Vita Nova, 
was van 1913 tot 1961 het Sint Anna-ziekenhuis gehuisvest. Dit ziekenhuis was 
gesticht door de Zusters van Liefde. In de jaren zestig stichtten zij een nieuw 
ziekenhuis in de Ruwaard; in dit pand kwam een bejaardenhuis. Het pand is in 
1984 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Foto Daan Scholte, ca. 1964, collectie Stadsarchief.

Ansichtkaart ca. 1915, collectie Stadsarchief Ansichtkaart ca. 1952, collectie Stadsarchief

Overzichtsfoto van het centrum. In het midden staat de Grote Kerk, rechts daarvoor het inmiddels afgebroken fabriekscom-
plex van Philips. Dit was oorspronkelijk de margarinefabriek van Jurgens. Voor de nieuwbouw op die locatie is gekeken naar 
deze oude bebouwing; er is onder andere gekozen voor dezelfde vorm van de daken (zaagtanddaken) en voor een lange, 
dichte gevel. De witte vlek links in het midden is het Eikenboomgaardterrrein.

Ansichtkaart ca. 1908, collectie Stadsarchief

Rechts: Drie maal een blik op de tuin van
het St. Nicolaasinstituut

TOELICHTING VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM OSS 2020

Voor de inwoners van Oss en omgeving is het stadscentrum 
belangrijk. Om er boodschappen te doen in een supermarkt 
of op de weekmarkt, voor huishoudelijke artikelen en om 
kleding te kopen. Maar het centrum biedt ook andere zaken; 
op het gebied van cultuur (film, culturele vorming, theater), 
evenementen (Winterland, kermis) en horeca (café’s, restau-
rants) is in het Osse stadscentrum steeds meer te vinden. Ook 
wordt er in het stadscentrum door veel mensen gewerkt (o.a. 
kantoren, scholen, medische voorzieningen) en gewoond. 
Oss werkt aan een visie om het stadscentrum anno 2020 
nog aantrekkelijker te maken voor haar inwoners  en be-

woners uit de regio. Dat betekent dat in kaart wordt ge-
bracht welke wensen bezoekers  en ondernemers hebben 
voor de komende tien jaar. Met als doel het centrum steeds 
meer als ontmoetingsplek en voor vrije tijdsbesteding toe 
te rusten. Zo is duidelijk geworden dat een afgewogen mix 
van winkelen, vrije tijd, werken en wonen, in een aantrek-
kelijk ingerichte omgeving, belangrijk wordt gevonden.  
Daarnaast zijn zes plekken in het centrum grondig be-
keken om te bepalen wat die voor mogelijkheden bie-
den voor beter of nieuw gebruik in de komende jaren.  
Al deze verkenningen samen leiden tot een overzicht van ge-
wenste verbeteringen van het stadscentrum. Realisering van 
die verbeteringen vraagt veel tijd en geld van eigenaren, on-

dernemers en gemeente. Uitvoering van de plannen zal om 
die reden niet gelijktijdig plaats kunnen vinden.
De studies van het centrum krijgt u hier op posters gepresen-
teerd. Graag willen wij uw reactie op deze verkenningen vra-
gen. Uw reactie krijgt samen met de verkenningen een plaats 
in de ‘Visie dynamisch stadscentrum Oss 2020’. In het najaar 
van 2009 krijgen het college van Burgemeester en Wethou-
ders en de gemeenteraad dit alles aangeboden voor besluit-
vorming. Via krant en website houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 
Behalve dat u hier op deze posters kunt reageren, kunt u ook 
uw reactie en vragen sturen naar: stadscentrum@oss.nl of 
bellen met 0412 62 9911. Dank voor uw reactie!

voormalige groeikern
in de klei

voormalige industriestad
op het zand

voormalig esdorp
op het veen

Emmen               Heerhugowaard                  Oss

3 binnensteden

5

"Het college wil, conform de door de raad vastgestelde 
Structuurvisie  Stationsgebied Heerhugowaard,

het Stadshart meer in samenhang brengen met het Stationsgebied"

De Grote Kerk is het meest opvallend aanwezig op deze luchtfoto. Midden links het complex van verzorgingstehuis Sonne-
vanck en verpleegtehuis Vita Nova. Naast de kerk staan de voormalige gebouwen van de fraters. In het midden bovenaan is 
de voormalige tuin van het St. Nicolaasinstituut te zien. Daar is nu een stadspark. De straat in het midden (van boven naar 
beneden) is de Begijnenstraat, de straat links is de Arendsvlucht en de straat rechts de Koornstraat.

Meer weten over de geschiedenis van Oss 
en omgeving?

Loop eens binnen bij het Stadsarchief! 

Oude kranten en historische foto’s bekijken, historisch onder-
zoek doen, in je eigen geschiedenis duiken en je stamboom 
uitpluizen? Dat kan in het Stadsarchief. Het Stadsarchief is ge-
vestigd in een historisch pand in de Peperstraat, op nummer 
12, midden in het centrum van Oss. Openingstijden: dinsdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en donderdag van 
10.00 tot 21.00 uur. Entree is gratis.

 
T 0412 629101
E-mail stadsarchief@oss.nl
www.stadsarchiefoss.nl

VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM 2020
Koornstraat en Begijnenstraat in
historisch perspectief

 Luchtfoto ca. 1966, collectie Stadsarchief Luchtfoto ca. 1985 door Flying Camera (Eindhoven), collectie Stadsarchief

De Begijnenstraat met rechts de parochie van de Grote Kerk (officieel paro-
chie Maria Onbevlekt Ontvangen) en daarnaast het St. Nicolaasinstituut 
van de fraters van Tilburg, waar sinds 1893 een internaat voor jongens 
was gevestigd.

De Begijnenstraat gezien vanaf de Torenstraat met rechts het St. Nicolaasinsti-
tuut.

Aan de Begijnenstraat, op de plaats van het huidige verzorgingshuis Vita Nova, 
was van 1913 tot 1961 het Sint Anna-ziekenhuis gehuisvest. Dit ziekenhuis was 
gesticht door de Zusters van Liefde. In de jaren zestig stichtten zij een nieuw 
ziekenhuis in de Ruwaard; in dit pand kwam een bejaardenhuis. Het pand is in 
1984 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Foto Daan Scholte, ca. 1964, collectie Stadsarchief.

Ansichtkaart ca. 1915, collectie Stadsarchief Ansichtkaart ca. 1952, collectie Stadsarchief

Overzichtsfoto van het centrum. In het midden staat de Grote Kerk, rechts daarvoor het inmiddels afgebroken fabriekscom-
plex van Philips. Dit was oorspronkelijk de margarinefabriek van Jurgens. Voor de nieuwbouw op die locatie is gekeken naar 
deze oude bebouwing; er is onder andere gekozen voor dezelfde vorm van de daken (zaagtanddaken) en voor een lange, 
dichte gevel. De witte vlek links in het midden is het Eikenboomgaardterrrein.

