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Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met Franny Craemers (0475-359331, 
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opzet voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling
aan te leveren door gemeente (met uitzondering van laatste kolom)

vsl, 11-01-2018

Resultaat (conform beschikking) en evt. 

nwe ontwikkeling

0-situatie Vorderingen/ 

acties tot nu toe

Planning
(+ / o / -)1)

Uitgaven

gemeente

Opmerkingen/toelichting Opm stadstrekker prov 
wo relatie ander ph's

la) Vermindering commerciële 
leegstand binnenstad met min. 7000 m2

beginstand 
feb 2016
feb 2017:
2.857 m2
retail
leegstand
vermindert.
530 m2 
kantoren/m 
aatschappeli 
jk
vermindert.

Zie bijgevoegde 
actuele kaart 1. Opm: 
de retail leegstand 
wordt door bureau 
Locatus lx per jaar 
gemeten, dit is altijd in 
februari. Vanaf 1 maart
2018 worden de 
wijzigingen in 
leegstand door de 
gemeente elke 4 
weken bijgehouden.

0 €35 Hierbinnen valt de acquisitie 
en wordt op de kaart 
bijgehouden hoe de 
leegstand zich ontwikkeld 
door de tijd. In vergelijking 
met 2016, zijn er in de 
binnenstad enkele 
leegstaande panden bij 
gekomen. Enkele zijn van 
functie verandert (in 
wonen). In maart worden de 
nieuwe gegevens verwacht, 
waarin de eerste resultaten
van de diverse 
inspanningen/projecten 
worden verwacht.

lb) Zichtbare opwaardering Hamstr en 
verblijfsduur winkelend publiek is met
5% toegenomen

Gem.
verblijfstijd
40 min (in 
2016), 
Verblijfstijd 
in 2017 volgt 

nog.

Ism ondernemers
wordt straat 
opgewaardeerd, zijn er 
tijdelijke invullingen en 
worden eigenaren 
geprikkeld
investeringsregelingen 
te gebruiken en is 
acquisiteur aan de slag 
om nieuwe initiatieven
te enthousiasmeren
voor de Hamstr.

0 €75 In februari 2018 is het 
straatplan (incl. nieuw 
meubilair) vastgesteld en zal 
in het najaar worden 
gerealiseerd.

lc) Versterken vestigingsklimaat door 
duurzaam investeren. Min. 15 panden in 
kernwinkelgebied

0 panden 
(zie kaart)

Stimuleringsregeling is

eind feb 2018 door de

raad vastgesteld.

0 €0 Om de regelingen zo breed 

mogelijk uit te dragen, 

wordt een webpagina

G:\Gemeente\Projecten\Vitale Stad\Voortgang\Voortgang en planning\aongeleverde stukken voor provincie mrt2018\Voortgangsrapportage voor provincie_05032018.docx



Resultaat (conform beschikking) en evt. 

nwe ontwikkeling

0-situatie Vorderingen/ 

acties tot nu toe

Planning
(+/0/-)1)

Uitgaven

gemeente

Opmerkingen/toelichting Opm stadstrekker prov 
wo relatie ander ph's

ingericht, een brochure 

gemaakt en worden de 

regelingen overal 

meegenomen door 

ambtenaren,

ondernemersverenigingen

en makelaars.

ld) Startende ondernemers en 
bestaande winkeliers krijgen 
ondersteuning via bestaand 
ondersteuningsaanbod

Plan van 
aanpak 
start-ups in 
de
binnenstad

Samenwerking met

Starterscentrum wordt

gecontinueerd. 

Samenwerking met

MKB is geïntensiveerd. 

Stimulering retail start

ups

0 €0 Op retailgebied wordt een 
pilot in samenwerking met 
Citymanagement Roermond 
uitgevoerd, waarbij 
leegstaande panden in de 
binnenstad (Hamstraat) 
ingevuld worden met 'start
ups'.

le) Transformeren/herbestemmen van 
leegstaande panden naar 50 
wooneenheden voor speciale 
doelgroepen

0 eenheden 
(zie kaart)

Stimuleringsregeling is

eind feb 2018 door de

raad vastgesteld.