Ansichtkaart ca. 1908, collectie Stadsarchief

Rechts: Drie maal een blik op de tuin van
het St. Nicolaasinstituut

TOELICHTING VISIE DYNAMISCH STADSCENTRUM OSS 2020

Voor de inwoners van Oss en omgeving is het stadscentrum 
belangrijk. Om er boodschappen te doen in een supermarkt 
of op de weekmarkt, voor huishoudelijke artikelen en om 
kleding te kopen. Maar het centrum biedt ook andere zaken; 
op het gebied van cultuur (film, culturele vorming, theater), 
evenementen (Winterland, kermis) en horeca (café’s, restau-
rants) is in het Osse stadscentrum steeds meer te vinden. Ook 
wordt er in het stadscentrum door veel mensen gewerkt (o.a. 
kantoren, scholen, medische voorzieningen) en gewoond. 
Oss werkt aan een visie om het stadscentrum anno 2020 
nog aantrekkelijker te maken voor haar inwoners  en be-

woners uit de regio. Dat betekent dat in kaart wordt ge-
bracht welke wensen bezoekers  en ondernemers hebben 
voor de komende tien jaar. Met als doel het centrum steeds 
meer als ontmoetingsplek en voor vrije tijdsbesteding toe 
te rusten. Zo is duidelijk geworden dat een afgewogen mix 
van winkelen, vrije tijd, werken en wonen, in een aantrek-
kelijk ingerichte omgeving, belangrijk wordt gevonden.  
Daarnaast zijn zes plekken in het centrum grondig be-
keken om te bepalen wat die voor mogelijkheden bie-
den voor beter of nieuw gebruik in de komende jaren.  
Al deze verkenningen samen leiden tot een overzicht van ge-
wenste verbeteringen van het stadscentrum. Realisering van 
die verbeteringen vraagt veel tijd en geld van eigenaren, on-

dernemers en gemeente. Uitvoering van de plannen zal om 
die reden niet gelijktijdig plaats kunnen vinden.
De studies van het centrum krijgt u hier op posters gepresen-
teerd. Graag willen wij uw reactie op deze verkenningen vra-
gen. Uw reactie krijgt samen met de verkenningen een plaats 
in de ‘Visie dynamisch stadscentrum Oss 2020’. In het najaar 
van 2009 krijgen het college van Burgemeester en Wethou-
ders en de gemeenteraad dit alles aangeboden voor besluit-
vorming. Via krant en website houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 
Behalve dat u hier op deze posters kunt reageren, kunt u ook 
uw reactie en vragen sturen naar: stadscentrum@oss.nl of 
bellen met 0412 62 9911. Dank voor uw reactie!

voormalige groeikern
in de klei

voormalige industriestad
op het zand

voormalig esdorp
op het veen

* Zie: kaart 1, uitgebreidere informatie over de 
afzonderlijke 15 steden vindt u in Bijlage 1: Atlas-Plan B.
** Floor Ziegler heeft van haar wandelingen per stad een 
verslag geschreven. Zie Bijlage 2: Verslag bezoek Plan B.
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1.2 Vooronderzoek

Onderzoekssteden 

Er zijn 15 steden die voldoen aan het selectiecriterium van 
middelgrote stad buiten het economisch kerngebied.* We 
denken dat de binnenstadsopgaven in deze groep steden 
op hoofdlijnen onderling vergelijkbaar zijn. Echter, deze 
opgave verschilt naar ons inzicht van met de problematiek 
van de middelgrote steden bìnnen het economisch kerngebied. 
Deze laatste groep valt grotendeels onder de noemer 
‘schaduwsteden’, liggend in de relatieve nabijheid van een 
grote stad. Deze worden in deze studie buiten beschouwing 
gelaten. 
De 15 steden binnen de scope van het onderzoek vormen een 
groep waar de vitaliteit en leefbaarheid van de binnenstad 
door een veranderende realiteit onder druk is komen te staan. 
Hoewel de opkomst van online winkelen hier een rol in speelt, 
zijn het tevens de wegtrekkende economische activiteiten en 
grotere voorzieningen (bv. ziekenhuis of hoger onderwijs) die 
het deze steden lastig maakt. 
Desondanks gaat het uiteraard om een heterogene groep, 
waar de locatiespecifieke situatie per stad verschilt. Op 
basis van ons bestaande netwerk en de bereidheid van 
steden om mee te participeren in het onderzoek, hebben we 
drie steden geselecteerd. Met de steden Heerhugowaard, 
Emmen en Oss, hopen wij een dwarsdoorsnede van type 
steden, processituaties en interessante combinaties van 
betrokken partijen binnen het onderzoek te brengen. Hier 
volgt een beknopte typering per stad aan de hand van 
enkele ruimtelijke, functionele, sociaal-economische en proces 
gerelateerde karakteristieken. 

Heerhugowaard: 
New Town met overdekt winkelcentrum als stadshart (grootste 
in de Kop van Noord Holland) in handen van één belegger. 
Relatie met een nabij gelegen tweede voorzieningen- en 
winkelcluster en toekomstige stationsontwikkeling zorgt voor 
een situatie waarin op dit moment opnieuw afgewogen 
moet worden waar de komende tijd op ingezet moet 
worden. Bovendien ligt de aantrekkelijke historische 
binnenstad van Alkmaar slechts op een steenworp afstand. 
Stadmakersinitiatieven zijn schaars. Gemeentelijke organisatie 
wil stap maken van stad van stenen naar stad van mensen. 

Emmen: 
Regionaal verzorgend centrum met een zeer specifieke 
toeristische trekker: dierenpark Wildlands. Het winkelgebied 
is uitgestrekt en er staan veel panden leeg. Er is een 
groeiende groep initiatiefrijke (zelfstandige) ondernemers 
die als collectief uitdagingen aangaan. Samenwerking tussen 
gemeente en actieve/creatieve betrokkenen staat nog in de 
kinderschoenen. Transformatie van voormalig dierenpark naar 
mensenpark is een uitzonderlijk (mooie) uitdaging en kans 
voor de stad. 

Oss: 
Binnenstad met historisch stratenpatroon en omsloten 
pleinen met prettige maat en schaal. Daaraan 
grenzend een laan met enkele stedelijke voorzieningen 
en culturele instellingen. Vernieuwingsopgave rond 
één binnenstadsplein in het kader van een compacte 
binnenstad. Mogelijke verhuizing culturele instelling naar 
deze locatie. Leegstaande V&D op prominente plek aan 
een pleinruimte. Uitgesproken keuze voor focus op de 
Ossenaar. Gemeente, ondernemers en bewoners nog geen 
deelgenoot van elkaars wensen en plannen. 
Op de volgende pagina’s is een eerste verkennende 
diagnose per stad opgesteld aan de hand van enkele 
locatiespecifieke problemen en kansen. Deze zijn 
opgesteld op basis van een eerste bezoek aan de 
drie steden. Telkens heeft het onderzoeksteam een 
wandeling gemaakt en zijn er gesprekken gevoerd met 
de desbetreffende ambtenaar, actieve bewoners en 
ondernemers alsmede enkele inwoners en bezoekers van 
de steden.** 

1.3 Conclusies 

Uit ons vooronderzoek is gebleken dat veel middelgrote 
steden al pro-actief visies ontwikkelen op hun binnenstad, 
vaak in samenwerking met ondernemers en bewoners. De 
visie bestaat veelal uit het ‘verkleinen’ van het centrum 
(compacte binnenstad) door winkels en voorzieningen 
te ‘verplaatsen’ naar het centrumgebied ten koste 
van aanloopstraten. Door gerichte openbare ruimte 
investeringen worden onderdelen van de binnenstad 
sterk verbeterd. De drie onderzochte steden bevinden 
zich wel alle drie in een andere fase van “visie- en 
planvorming”. Waar Heerhugowaard nog beginnend is 
in visievorming zijn Oss en Emmen al ver gevorderd. De 
gemeentes hebben over het algemeen grote moeite met 
het concreet instrumentaliseren en operatief maken van 
hun binnenstadsvisies.

Bovendien zijn de visies met name gericht op het 
behouden wat de steden nu hebben en wordt er nog 
heel monofunctioneel nagedacht over de binnenstad: 
de binnenstad is er om te winkelen en te recreëren. 
Lange termijn visies als een binnenstad zonder winkels, 
blijken lastig voorstelbaar voor de gemeentes. Zijn er 
geen andere maniere om een dynamische binnenstad te 
creëren, in plaats van een compacte stad met winkels? 

Daarnaast is er moeite om te prioriteren op stedelijk 
niveau (programma, investeringen) en/of beleid 
consequent uit te voeren. Zowel voor ambtenaar als voor 
actieve bewoner/ondernemer blijkt de weg naar een 
vruchtbare onderlinge samenwerking een leertraject, en 
wordt de energie van ondernemers en bewoners nog niet 
voldoende effectief ingezet. 

(vervolg op pagina 12)
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Diagnose Heerhugowaard:

Inleiding:
Het stadshart van Heerhugowaard is het gebied rondom 
winkelcentrum Middenwaard. Het gemeentehuis inclusief 
de bibliotheek ligt aan het stadsplein, direct naast het 
winkelcentrum. Een bioscoop en theater Cool zijn gelegen aan 
het pas vernieuwde horecaplein. 

Op slechts anderhalve kilometer van Middenwaard ligt 
Centrumwaard, een tweede voorzieningengebied binnen 
Heerhugowaard. Daar waar Middenwaard volledig in 
handen is van één eigenaar (vastgoedbelegger Wereldhave), 
is de eigendomsstructuur in Centrumwaard versnipperd en 
veel kleinschaliger. Hier zijn veel particuliere ondernemers 
gevestigd. 

Daarnaast zijn er plannen om het stationsgebied aan te 
pakken. Dit moet in het licht van de Zaancorridor worden 
begrepen. Dit biedt kansen voor (programmatische) 
verdichting, omgevingskwaliteit en de verbinding met het 
stadshart. 

Hieronder volgt een eerste verkenning van de problemen en 
kansen voor het centrum van Heerhugowaard. 
Enkele aspecten die als probleem worden benoemd, kunnen 
tevens als kans terugkomen. 

Problemen:
- Geen heldere identiteit en weinig historische waarde; 
- Er is geen sprake van een stedelijk centrum, het stadshart is 
een winkelcentrum; 
- Monofunctionele en niet flexibele opzet; 
- Regionale concurrentie (Alkmaar); 
- Prioritering: Middenwaard, Stationsgebied, Centrumwaard. 

Kansen:
- Verdichting langs de Zaancorridor; 
- Op elkaar betrekken van Middenwaard, Centrumwaard en 
stationsgebied; 
- Proces: er ligt op dit moment nog veel open; 
- Ruimte/oppervlak voor relatief weinig geld; 
- Betrekken van actieve bewoners en ondernemers; 
- Geen beeld -> goed profiel?

Functiekaart Bouwjaren

Stadshart binnen Heerhugowaard Stadshart van Heerhugowaard
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Verkenningskaart

Centrumwaard

Middenwaard

Huygens College
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Diagnose Emmen:

Functiekaart Bouwjaren

Centrumgebied binnen Emmen Binnenstad van Emmen

Inleiding:
De binnenstad van Emmen is het gebied rondom het 
centraal gelegen Marktplein. Het gemeentehuis, Tourist 
Info, de ingang van het voormalige dierenpark en enkele 
horecagelegenheden zijn hieraan gelegen en de Nederlandse 
Hervormde Kerk staat prominent op het plein. 

Ten zuiden van het gemeentehuis ligt het Raadhuisplein dat 
onlangs volledig is vernieuwd, waarbij de Hondsrugweg 
onder het plein doorloopt. Aan het Raadhuisplein ligt nu 
tevens de ingang tot de nieuwe dierentuin ‘Wildlands’, 
inclusief theater Atlas. Aan de ander kant het winkelcentrum 
De Weiert. 

Ten noorden van het Marktplein ligt een gebied met 
kleinschaligere winkels en tevens enkele grote ketens zoals 
Action en Media Markt. 

Het voormalige dierenpark is opengesteld en vrij toegankelijk 
overdag. Enkele ruimtes in bestaande panden hebben een 
nieuwe (tijdelijke) functie gekregen, zoals een galerie, yoga-
school en edelsmit.

Hieronder volgt een eerste verkenning van de problemen en 
kansen voor het centrum van Heerhugowaard. 
Enkele aspecten die als probleem worden benoemd, kunnen 
tevens als kans terugkomen. 

Problemen:
- A-centrisch gelegen binnenstad; 
- Grote binnenstad met omvangrijk winkelgebied; 
- In het oog springende leegstand; 
- Wisselende kwaliteiten in bestaand vastgoed en openbare 
ruimte; 
- Versnipperde eigendomsverhoudingen; 
- Ondernemers betrekken bij het verlevendigen van de 
binnenstad; 
- Goede visie op de binnenstad, maar moeite met 
instrumentaliseren en operatief maken. 

Kansen:
- Transformatie van dierenpark naar mensenpark; 
- Regionale ligging, economische trekker (relatie Duitsland?); 
- Multifunctionele stad met verschillende actieve sectoren; 
- Betrekken van actieve bewoners en ondernemers.
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Verkenningskaart

Onderwijscluster
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Diagnose Oss:

Functiekaart Bouwjaren

Centrumgebied binnen Oss Centrum van Oss

Inleiding:
Het centrumgebied van Oss bestaat uit twee aan elkaar 
gelegen gedeeltes. Een gebied met een grotendeels historisch 
stratenpatroon waar winkels en horeca zijn gesitueerd 
en waar tevens de Grote Kerk van Oss onderdeel van 
uitmaakt. Ten zuiden hiervan ligt een tweede gebied langs 
de Raadhuislaan. Hieraan zijn enkele grotere stedelijke 
instellingen gevestigd. 

Binnen de historische kern vormt de driehoek van drie 
pleinruimtes de focus in de visie op een compacte binnenstad. 
De Heuvel vormt het horecaplein, Walplein een winkelplein, 
maar de identiteit van het derde plein, De Wal, is nog niet 
helder. Hier ligt een opgave voor de stad. De gemeente 
onderzoekt de mogelijkheid om één van de culturele 
instellingen van de Raadhuislaan naar dit plein te verhuizen. 
Aan de Raadhuislaan ligt het gemeentehuis en meerdere 
culturele instellingen: De Bibliotheek, het theater De 
Lievekamp, centrum voor de kunsten Muzelinck en Museum Jan 
Cunen. Ook een bioscoop ligt in dit gebied. Opvallend veel 
kantoorpanden staan leeg in dit gebied. 

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat de relatie tussen het 
treinstation en centrumgebied op dit moment relatief zwak is. 

Hieronder volgt een eerste verkenning van de problemen en 
kansen voor het centrum van Heerhugowaard. 
Enkele aspecten die als probleem worden benoemd, kunnen 
tevens als kans terugkomen. 

Problemen:
- Betrekken van ondernemers; 
- Relatie tussen station en (binnen)stad; 
- Leegstand in kantoren; 
- V&D locatie; 
- Wegtrekkende industrie.

Kansen:
- Integrale visie; 
- Re-industralisatie; 
- Betrekken van actieve bewoners en ondernemers; 
- V&D locatie; 
- Locatie De Wal.
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Verkenningskaart
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Door de focus op de binnenstad ‘vergeten’ de gemeentes 
echter ook de samenhang te zien met andere vitale 
onderdelen van de stad (bv Spoorzone Oss, Centrumwaard 
Heerhugowaard). Tevens liggen er kansen om de stad sterker 
te positioneren in het regionale netwerk (zie regionale 
recreatieve visie Heerhugowaard, betrekken Duitsland bij 
Emmen).

Positief aan onze gezamenlijke stadsexcursies is, dat we 
de waarde hebben ondervonden van de multi-disciplinaire 
aanpak, doordat we steeds vanuit drie perspectieven 
tegelijkertijd de onderzoeksstad aan het bevragen waren. 
Doordat we tevens binnen korte tijd in alle drie de steden 
waren geweest, konden we deze perspectieven ook nog eens 
in verschillende contexten zetten. Dus ook al is de ‘compacte 
binnenstad’ een terugkerend thema in de steden, de 
uitwerking en manier van samenwerken wordt sterk bepaald 
door de cultuur van de stad. (Zo “juichen de Ossenaren altijd 
met hun handen in de zakken”)

1.4 Onderzoeksvraag en methode

Onderzoeksvraag
Voor het onderzoek gebruiken we een overkoepelende 
onderzoeksvraag die uitgesplitst is in twee deelvragen. 