0 €0 Zie lc. Aantal
wooneenheden die in 
2016/2017 zijn 
getransformeerd naar 
wonen: 31

2a.1) Verhogen monumentale waarde v. 
min. 10 gevels/panden en opwaarderen 
tot gemeentelijk monument

0
gevels/pand 
en (zie kaart)

Stimuleringsregeling is

eind feb 2018 door de

raad vastgesteld.

0 €0

2a.2) Investeren in zichtbaar maken 
monumenten

0
monumente
n

Naast de gevelsubsidie 

wordt ingezet op

zichtbaar maken van

monumenten in de

binnenstad.

0 €0 Tussen kerkbestuur
Munsterkerk en 
Catharijneconvent is 
convenant gesloten over 
toetreding tot Het grootste 
Museum van Nederland. 
Opdracht voor aanbrengen 
aanstraalverlichting Stenen 
brug is in voorbereiding. 
Studie naar 
aanstraalverlichting 
Munsterkerk is begonnen.

2b) Zichtbaar maken van 6 
archeologische locaties/resten

0
archeologisc

In 2018 wordt gestart

met zichtbaar maken

0 €0 Een collegevoorstel is in 
voorbereiding. Eerste



Resultaat (conform beschikking) en evt. 

nwe ontwikkeling

O-situatie Vorderingen/ 

acties tot nu toe

Planning
(+/0/-)1)

Uitgaven

gemeente

Opmerkingen/toelichting Opm stadstrekker prov 
wo relatie ander ph's

he locaties van archeologische

locaties. Welke locaties

en de manier waarop 

wordt op dit moment

voorbereidt en

vervolgens aan het 

college voorgelegd.

locaties zullen in het tweede
kwartaal worden 
opgeleverd.

3a) Activiteiten en maatregelen ter 
verhoging toeristische en recreatieve 
beleving

Inzet op 
diverse 
projecten/ 
onderdelen

De projecten in Vitale 
Stad dragen bij aan 

verhoging en beleving 
van toerisme/

recreatie. Het

promoten hiervan 

komt in de voortgang

van dit resultaat aan

de orde.

0 €0

3b) Aanleg wandelverbinding ECI naar 
de binnenstad

Geen
wandelverbi
nding.
Tekening en 
plan
toekomstige 
verbinding is 
bijgevoegd.

Binnen uitvoering

Roerdelta fase 1 wordt

wandelverbinding

aangelegd.

0 €0 De uitvoering staat voor 
einde van het jaar/begin
2019 in de planning.

3c.l) Verbeteren verbinding musea met 
binnenstad

Geen
verbinding/
samenhang

Het projectplan is in 

voorbereiding.

0 €0 Verbinding wordt ook in 
samenhang met verbinding 
DOR-Binnenstad opgepakt. 
Ook de verbinding tussen 
musea en binnenstad en de
ECI wordt betrokken in de 
planvorming.

3c.2) Vervangen vaste exposities
Cuypers- & Historiehuis

Huidige
exposities.
De collecties
van beide 
musea zijn 
online

Vaste exposities 
worden vervangen.

0 €0 Voorbereidingen zijn in
2018 gestart en liggen op 
schema.



Resultaat (conform beschikking) en evt. 

nwe ontwikkeling

O-situatie Vorderingen/ 

acties tot nu toe

Planning
(+/0/-)1)

Uitgaven

gemeente

Opmerkingen/toelichting Opm stadstrekker prov 
wo relatie ander ph's

raadpleegba

ar
(httD://muse 
umcollecties 
.roermond.n 
l/adlib/searc 
h/simole)

3d) Planvorming concrete initiatieven 
versterken popscene

Het bestaande plan
wordt verder

uitgewerkt in overleg 

met provincie en

gemeente.

0 €0

3e) Planvorming concrete initiatieven 
mbt cultureel evenement (Biënnale)

Partij heeft een

haalbaarheidsonder

zoek uitgevoerd. Het 

plan heeft een hoog

ambitieniveau met

daarbij een flinke 

financiële opgave.