Hoofdvraag: 
Welke (ruimtelijke) strategieën versterken de vitaliteit en 
aanpasbaarheid van middelgrote binnensteden? 

Deelvragen: 
1. Welk instrumentarium (ruimtelijk, financieel, organisatorisch) 
kan worden ingezet om een impuls te geven aan lokale 
activiteiten en visie ontwikkeling, en hoe kan dit operatief 
worden gemaakt? 
2. Welke kansen biedt een multi-disciplinaire aanpak bij het 
werken aan strategieën voor vitale binnensteden? 

Vergelijkend onderzoek

Het ontwerpend onderzoek wordt in de vorm van een 
vergelijkend onderzoek gedaan. Omdat het probleem van 
de binnenstad niet eenduidig is en verschilt per locatie, 
willen we een vergelijkend ontwerpend onderzoek doen 
naar de kansen voor de binnensteden. Naar ons inzicht 
ligt er een opgave om de kennis die in verschillende 
bestaande overzichtsstudies als “Vitaliteitsbenchmark 
Centrumgebieden” (Goudappel Coffeng (2015)), “De 
veerkrachtige binnenstad” (PBL (2015)), “De binnenstad 
als buitenkans” (Platform31 (2015)) een stap verder te 
brengen middels ontwerpend onderzoek. Daar waar 
in deze studies een kenschets en categorisering van 
de problematiek wordt gemaakt, is het nu tijd om een 
passend instrumentarium op te bouwen en te onderzoeken 
welke rol ontwerp daarbinnen kan spelen.

De compacte atlas van de 15 geselecteerde 
onderzoekssteden brengt de kennis van enkele van de 
bestaande analyses bij elkaar, aangevuld met door 
ons vervaardigd beeld en kaartmateriaal. Deze vormt 
de achtergrond voor een inhoudelijk diepgaander 
vergelijkend onderzoek tussen de drie cassussteden. 
Daarbij bestaat het voorgestelde vergelijkend onderzoek 
uit twee lagen. Enerzijds gaat dit inhoudelijk in op het 
instrumentarium anderzijds op de procesaanpak. De 
intentie is dat op basis daarvan generieke inzichten 
worden verworven en kennis wordt opgedaan die 
bruikbaar is bij soortgelijke problematiek op andere, 
maar mogelijkerwijs vergelijkbare, locaties en situaties. 
Zodoende worden verschillende (ruimtelijke) strategieën 
blootgelegd die andere steden kunnen helpen bij het 
vormen van vitale binnensteden.
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2. Plan van aanpak

2.1 Methodiek:

Het onderzoeksteam van Plan B is multi-disciplinair, waarbij 
de drie verschillende spelers elkaar op verschillende vlakken 
aanvullen. Dit heeft zowel betrekking op de vakinhoudelijke 
kennis en vaardigheden, als op de type werkomgevingen, 
organisaties en netwerken waarmee zij ieder hoofdzakelijk 
in contact staan (schema 1). Uit onze ontmoetingen in de drie 
steden bleek bij de aanpak van de binnensteden zo’n cross-
sectorale aanpak lastig in de praktijk ten uitvoer te brengen. 
Daarin zien wij, gesteund door deze gemeentes, dan ook een 
belangrijke bijdrage aan het werkveld met het initiatief van 
dit onderzoek. 
Binnen dit onderzoeksproject wordt een werkmethode 
voorgesteld waarin gebruik wordt gemaakt van de brede 
scope en expertises binnen het team. Daarmee willen we de 
gemeenten ook uitdagen om zelf meer grensverleggend te 
gaan werken. Het zou mooi zijn als ook de betrokkenen zelf 
ontdekken en ervaren hoe vruchtbaar het is om vaker samen 
aan de stad van de toekomst bouwen dan los van elkaar. 
Dit geldt niet enkel voor ambtenaren onderling (ruimtelijk/
economisch/sociaal), maar tevens met partijen en partners uit 
andere omgevingen en organisaties. Zo zou het goed zijn om 
bijvoorbeeld een mix van ambtenaren bij de (Stadmakers)
bijeenkomsten betrokken te krijgen.

De methode die wordt voorgesteld als werkwijze voorziet in 
het samenstellen van een werkpakket per stad aan de hand 
van modules (schema 2). Zo kan per stad een specifieke 
benadering worden samengesteld door middel van een 
combinatie van gewenste modules. Ieder teamlid binnen 
het onderzoeksteam biedt enkele modules aan, aansluitend 
op zijn of haar expertise. (De uitleg van de afzonderlijke 
modules vindt u bij 2.2 Proces – stap 2 Ontwerpend 
onderzoek)

Van belang is om hierbij op te merken dat de modules van de 
verschillende teamleden op vele vlakken overlap bevatten of 
in elkaars verlengde liggen. Dit betekent dat het belangrijk 
is om bepaalde modules (gedeeltelijk) tegelijkertijd en 
andere juist opeenvolgend in te zetten voor optimale 
integratie en continuïteit van het proces. De volgorde waarin 
de verschillende teamleden kunnen voortbouwen op elkaars 
werkzaamheden en opgedane kennis is medebepalend 
voor de resultaten van het onderzoeksproces. Daar waar 
de modules van Floor Ziegler in chronologische volgorde 
doorlopen worden is dit tijdsaspect minder van belang in de 
overige modules. De modules van Stadkwadraat en marco.
broekman liggen wat betreft onderwerpen grotendeels met 
elkaar op een lijn, maar waarbij de disciplinaire invalshoek 
duidelijk van elkaar verschilt.

De module werkwijze zorgt er voor dat een aantal dezelfde 
stappen per stad doorlopen kunnen worden, maar tevens 
maatwerk kan worden geboden. Daarbij wordt er rekeningen 

gehouden om 75% van het totaal aangeboden modules 
per stad in te zetten. Zo scheppen we ruimte om 
interessante vergelijkingen te kunnen trekken tussen de 
steden, doordat we zowel inzichten verzamelen door 
overeenkomende modules te doorlopen, maar ook enkele 
specifiek geselecteerde modules. Daarnaast biedt de 
module werkwijze de mogelijkheid om efficiënt te werken 
en het budget te beheersen.

Daarmee vormt deze werkmethode tevens een 
onderzoeksvorm op zich naar de wijze waarop bepaalde 
vraagstukken benaderd kunnen worden. Zo wordt getracht 
te bestuderen wanneer het van meerwaarde is om in een 
proces bijvoorbeeld juist meer vanuit ruimtelijk perspectief 
naar een situatie te kijken; financieel-juridisch oogpunt de 
bijpassende instrumenten en kansen te onderzoeken of 
juist het proces van de stadsmakers beweging stevig te 
ondersteunen. 

Kennisuitwisseling en overleg is essentieel binnen het 
onderzoeksteam. De bezoeken aan de afzonderlijke 
steden worden daarom zo gepland dat altijd 
minstens twee van de drie onderzoekspartners zijn 
vertegenwoordigd. Daarnaast vindt maandelijks een 
gezamenlijk overleg plaats tussen de teamleden. 
Overzicht en inzicht in de voortgang van het onderzoek 
wordt vanuit door marco.broekman bijgehouden in een 
werkboek gedurende het proces.

Ter verduidelijking wordt bij wijze van voorbeeld hier al 
een mogelijke indeling voorgesteld die echter nog met 
alle partijen nader overeen dient te worden gekomen 
(schema 3).

2.2 Proces: 

Met betrekking tot de voortgang van het project in 
samenwerking met de steden, hebben wij vanuit alle drie 
de gemeentelijke organisaties positief ontvangen. Zij 
laten hun commitment blijken in de uren die zij bereid in 
het project te investeren en het beschikbaar stellen van 
faciliteiten. 