0 €5 Inmiddels is besproken dat 
de financiële vraag aan de 
gemeente te groot is. Partij 
werkt aan een bijgesteld 
plan.

3f) Versterken gastheerschap en gevoel 
van veiligheid in de binnenstad

Veiligheidsm
edewerkers
ontvangen
bezoekers
gastvrij. Zie
bijgevoegde
stukken

In 2017 is gestart met 
de implementatie van 

het aspect

gastheerschap tijdens

de inzet van het RIT.

0 € 65 (€ 25 
door derden)

Aanbesteding is afgerond en 
gegund. Naast provincie en 
gemeente financiert ook BIZ 
Binnenstad.

4a) Herinrichting Munsterplein en 
Abdijhof (conform kaders stadsnatuur 
en waterberging)

Huidige
situatie
Munsterplei

n en
Abdijhof
(foto's)

Voorbereidingen voor 

herinrichting vinden 

momenteel plaats.

0 €5 De ontwerpopdracht is 
verstrekt.

4b.1) toevoegen permanent groen: 
toevoegen 8 bomen (conform kaders 
stadsnatuur en waterberging)

Huidige
situatie
(voor
planting
bomen

Voorbereiding heeft 

plaatsgevonden.

€10 In voorjaar 2018 vindt 
realisatie en oplevering 
plaats.



Resultaat (conform beschikking) en evt. 

nwe ontwikkeling

O-situatie Vorderingen/ 

acties tot nu toe

Planning
(+/0/-)1)

Uitgaven

gemeente

Opmerkingen/toelichting Opm stadstrekker prov 
wo relatie ander ph's

wordt
huidige
situatie
vastgelegd)

4b.2) toevoegen permanent groen: 
dak/gevelgroen (conform kaders 
stadsnatuur en waterberging)

Geen
gevels/
daken

Stimuleringsregeling is

eind feb door de raad

vastgesteld

0 Zie lc, mbt communicatie.

5a) 25 nieuwe fietsparkeerplaatsen en 4 
oplaadpunten elektrische fietsen

Situatie
conform 
plan 2016. 
Daar waar
extra 
plaatsen 
worden 
gerealiseerd 
wordt dit op 
kaart weer

gegeven.

Realiseren extra

fietsparkeerplaatsen 

nav plan. Opmerking: 

mogelijk dat deze extra 

plaatsen pas worden 

gerealiseerd nadat het 

plan zoals beschreven 

bij 5c is uitgewerkt.

0 €0 De fietsparkeerplaatsen 
kunnen op korte termijn 
gerealiseerd worden. Op dit 
moment wordt bezien of dit 
voorafgaand of na plan mbt 
fietsbereikbaarheid wordt 
uitgevoerd (zie 5c).

5b) verbeteren aantrekkelijkheid 
verbinding DOR met binnenstad

Huidige
situatie
(foto's)

Binnenkort wordt

gestart met het 

opstellen van de 

projectopdracht en het

formeren van een

projectgroep. Tevens is 

al aansluiting gezocht 

bij de projectgroep 

verbinding musea met

de binnenstad.

0 €0

5c) realiseren 2 bewaakte 
fietsenstallingen

Verdere invulling vindt 

nog plaats.

€0 Op dit moment wordt in 
samenhang met Roermond 
Bereikbaar en de 
prioriteiten mbt de 
fietsbereikbaarheid een plan 
uitgewerkt. Op basis hiervan 
zullen we in overleg met 
provincie bekijken hoe en 
wat er nodig is mbt 
bereikbaarheid van de



Resultaat (conform beschikking) en evt. 

nwe ontwikkeling

O-situatie Vorderingen/ 

acties tot nu toe

Planning
(+/0/-)1)

Uitgaven

gemeente

Opmerkingen/toelichting Opm stadstrekker prov 
wo relatie ander ph's

binnenstad voor de fietser 
(inclusief
stallingsmogelijkheden).

6) zie 4
7a) Herinrichting busstation, 
stationsplein en voetgangersboulevard 
gerealiseerd. Uitgangspunt is: goede 
verkeersafwikkeling OV busstation - 
Godsweerdersingel. In verdere 
planvorming wordt laadinfra e-bussen 

meegenomen

Huidige
situatie

Voorbereidingen voor 

herinrichting vinden 

momenteel plaats. 

Ontwerpopdracht is

verstrekt.

0

7b) Herinrichting Oranjelaan tunnel 
waarbij toegankelijkheid en veiligheid 
zijn vergroot

Huidige 
situatie (zie 
plan/foto's)

Aanbesteding is 

gestart, ontvangst 
inschrijvingen op 6

maart 2018.

0 €105 Uitvoering en realisatie 
vindt nog in 2018 plaats.

1): +: loopt vóór op planning 

0 : ligt op planning

-: loopt achter op planning Un dit geval altijd toelichten in kolom opmerkingen/toelichting)



Bijlagen behorend bij project 1a en 1e Leegstand en Transformatie



straat

411 Bakkerstraat 

1301 Bakkerstraat 

389 Bakkerstraat 

404 Bakkerstraat 

580 Begijnhofstraat 

143 Brugstraat 

663 Brugstraat

1317 Graaf Gerardstraat 

17 Hamstraat

235 Hamstraat 

330 Hamstraat

536 Hamstraat 

560 Hamstraat 

569 Hamstraat 

272 Hamstraat 

534 Hamstraat

537 Hamstraat 

574 Hamstraat 

684 Hamstraat

1257 Hamstraat 

101 Heilige Geeststraat 

124 Heilige Geeststraat 

164 Heilige Geeststraat 

161 Heilige Geeststraat

1318 Joep Nicolaasstraat

1319 Kloosterwandstraat

1320 Kloosterwandstraat 

1031 Kraanpoort

489 Kruisherenstraat 

408 Kruisherenstraat

932 Kruisherenstraat 

702 Leliestraat

1075 Luifelstraat 

717 Luifelstraat 

937 Mariagardestraat 

368 Mariagardestraat 

740 Markt

1321 Markt 

1328 Markt

617 Marktstraat 

140 Marktstraat 

777 Minderbroedersingel 

428 Minderbroederstraat 

383 Minderbroederstraat

933 Munsterplein 

241 Munsterplein 

295 Neerstraat 

493 Neerstraat 

274 Neerstraat

huisnummi huisnumm postcode opmerking wvo gebruik 24-2

4 6041JR 57 leeg

14 A 6041JR 86 leeg

3 6041JP 55 leeg

30 6041JR 80 leeg

2 b 6041GX 55

6041ER 66 leeg

21 6041EP 155

31 6041HH 135 leeg

46 6041HC 45 leeg

29 6041HA 120

25 A 6041HA 161

20 A 6041HB 33

26 A 6041HB 515

32 6041HC 80 leeg

36 6041HC 45 leeg

19 6041HA 85 leeg

16 6041HB 206 leeg

34 6041HC 120 leeg

56 6041HC 160 leeg

1 A 6041HA 61 leeg

2 6041GB 77 leeg

14 6041GB 48 leeg

1 6041GB 74 leeg

3 6041GB 56 leeg

17 6041JZ 488 leeg

5 6041HJ 120 leeg

1 6041HJ 120 leeg

3 6041HK 67

3 6041HK 329 leeg

19 6041HK 78 leeg

8 6041HK 150 leeg

4 6041GZ 55 leeg

42 6041EK 775 leeg

40 6041EK 34 leeg

1 6041HL 200 leeg

96 6041HM 345 leeg

4 6041EL 125 leeg

35 6041EM 245 leeg

1 B 6041EL 45 leeg

2 6041EN 50 leeg

13 6041EN 145 leeg

17 6041KH 45 leeg

17 -19 6041JV 80

13 6041JV 80 leeg

9 6041HD 150 leeg

7 B 6041HD 44 leeg

68 A 6041KD 625 leeg

71 6041KB 55 leeg

38 6041KC 95 leeg

2016 21-2-2017

leeg

86

leeg

leeg

55

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

56

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

78

150

55

leeg

34

leeg

345

leeg

leeg

45

50

145

leeg

leeg

leeg

leeg

44

leeg

leeg

95



1330 Paredisstraat 

841 Roerkade 

38 Roersingelpassage 

556 Roersingelpassage 

685 Roersingelpassage

1322 Schoenmakersstraat 

147 Schoenmakersstraat 

155 Schoenmakersstraat 

157 Schoenmakersstraat 

183 Schoenmakersstraat

1323 Schoenmakersstraat

1324 Schoenmakersstraat

1325 Schoenmakersstraat 