Stap 1: Werkpakket samenstellen 

Startbijeenkomst kernteam 
Voordat het onderzoeksproject daadwerkelijk in de drie 
steden van start gaat, wordt per stad een startbijeenkomst 
gehouden. Hier wordt vastgesteld welk werkpakket 
wenselijk is en in welke volgorde de verschillende 
modules doorlopen moeten worden. Hierbij wordt zowel 
rekening gehouden met het leveren van een toegevoegde 
waarde aan de afzonderlijke steden (maatwerk) als het 
waarborgen van de vergelijkbaarheid tussen de processen 
in de drie steden.
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Stap 2: Ontwerpend onderzoek 
Het ontwerpend onderzoek bestaat uit het werkpakket dat 
specifiek per stad wordt samengesteld opgebouwd uit de 
verschillende modules. 

Uitleg van modules 
Hier volgt een nadere uitleg van de modules per teamlid van 
het onderzoeksteam. 

1. marco.broekman:

module: review op binnenstadsvisie
De steden zitten in verschillende fases van hun aanpak 
ten aanzien van hun binnenstadproblematiek. Visies en 
documenten die nu worden opgesteld of al opgesteld zijn, 
worden in deze module met een frisse blik van buiten tegen 
het licht gehouden. Hierbij wordt vanuit ruimtelijk oogpunt 
gekeken of er geen blinde vlekken zijn en/of dat gewenste 
ontwikkelingen sterker op elkaar af gesteld moeten worden 
danwel ergens anders voor een nieuw probleem zorgen.

module: ruimtelijke scenario’s
Op basis van de analyses, wandelingen en diagnose 
worden ruimtelijke scenario’s getoetst op de binnensteden. 
Deze scenario’s kunnen ontstaan uit de extrapolatie 
van bestaande initiatieven die we waarnemen of door 
extreme denkrichtingen te extrapoleren. Deze scenario’s 
doen uitspraken over hardware, software en orgware. Een 
thematische benadering zorgt ervoor dat bestaande situaties, 
nieuwe initiateven en toekomstige ontwikkelingen in één 
kaartbeeld gevat worden. Op deze manier kunnen nieuwe 
perspectieven en ontwikkelingskansen boven tafel komen.

module: ontwerp specifieke ruimtelijke interventie
Deze module biedt de mogelijkheid om concreter op een 
bepaalde plek te concentreren. Als er aanleiding is om een 
specifieke locatie in de binnenstad nader te bestuderen 
op ruimtelijke invulling wordt hierop ingezoomd. Dit kan 
een voorbeelduitwerking zijn volgend uit de kennis die is 
opgedaan in één van de andere modules. Tevens kan het een 
exploratie zijn naar de ruimtelijke mogelijkheden op een plek 
die als problematisch wordt gezien binnen de gemeente.

module: ruimtelijke ontwikkelstrategie
Het in de tijd plaatsen van verschillende ruimtelijke projecten 
vereist een nauwkeurig op elkaar afgestemde strategie. Deze 
module speelt hierop in en hangt nauw samen met de module 
ontwikkel- en investeringsstrategie van Stadkwadraat.

2. stadkwadraat:

module: analyse dialy urban system
We hebben in deze module een geografische economisch 
startpunt. Iedere bewoner en bezoeker van de stad heeft een 
dialy urban system, een leefklimaat dat georiënteerd is rond 

een paar ijkpunten in de stad of regio. Op verschillende 
schaalniveaus werken deze daily urban systems, van de 
bakker om de hoek tot de bioscoop in de grote stad in 
de regio. Door het onderzoeken van deze verschillende 
krachten ontstaat er een duidelijk beeld over de positie 
van de stad in de regio. Waar bewegen de krachten 
zich naartoe en zijn deze te sturen? Welk centrum is het 
zwaartepunt binnen het daily urban system? En verandert 
dit zwaartepunt in de loop der jaren?

module: economische scenario’s
Deze module zal voornamelijk gaan over de 
veranderingen in de economie en de consequenties voor 
stad en binnenstad. Hierin zal het adoptief vermogen van 
de stad onder de loep worden genomen. Fysieke transities 
als het verkleinen van de binnenstad, het verplaatsen 
van regionale functies maar ook trends en ontwikkelingen 
die effect hebben op het stadshart. Deze verandering 
kunnen dan uitgezet worden in een risicoanalyse voor de 
gemeente om een indicatie te geven van verschillende 
scenario’s.

module: onderzoek niet ruimtelijke interventies
Er zal ingezoomd worden op de sociaaleconomische, 
juridische en financiële interventies. Hierin moet gedacht 
worden aan vragen als ‘’wat moet een stad doen om 
haar centrum te verliezen’’ en ‘’welke bedrijven zijn van 
essentieel belang in het stadshart’’ maar ook ‘’welke 
randvoorwaarde zijn nodig voor een levendig centrum’’. 
Doordat deze vraagstukken vanuit een niet ruimtelijke 
discipline worden benaderd geeft dit ook nieuwe 
inzichten.

module: ontwikkel- en investeringsstrategie
Het structureren van verschillende ontwikkelingen die 
plaatsvinden in de stad, het prioriteren van verschillende 
afwegingen en de uiteindelijke ontwikkeling goed 
faseren. Deze onderwerpen staan centraal in deze 
module. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de 
investeringsstrategie. Het optimale doel bereiken met 
de beschikbare middelen. Wat zijn de samenhangende 
investeringen en welke doelen worden hierbij gehaald. 
De keuze in welke domeinen geïnvesteerd wordt op lange 
termijn. Maar ook het aanwenden van investeringsbronnen 
en nieuwe vormen van geld. Een centrale doelstelling is 
essentieel in deze module.

module: instrumentenwaaier
Deze module gaat over de verschillende instrumenten 
die ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de 
stad. In compacte vorm wordt weergegeven wat de meest 
kansrijke en waardevolle instrumenten zijn, toegespitst 
op de vraagstukken van de stad. Hierbij moet gedacht 
worden aan vormen van beleid tot fysieke ingrijpen tot 
fondsinvesteringen. 
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3. Floor Ziegler:

module: stadmakersbijeenkomst
Startend vanuit de eerste contacten die al gelegd zijn 
tijdens de wandeldag door de middelgrote steden wordt 
het netwerk van stadmakers verder in kaart gebracht 
en uitgenodigd voor een samenkomst. Op dit moment 
zijn er in de verschillende steden al contacten gelegd. 
Oss: creatieven uit de Broedplaats @Paulus; Emmen: 
zeer gedreven ondernemers van Growing Work Place; 
Heerhugowaard: jongeren die graag betrokken willen zijn bij 
de ontwikkelingen van de toekomst van hun binnenstad. 
De bijeenkomst vindt bij voorkeur plaats in een leegstaand 
pand in de binnenstad. Een locatie die geschikt is als 
‘ontmoetingsplek’ of voor een tijdelijk pop upachtig concept. 
Het is belangrijk dat bij deze bijeenkomst een aantal 
schakel ambtenaren aanwezig zijn uit de verschillende 
domeinen, zoals binnenstad, sociaal, participatie, economisch 
en ruimtelijk. Ook een wethouder die warmloopt voor 
de bottom up stadmakers beweging wordt uitgenodigd. 
Doel van de bijeenkomst is om ‘de kloof’ tussen tussen 
leef en systeemwereld te verkleinen door te laten zien 
hoe waardevol, efficiënt en inspirerend het kan werken 
als je de binnenstad gaat ontwikkelen vanuit verschillende 
invalshoeken, ruimtelijk, sociaal en economisch. Dit zal voor 
zowel de stadmakers als de ambtenaren een verfrissende en 
uitdagende insteek zijn.

module: kwartiermaker vinden
Uit ervaring blijkt dat al tijdens de eerste 
stadmakersbijeenkomst of vrij snel daarna duidelijk wordt wie 
de kwartiermakers kunnen en willen zijn van een meer stevige 
stadmakersbeweging op de korte termijn  (in welke vorm dan 
ook). Bovendien zullen ook de grensverleggende ambtenaren 
opvallen die het meest geloven in de samenwerking tussen de 
top-down en bottom-up wereld en tussen sociaal, economisch 
en ruimtelijk. Deze ‘hoofd stadmakers’ zullen daarna onze 
contactpersonen zijn in het vervolg proces.