198 Schoenmakersstraat 

772 Schuitenberg

451 Schuitenberg

1253 Schuitenberg 

762 Schuitenberg 

366 Schuitenberg

1326 Sint Christoffelstraat 

297 Sint Christoffelstraat 

482 Sint Christoffelstraat

1327 Sint Christoffelstraat 

505 Stationsplein

1329 Steenweg 

106 Varkensmarkt 

615 Varkensmarkt 

149 Varkensmarkt 

236 Veldstraat 

548 Veldstraat 

656 Veldstraat 

605 Veldstraat 

251 Veldstraat 

351 Willem II Singel 

756 Willem II Singel 

823 Zwartbroekplein 

742 Zwartbroekstraat 

445 Zwartbroekstraat 

794 Zwartbroekstraat 

798 Zwartbroekstraat 

353 Zwartbroekstraat

13 6041JW

15 6041KZ

25 6041EE

1 A 6041EE

24 6041EE

6 6041EZ

15 6041EZ

12 6041EZ

14 6041EZ

20 6041EZ

2 6041EZ

8 6041EZ

16 A 6041EZ

24 6041EZ

1 6041JG

57 604 IJ H

38 A 604 IJK

11 604 IJ G

31 604 IJ H

11 604 IJS

6 604IJS

28 604IJS

10 604 IJS

1 6041GN

1 6041EV

1 604IET

6 604IET

13 604IET

7 6041GR

3 6041GR

23 6041GR

20 6041GS

8 6041GS

24 6041HS

32 6041HT

1 6041HX

37 604 IJL

31 604 IJL

26 604 IJ M

2 604 IJ M

22 604 IJ M

55

300 leeg

86

67 leeg

140 leeg

80

56 leeg

100 leeg

94 leeg

81 leeg

119 leeg

78 leeg

120 leeg

132 leeg

55

44 leeg

150 leeg

67 leeg

67 leeg

259

150 leeg

71 leeg

200 leeg

67

45 leeg

400 leeg

150

175 leeg

78 leeg

350 leeg

56 leeg

333 leeg

25 leeg

85 leeg

70 leeg

70

155

230 leeg

76 leeg

55 leeg

80 leeg

hoeveelheid leegstand in 2017 weggewerkt ten opzichte van 2016

leeg

leeg

leeg

leeg

140

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

132

leeg

leeg

leeg

67

67

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

45

400

leeg

175

leeg

leeg

leeg

333

25

85

70

leeg

leeg

leeg

leeg

leeg

80

2857 m2



plan straat huisnummer huisnumm. woontype aanta jaar kwartaal vml functie 0-trede huurprijs

1 Schuitenberg 31 Schuitenberg 31 appartement 2 2016 4de detailhandel nee <710
2 Voormalig CK Jesuitenstraat 4 appartementen en rijwoning 9 2016 4de kantoren/maatschappc ja (7)

3 Willem II Singel 4 en 6 Willem II Singel 4 en 6 appartementen 16 2017 3de kantoren nee 600
4 Christoffelstraat 8 en 10 Christoffelstraat 8 en 10 appartementen 4 2017 4de detailhandel ja <590

31aantal eenheden:



Bijlagen behorend bij project 1b Hamstraat



Hamstraat uniforme reclame-uiting 01-02-2018

Verrijdbaar bord, Gevelbord,
prijsindicatie 750 euro/stuk prijsindicatie 250 euro/stuk

Terras > verrijdbaar bord

Geen terras > gevelbord

Plankaart verdeling gevelborden en verrijdbare borden

(verrijdbare borden 9x, gevelborden 10/20x)

Impressie krijtbord tegen de gevel op maaiveld, railsysteem

Impressie krijtbord verrijdbaar
gekoppeld aan terrasvergunning



ONTWERP STRAATMEUBILAIR HAMSTRAAT
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30 oktober 2017
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1 INLEIDING

In Januari '17 is de pilot' herinrichting Hamstraat' gestart. De Hamstraat 

is onderdeel van de winkelrouting maar heeft te kampen met leegstand. 

Met betrokken ondernemers is een proces gestart om te onderzoeken hoe 

de huidige straatinrichting cpgewaardeerd kan worden. Burobol heeft 

onderzoek gedaan naar het gebruik en beleving van de Hamstraat en 

heeft in overleg met ondernemers nieuwe ontwerpvoorstellen uitgewe'kt 

waarin wensen van ondernemers tot uiting komen. Het doel van dit proces 

is een breed gedragen ontwerp waarmee de Hamstraat in de nabije 

toekomst een aantrekkelijke winkelstraat blijft. Voorliggend document is 

het resultaat van van dit proces, waarin een concreet uitgewerkt voorstel 

voor herinrichting wordt toegelicht.
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2 PROCES

2.1 Gezamenlijk proces

Voor dit pilotproject is een gemeentelijke projectgroep opgericht en een 

werkgroep venuit de ondernemers van de Hamstraat. Burobol is gevraagd 

om de input en wensen concreet te maken, te visualiseren en te adviseren. 

De werkgroep heeft bij aanvang haar ideeën en wensen op papier gezet 

en toegelicht. Op 10 januari 2017 heeft Burobol in een presentatie aan 

de hand van voorbeelden uiteengezet welke factoren bij belang zijn voor 

een succesvolle winkelstraat. Vervolgens is aan de hand van overleggen 

met de werkgroep en de projectgroep wat de kwaliteiten en knelpunten 

zijn van de Hamstraat. Kortom; waar moeten we ons op richten voor een 

effectieve opwaardering van de Hamstraat?

Burobol heeft als onderbouwing van een mogelijke herinrichting een 

ruimtelijke analyse uitgevoerd, loopbewegingen van en naar de Hamstraat 

geteld en bestudeerd hoe mensen zich bewegen door de Hamstraat. 

Aan de hand van ontwerpend onderzoek heeft Burobol verschillende 

inrichtingen verkend en deze gevisualiseerd. De resultaten hiervan zijn 

op 20 maart in een brede bijeenkomst gepresenteerd en besproken.

Vooruitlopend op een defintieve opwaardering is er de wens op op 

korte termijn een positief resultaat te bereiken, zogenaamde quick-win. 

Ondernemers hebben zich ingezet om de reclamebroedne van straat 

te halen, hetgeen een aspect is dat beoordeeld is als negatief voor de 

winkelbeleving en uitstraling. Burobol heeft geregeld dat er op 19 juni 

boombakken met prachtige Zelkova's in de Hamstraat zijn geplaats als 

quick-win.

Op 22 juni is in een brede bijeenkomst de verdere uitwerking van 

verschillende inrichtingsvarianten gepresenteerd. De bandbreedte is hierin 

teruggebracht van drie inrichtingsvarianten naar één model. Daarnaast 

heeft Wim Hammink een analyse gepresenteerd van de positie van de 

Hamstraat in het winkelaanbod. Deze analyse sluit aan op de bevindingen 

van de ruimtelijke analyse.

Het gekozen inrichtingsmodel is op 7 september door de wekrgroep en 

projectgroep besproken als uitgangspunt voor een definitief ontwerp. 

In dit overleg is de gezamenlijke wens uitgesproken om zo snel mogelijk 

tot een definitieve opwaardering te komen. Burobol heeft hiertoe dit 

document opgesteld met een gedetailleerd en uitgewerkt voorstel dat 

binnen budget uitgevoerd kan worden.

Parallel aan het proces om te komen tot een ruimtelijke opwaardering van 

de Hamstraat is door het Kadaster, door ondernemers en de gemeente 

aandacht besteed aan de etalages, leegstand, reclamebeleid en branding.
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2.2 Samenvatting ruimtelijke analyse

Burobol heeft als onderbouwing van een herinrichting onderzocht hoe 

bezoekers zich door de Hamstraat bewegen, tellingen uitgevoerd om 

loopbewegingen van en naar de Hamstraat in beeld te krijgen en de 

ruimtelijke aspecten van de Hamstraat beoordeeld. De resultaten staan in 

de rapportage "Ruimtelijke analyse Hamstraat Roermond d.d. 15-02-2017". 