module: projectthema selecteren
In periode na de bijeenkomst en volgt het contact met de 
contactpersonen, worden de belangrijke onderwerpen, 
thema’s en vervolgstappen uitgewerkt en de kwartiermakers 
op afstand hierin begeleidt. Deze module zorgt ook voor een 
aanscherping in de focus van waarop ingezet kan worden. 
Vaak blijkt het sterk te zijn om een projectthema te kiezen om 
het verhaal rondom op te zetten. Dit thema kan mogelijkerwijs 
van invloed zijn op de overige modules van de teamleden 
of juist gesterkt worden door de inzichten die daaruit 
voortvloeien.

module: stadsambassade
De laatste stap kan de daadwerkelijk start van een project 
of stadsambassade zijn, zoals die ook al op andere locaties 
in het land zijn ontstaan (Zoetermeer, Alkmaar, Eindhoven, 
etc.). Floor heeft nauwe connecties met stichting Doen die 
hierbij uiteindelijk een ondersteunende rol zouden kunnen 

spelen. Doel vanuit het onderzoek is om te bestuderen 
welke rol zo’n project of ontmoetingsplek kan spelen in het 
verbinden van stadsmakers met ambtenaren binnen het 
vitaliseren van een binnenstad.

module: Gezamenlijke schetsessie
Dit is een module waarin alle teamleden gezamenlijk in 
een workshop ter plaatse aan de slag gaan. Deze module 
zorgt voor de mogelijkheid om de expertises binnen het 
team op een concreet moment in te zetten om de multi-
disciplinariteit te laten samenkomen met locale inbreng. 

Tussentijds uitwisselen inzichten en kennis 
Gedurende het proces komt het onderzoeksteam na 
elke module-wissel samen om de opgedane kennis 
en tussentijdse conclusies met elkaar te delen. Deze 
informatie is cruciaal als input voor de continuïteit van de 
parallel lopende processen in de drie steden. 

Voortgangsgesprek
Tussentijds wordt bij iedere gemeente de tijd genomen 
voor een voortgangsgesprek. Hier wordt gereflecteerd 
op de al doorlopen stappen en gekeken of mogelijkerwijs 
bijsturing noodzakelijk is. De kennis en inzichten die op dat 
moment in alle steden is opgedaan wordt ook ingebracht 
om overlappen en verschillen bespreekbaar te maken.

Slotpresentatie 
Per stad volgt een afzonderlijke slotpresentatie, waarin 
de uitkomsten gedeeld worden met de betrokkenen van 
de desbetreffende stad. Hier wordt uitvoerig stil gestaan 
bij zowel het doorlopen proces, de onderzoeksmethodiek 
en de resultaten van het onderzoek. Er is ruimte voor alle 
partijen (onderzoeksteam, gemeente en derden) om te 
reflecteren, knelpunten te benoemen en vervolgstappen te 
formuleren. 
Aan het eind van het gehele proces wordt tevens 
een gezamenlijke eindbijeenkomst gepland waar de 
definitieve uitkomsten van de studies naar de drie steden 
met een breder publiek worden gedeeld en met elkaar 
in verband worden gebracht. Hier wordt tevens aandacht 
besteed aan de waarde van de opgedane kennis in 
relatie tot vergelijkbare casussen. Aanhaken bij lopende 
trajecten van kennisuitwisseling Platform 31/ Ruimtevolk 
(MidsizeNL), Platform Middelgrote Gemeenten, en 
uiteraard Stimuleringsfonds. 

Stap 3: Schrijven onderzoeksrapport 
Reflectie en uitwerken onderzoeksrapport 
De resultaten worden verwerkt in een onderzoeksrapport. 
Hierin wordt zowel verslag gedaan van het project, 
maar ook gereflecteerd op het doorlopen proces. De 
belangrijkste uitkomsten en inzichten worden behandeld 
en er worden in de vorm van conclusies antwoorden 
geformuleerd op de onderzoeksvragen. 
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De casussen worden onderling met elkaar in verband 
gebracht, waarbij aandacht is voor zowel de verschillen als 
de overeenkomsten (hard-, soft-, orgware). Overeenkomsten 
helpen een beter beeld te vormen van de generieke 
problemen in binnensteden en bijpassende oplossingen en 
vormen van aanpak. De verschillen geven echter ook inzichten 
die mogelijkerwijs in andere steden die hier niet nader onder 
de loep worden genomen wel spelen. De uitkomsten worden 
daarom ook vertaald naar algemene inzichten, waarbij de 
link wordt gelegd met de 15 steden binnen de scope van dit 
onderzoek uit de opgestelde Atlas. 

Daarnaast wordt gereflecteerd op de gekozen werkwijze. 
De gehanteerde methodiek wordt met de verschillende 
stakeholders geëvalueerd. Zowel aan het eind van het 
proces is hier aandacht voor, maar ook tussentijds volgt een 
voortgangsgesprek. Daarin wordt uitvoerig ingegaan op 
de multi-disciplinaire samenwerking. Hoe wordt dit ervaren, 
waaruit blijkt de toegevoegde waarde en waar liggen kansen 
voor verbetering? Omdat dit een essentieel onderdeel van 
het onderzoeksvoorstel vormt, wordt specifiek stilgestaan bij 
aanbevelingen op het vlak van de discipline-overschrijdende 
samenwerking voor vitale binnensteden. 

Stap Rondzending 
Het conceptrapport wordt gedeeld met de klankbordgroep 
leden, de sleutelpersonen bij de drie gemeentes en het 
Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Opmerkingen 
worden verwerkt in het definitieve document. 

Stap 4: Publicatie en manifestatie 
Van het gehele onderzoek willen wij een toegankelijk, 
inspirerend boekwerk maken, waarvan we een beperkte 
oplage hebben begroot. We gaan op zoek naar co-
financiering om dit boekwerk in een grotere oplage te 
verspreiden, bijvoorbeeld bij gemeentes, stadmakers en 
ministerie. Met culturele centra in de drie steden willen we 
een manifestatie organiseren om onze uitkomsten ook met een 
breder publiek te delen.

Resultaat 
De studie resulteert behalve in een rapport tevens in een 
reeks bijeenkomsten, waarin actief kennis wordt gedeeld, 
personen en organisatie met elkaar in contact worden 
gebracht en gezamenlijk over de toekomst van binnensteden 
van gedachte wordt gewisseld. Het gaat in ieder geval om 
een stadsmakersbijeenkomst en een slotpresentatie per stad, 
plus een overal eindpresentatie als manifestatie, waar de 
verschillende pilotsteden en geïnteresseerden komen. Het 
resultaat van het ontwerpend onderzoek willen we verwerken 
in een compacte tentoonstelling die kan reizen langs de 
pilotsteden. 

Daarnaast zou het natuurlijk geweldig zijn als het lukt om 
een stadsambassade of voorbeeldproject te kunnen starten 

of verder op weg te helpen. Een ontmoetingsplek 
of startproject waar stadsmakers met ambtenaren 
samenwerken aan een vitale binnenstad waarin een 
bottom up en topdown elkaar vinden. 

Presentatie en Communicatieplan
We zien het uitdragen van het ontwerpend onderzoek, 
als taak om de Nederlandse stedenbouw en architectuur 
te bevorderen. Het resultaten dienen een inspiratiebron 
en een discussiestuk te zijn voor brede doelgroep die 
raakvlakken heeft met dit onderzoek. In eerste instantie 
richten wij ons op de overheden, vastgoedeigenaren, 
stadmakers, actieve ondernemers en inwoners in de 
middelgrote Nederlandse steden. Echter, de resultaten zijn 
van ook van belang voor ontwerpers, beleidsambtenaren 
bij (rijks)overheid, docenten en studenten met interesse 
in dit onderwerp. We zijn ervan overtuigd dat we enkel 
verder komen door kennisuitwisseling. Het uitdragen van 
ideeën leidt tot reacties die zowel ons, de ontwerpende 
disciplines architectuur, stedenbouw, maar ook 
beleidsmakers en overheden en de bottom up beweging 
kunnen verder helpen. Zowel voor het draagvlak van 
de ideeën, de positionering, kennisuitwisseling en 
kennisuitdaging worden verschillende middelen ingezet.

Sociale media en publicatie
Gedurende het traject worden sociale media ingezet om 
extern geïnteresseerden en deskundigen, te informeren 
en discussie uit te lokken. Zowel Floor Ziegler als Marco 
Broekman zijn zeer actief op media als Facebook en 
LinkedIn. Floor Ziegler heeft een breed netwerk in de 
Stadmakers wereld van Nederland. Daarnaast worden 
tussendoor en aan het einde van het traject korte artikelen 
geschreven die geplaatst worden op platforms als 
Ruimtevolk en Steden in Transitie, die goed passen bij dit 
onderwerp.

Eindmanifestatie en tentoonstelling
Rond de eindmanifestatie willen we veel publiciteit 
genereren en we willen de resultaten ook visualiseren 
in een tentoonstelling die kan rondreizen langs de 
drie steden, en bijvoorbeeld een maand kan staan 
in de Stadsambassade die we hopelijk in elke stad 
gaan oprichten. De ervaring met het ontwerpend 
onderzoek FLEX TEST ROC heeft ons geleerd dat een 
fysieke vertaling van het onderzoek in een maquette 
of sterke verbeelding helpt bij de communicatie van 
het project. En uiteindelijk kan leiden tot deelname aan 
publiekstrekkende evenmenten als IABR of Dutch Design 
Week.
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3. Team & samenwerking

Ontwerpend onderzoeksteam

Het project wordt uitgevoerd door een multi-disciplinair 
team bestaande uit ontwerpbureau marco.broekman 
urbanism research architecture, ‘stadsmaker’ Floor 
Ziegler en planeconomisch adviesbureau op gebied van 
stadsontwikkeling Stadskwadraat (Jaap Zijda). 
marco.broekman zal de voortgang van het project qua tijd, 
inhoud en budget bewaken.

De problematiek van binnensteden is complex en kan door 
ontwerpend onderzoek en een integrale benadering nieuwe 
inzichten geven. Wij denken met ons team alle disciplines in 
huis te hebben; architectuur en stedenbouw (marco.broekman), 
stadmakers en lokale energie (Floor Ziegler) en financieel en 
juridische ontwikkelstrategieën (Stadkwadraat). Een team dat 
kan inspireren en reflecteren, maar ook lokaal verbindingen 
kan maken met de aanwezige lokale energie en stakeholders.

Marco Broekman is stedenbouwkundige en heeft veel 
ervaring met ontwerpend onderzoek, transformatie opgaven 
voor gebieden met leegstand, visies op stedelijke economie 
en binnenstedelijke strategien. Het bureau van Marco werkte 
afgelopen jaar aan de onderzoeken ‘FLEX TEST ROC’ en het 
projectatelier ‘De Productieve Stad’ van de IABR2016. 
marco.broekman ontwikkelde een visie op de Aanloopstraten 
van Doetinchem, deed een onderzoek naar de herbestemming 
van leegstaand vastgoed in de Achterhoek en werkt op 
dit moment onder andere aan stationslocaties in Almere 
Centrum en Schiedam. Daarnaast is Marco onderzoeker van 
het lectoraat Future Urban Regions, van de Academie van 
Bouwkunst Amsterdam. Hier doet hij onderzoek naar nieuwe 
ruimtelijke strategieën en interventies die bijdragen aan een 
‘vitale’ economie. 

Floor Ziegler is stadmaker en heeft in Amsterdam Noord met 
de Noorderparkkamer en Noorderpark Trust,
veel ervaring op gedaan als schakel tussen verschillende 
leefwerelden en belangen, van de zwerver in het
Noorderpark tot de Minister van Binnenlandse Zaken. Haar 
inzet is sterk gericht op het vergroten van de betrokkenheid 
van de mensen uit een stad en het versterken van het 
onderlinge vertrouwen, zeker ook ten aanzien van grotere 
instituties. Zij reist momenteel door heel Nederland om haar 
ervaring en kennis met andere gemeenten te delen en met de 
creatieven van deze steden bijzondere projecten op te zetten. 
(Heerlen, Leeuwarden, Enschede, Dordrecht, Nijmegen en 
Arnhem) Deze ervaring zal zij ook inzetten in dit ontwerpend 
onderzoek.

Jaap Zijda van Stadkwadraat zal om ons team versterken 
als financieel adviseur met kennis van financiële strategieën 
en nieuw instrumentarium voor gebiedstransformaties. 
Stadkwadraat is hét bureau voor financieel-economisch 
advies bij grond- en vastgoedontwikkeling. Specialisten in 

het creëren van financieel-economische transparantie, 
strategie en beheersing tijdens elke stap van het 
ruimtelijke ontwikkelingstraject. Stadkwadraat ontwikkelde 
onder andere een instrumentenwaaier voor organische 
gebiedsontwikkeling van Cruquiusgebied in Amsterdam 
en is betrokken bij binnenstedelijke transformatie 
opgaven als Hart van Zuid (Hengelo) en MeerMerwede 
(Utrecht). Marco Broekman en Jaap Zijda hebben de 
afgelopen jaren in meerdere projecten samengewerkt (oa 
ontwerpend onderzoek Urban Dating). 

Klankbordgroep

Het ontwerpteam wordt bijgestaan door een 
klankbordgroep bestaande uit drie leden. Zij zullen 
ieder vanuit hun persoonlijk expertise op het gebied 
van stedelijke ontwikkelingen zorgen voor kritische input 
gedurende het proces.

Daan Zandbelt (De Zwarte Hond) heeft in 2009/10 
het ontwerpend onderzoek Mid-Size Utopia gedaan, 
naar de ontluikende dynamische regio’s aan de rand 
van de Randstad. Zijn expertise willen we gebruiken om 
ons onderzoeksvoorstel gedurende het process aan te 
scherpen.

Walter Manshanden (NEO) is ruimtelijke econoom, en was 
bij TNO als onderzoeker ruimtelijke economie betrokken 
bij onderzoek naar regionale economie in de Randstad 
(Economische Verkenning MRA) en daarbuiten (oa MKBA 
Doetinchem). Zijn kritische en wetenschappelijke blik helpt 
ons om scherp te blijven. 

Het derde klankbordlid zal vanuit Platform Middelgrote 
Steden komen*. Deze persoon zal vanuit zijn ervaringen uit 
de dagelijks praktijk een waardevolle bijdrage leveren.

Marco Broekman
stedenbouwkundige

Floor Ziegler
stadmaker en 

cultureel ondernemer

Jaap Zijda
financieel-

economisch advies

Projecteam

Klankbordgroep

Daan Zandbelt
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Walter Manshanden
NEO
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Middelgrote steden*

Binnensteden
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Overig

Plaatselijke 
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Ondernemers,
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bewoners
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Creatieve Industrie

* Nog te bevestigen



Naam: Hart van Zuid
Locatie: Hengelo
Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
Ontwerp/advies: Stadkwadraat
Opgave: Planeconomische uitwerking en begeleiding van het 
project Hart van Zuid.