Uit de ruimtelijke analyse kunnen samenvattend de volgende conclusies 

worden getrokken:

• Vanuit de Steenstraat steken bezoekers we het Munsterplein ove-, 

maar buigen af naar Graaf Gerardstraat in plaats van via het Abdijhof 

naar de Hamstraat.

• Vanaf het Stationsplein lopen vrijwel alle bezoekers de Hamstraat in. 

■ Ongeveer de helft van dez bezoekers slaat vervolgens af de de

Kloosterwndstraat in.

• Bezoekers van Hamstraat wijken uit voor reclameborden.

• In de Hamstraat staat een veelheid aan objecten, waarvan een 

significant deel het zicht blokkeert op ooghoogte.

• De belevingsruimte van de Hamstraat is te groot weinig gedefinieerd, 

waardoor deze als onprettig wordt ervaren.

• De vele elementen op of onder ooghoogte leiden de aandacht af 

van de etalages.

• Er ontbreekt een tussenmaat (boven ooghoogte) die de schaal verkleint 

en de belevingsruimte terug brengt naar de menselijke maat.

• De uitstraling van de inrichtingselementen is matig en nodigt niet 

uit tot langer verblijven in de Hamstraat.

6

Loop vanaf Munsterplein en Abdijhof



Veelheid aan elementen in de Hamstraat
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Bezoekers van de Hamstraat ontwijken reclameborden

Elementen blokkeren zicht op etalages
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2.3 Opgave

In het proces van de pilot is telkens input gegeven vanuit de werkgroep

en projectgroep om steeds specifieker te komen tot een kader en ambit e

voor de definiteve ruimtelijke opwaardering van de Hamstraat. De opgave

kan als volgt worden samengevat:

• Verhogen van sfeer, beleving en verblijfskwaliteit.

• Handhaven huidige verharding. Waar nodig herstraten.

• Verkleinen van de ruimte door introduceren 'tussenmaat' boven 

ooghoogte. Bomen en lantaarns zijn hiervoor geschikte middelen 

binnen dit ontwerp, doeken over de straat niet.

• Minimaliseren objecten op maaiveld en ooghoogte.

• Inpassen klassieke lantaarns zoals op het Munsterplein (sfeer en 

tussenmaat). Deze masten krijgen geen verlichtingsarmatuur 

omdat deze geen bijdrage zullen geven aan het lichtbeeld en wel 

onderhoudsgevoelig zijn.

• Inpassen en ontwerpen boombakken voor de lange termijn met daarin 

de Zelkova's van de tijdelijke boombakken.

• Objecten eenzijdig plaatsen in verband met expeditieverkeer.

• Bij objecten rekening houden met overspanarmaturen, zicht op 

etalages en gevels, terras en looplijnen.

• Objecten waar mogelijk naast de gootlijn plaatsen ivm continuiteit 

route slechtzienden.

• Verwerken sfeerverlichting in of op de boombakken.

• Inpassen vriendelijke, hoogwaardige zitgelegenheid voor passanten.

• Voorziening voor of mogelijk maken van fietsparkeren is niet gewenst.

• Onderzoeken kunsttoepassing en ruimte voor branding van de 

Hamstraat (Cuypershuis, synagoge?).

• Onderzoeken verlichtingsmogelijkheden Abdijhof.

• Geheel binnen kaders van beheer, budget en beleid.
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3 TIJDELIJKE BOOMBAKKEN

5.1 Proefopstelling

Zes CORTEN boombakken met meerstammige Zelkova's zijn voor een 

periode van minimaal 8 maanden verspreid in de Hamstraat geplaatst. 

Elke bak is gevuld met een andere onderbeplanting. De opstelling is naast 

een opwaardering op korte termijn ook een proef voor ondernemers om 

de meest geschikte vorm en locatie van nieuwe bomen en meubilair te 

bespreken.