Naam: De Productieve Stad
Locatie: Rotterdam
Opdrachtgever: IABR en gemeente Rotterdam
Ontwerp: marco.broekman, 2015
Team: Marco Broekman, ALexandra Kern, Anna Sosin, Jeroen 
Castricum, Chloe Charreton
Opgave: Ontwerpend onderzoek naar de maakeconomie 
van Rotterdam tbv IABR-2016-THE NEXT ECONOMY
Samenwerking: De Zwarte Hond, L’AUC

Naam: Instrumentenwaaier Cruquiusgebied
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Amvest
Ontwerp/advies: Stadkwadraat
Opgave: Ontwikkelen instrumentenwaaier organische 
gebiedsontwikkeling
Samenwerking: STIPO
  

Naam: Broedstraat - Modestraat
Locatie: Amsterdam-noord 
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Woningcorporaties 
(Ymere, Stadgenoot, Rochdale)
Door: Floor Ziegler, 1999 - heden
Team: Kwartiermakers en organisatie Stichting Broedstraten
Omschrijving: Met mode als leidraad biedt de Modestraat 
een totaalbeleving. Denk aan; pop-up winkels & restaurants, 
performance, decor, fotografie, textiel, kleding, interieur. 
Samenwerking: vele lokale bewoners, ondernemers, 
ambtenaren, instellingen, bedrijven, fondsen

Naam: Voor-de-Straat project 
Locatie: Dordrecht
Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht, Woonbron, Agenda 
Stad Min BZK
Door: Floor Ziegler, 2015
Team: kwartiermakers en 30 betrokken creatief ondernemers
Omschrijving: Ondernemers vullen de leegstaande winkels 
met pop-up en belevings concepten
Samenwerking: Broedplaats Door, Ondernemersvereniging, 
Kunstenaars netwerk etc. Musea, Instellingen etc.

Naam: FLEX TEST ROC
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie
Ontwerp: marco.broekman en dingeman deijs architect
Team: Marco Broekman, Anna Sosin
Opgave: Ontwerpend onderzoek naar de flexibiliteit van 
ROC/MBO gebouwen en hun omgeving.
Samenwerking: BOA Advies, ROC van Amsterdam, ROCTOP, 
Amsterdam Economic Board, Nedtrain

Naam: Het Herbestemmingsspel
Locatie: nvt
Opdrachtgever: Zelf initierend
Ontwerp: marco.broekman en Stadkwadraat, 2015
Team: Marco Broekman, Jaap Zijda
Opgave: Het Herbestemmingsspel is ontwikkeld om 
spelenderwijs met betrokkenen in discussie te gaan over 
gebiedsgerichte herbestemmingsopgaven. 

Naam: Loket Knooppunten Almere Centrum
Locatie: Almere
Opdrachtgever: Ministerie van I en M
Ontwerp: marco.broekman
Opgave: Ontwikkelen van een gezamenlijke en gefaseerde 
ontwikkelstrategie voor het stationsgebied, met de diverse 
partijen uit het gebied.
Samenwerking:  DIngeman Deijs en Jeroen Marseille

Naam: Visie aanloopstraten centrum Doetinchem
Locatie: Doetinchem
Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
Ontwerp: marco.broekman, 2015 
Team: Marco Broekman, ALexandra Kern, Anna Sosin
Opgave: Integrale visie op de leegstand van de 
aanloopstraten in centrum van Doetinchem

Naam: Achterhoek’s Vastgoed in de Etalage
Locatie: Achterhoek
Opdrachtgever: Provincie Gelderland, PoHo
Ontwerp: marco.broekman en stadskwadraat, 2015-2016
Team: Marco Broekman, Onno van Rieven, Sander Maurits, 
Ania Sosin
Opgave: Strategische visie op herbestemming van 
leegstaande (monumentale) panden in de Achterhoek
Samenwerking: Stadkwadraat

Naam: Souvenirwinkel Leeuwarden en Culturele Hoofdstraat 
Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Culturele Hoofdstraat, Stichting Doen, 
Gemeente Leeuwarden, Agenda Stad Min
Door: Floor Ziegler, 2015 - 2018
Team: Lokale kwartiermakers, ambtenaren, vele bewoners 
en creatieven.
Omschrijving: Broedstraat waar de ondernemers uit de 
straat culturele programmering opzetten en creatieven 
projecten opzetten in de leegstaande panden
Samenwerking: Instellingen, bedrijven, gemeente, fondsen etc

Naam: Slimme en Gezonde Stad Schiedam A20 en 
stationsgebied-Schieveste
Locatie: Schiedam
Opdrachtgever: Ministerie van I en M
Ontwerp: marco.broekman, 2015 
Team: Marco Broekman, Jeroen Castricum, Onno van Rieven, 
Sander Maurits
Opgave: Opstellen gebiedsagenda en strategische visie voor 
A20-zone van Schiedam, stationsgebied en Schieveste.
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4. Commitment Gemeentes:

1. Heerhugowaard: 

Wij willen graag deel uitmaken van fase 2 van het 
onderzoeksproces naar ruimtelijke toekomstscenario’s voor de 
middelgrote Nederlandse stad.

Wij willen hiervoor in ieder geval ambtelijke capaciteit 
beschikbaar stellen in de vorm van uren (tenminste 80 uur). 
Mocht het aantal uur niet voldoende zijn, dan zijn meer uren 
bespreekbaar. Zoals eerder aangegeven is een financiële 
bijdrage vooralsnog helaas niet voorhanden. 

Drs. P.J.M. (Patrick) Rentinck
Projectmanager Stadsontwikkeling - Stationsgebied & 
Stadshart - Gemeente Heerhugowaard

Annemiek Adams
Centrummanager Stadshart en Stationsgebied - Projectleider 
De Vaandel - Gemeente Heerhugowaard

2. Emmen:

Binnen de gemeente Emmen zijn we bezig met het maken van 
een centrumvisie. Vervolgens gaan we aan de slag met de
uitvoeringsagenda. Hierin gaat het om fysieke projecten 
maar ook om het verstevigen van het ondernemerschap in het 
centrum.

Het onderzoek van Plan B kan hierin een bijdrage aan 
leveren. Vooral de inzet van de stadmaker spreekt ons erg 
aan.

Als gemeente ondersteunen wij ook daarom dit initiatief. 
Deze ondersteuning vindt plaats middels de inzet van 80 
ambtelijke uren. Daarnaast stellen we ook de faciliteiten van 
de gemeente ter beschikking.

Martijn Prent
Adviseur economie gemeente Emmen

3. Oss:

Gemeente Oss is intensief bezig met de toekomst van het 
stadshart. Er is een koers ontwikkeld die de kaders
schetst voor de doorontwikkeling van het centrum. Daarnaast 
is Oss al enige tijd bezig met de zgn. Taskforce centrum. 
Daarbinnen worden vooral korte termijn maatregelen 
genomen en veel evenementen georganiseerd. We kennen 
ook de Werkplaats Stadshart die aan alle zittende en 
toekomstige ondernemers in het centrum ondersteuning biedt 
in de meest brede zin van het woord.

De meerwaarde van het onderzoek van PLAN B voor Oss 
is 2-ledig:

- we willen graag een beeld van onze plannen afgezet 
tegen visies van andere steden en de plannen getoetst
op hun waarde. Is dit de koers die van ons stadshart weer 
een bruisend centrum maakt? Of missen we nog
iets?

- We willen grotere betrokkenheid van inwoners, 
ondernemers en andere mensen die Oss een warm hart
toedragen, die nog meer dan nu zaken willen helpen 
realiseren en ambassadeur zijn voor onze stad.
Tot slot heeft het voor Oss meerwaarde om informatie uit 
te wisselen met andere Mid size steden. We hoeven
immers niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.

Onze bijdrage bestaat uit inzet van eigen mensen en met 
name het betrekken van de wijkraad.
Er is ook inzet in natura mogelijk (faciliteiten zoals 
vergaderaccommodatie en drukwerk/foto/filmmateriaal 
etc.). Wellicht zijn er ook geldmiddelen beschikbaar, maar 
dat is nog niet zeker.

Mw. D.H.C. van Grinsven
Programma- en projectmanager
Projectleider Taskforce Centrum Oss
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