5.2 Feedback tijdelijke opstelling

Na een aantal maanden dat de boombakken in de straat hebben gestaan 

, kunnen we concluderen dat men over de bomen zelf en de regelmatige 

verdeling ervan zeer te spreken is. De locatie van de meeste boombakken 

is positief ontvangen is en de locatie van enkele boombakken moet worden 

heroverwogen. In het definitieve ontwerp gaan we uit van wederom zes 

boombakken.

5.5 Tijdelijke boombakken definitief?

In het afstemmingsoverleg van 7 september is de mogelijkheid besproken 

om de tijdelijke boombakken als definitieve opwaardering te beschouwen. 

Hoewel het als zeer positief beschouwd kan worden dat de quick-win 

de kwaliteit krijgt toegekend van een definitieve opwaardering, zitten 

hier de volgende kanttekeningen aan:

• De groeiplaats in de boombakken is gedimensioneerd op een tijdelijke 

situatie. Na enkele jaren zal de groei van de bomen stagneren en de 

vitaliteit afnemen. Bovendien is bij een tijdelijke (kleinere) boombak 

een intensievere bevloeiing nodig (minder capaciteit en ongunstige 

oppervlakte-inhoudverhouding).

• De wens van sfeerverlicht.ng kan niet duurzaam/degelijk verwerkt 

worden, hetgeen jammer s omdat de boombakken zich hiervoor 

goed lenen.

• Meubiliar beperkt zich tot losse bankjes. Integratie is niet mogelijk.
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4 ONTWERP MEUBILAIR

4.1 Boombakken en zitgelegenheid

Op basis van de analyse, de input van de werkgroep en projectgroep en 

als resultante van het gezamenlijke proces, heeft Burobol i.s.m. Grijsen 

Park & Streetdesign ontworpen aan nieuw meubilair dat voor een lange 

termijn verblijfskwaliteit geeft aan de Hamstraat. Dit ontwerp gaat uit van 

de kwaliteit van vrij zicht op ooghoogte, boomkronen boven ooghoogte 

die een prettige ruimte maken en hoogwaardig meubilair dat uitnodigt 

om te zitten.

Een vriendelijke en huiselijke uitstraling van het meubel nodigt uit tot verblijf 

in de Hamstraat. De gebogen wanden van de boombakken zorgen voor 

een zachte uitstraling en geven de bakken cachet. De wanden worden 

geperforeerd met een sierlijk patroon. In overleg met de ondernemers zal 

worden gezocht naar uniek patroon dat past bij de gewenste uitstraling 

van de Hamstraat. Door verlichtingsarmaturen achter de geperforeerde 

wand te plaatsen zal het patroon in het avondbeeld extra goed zichtbaar 

zijn en bijdragen aan een warm beeld in de donkere uren.

Van de boombak zijn twee modellen uitgewerkt. De boombak met 

geïntegreerde zitting en de boombak zonder zitting. Naast de boombak 

zijn bijpassende bankjes ontworpen. De ontwerpen in dit document gaan 

uit van boombakken met zitting of van een combinatie van boombakken 

zonder zitting met losstaande bankjes.

In de boombak wordt 4 a 5 kubieke meter groeimedium opgenomen 

in een boombak die is voorzien van een eigen binnenwand. Hierdoor 

zijn onderdelen van de boombak gemakkelijk te vervangen zonder dat 

daarvoor de groeiruimte aangetast hoeft te worden. De binnenbak wordt 

voorzien van isolatie, verankeringsogen, een op de boom afgestemd 

groeimedium en een waterbuffer met een bevloeiingscomputer. De
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bevloeiingscomputer zal op basis van een constante vochtmeting in het 

groeimedium het gewenste water toedienen. Het water is beschikbaar 

vanuit een ingebouwde waterbuffer. Wanneer de waterbuffer leeg begint 

te raken zal er een bericht worden verstuurd aan de verantwoordelijke 

partij. Hierdoor zal het aantal watergeefmcmenten worden teruggebracht. 

Het benodigde systeem krijgt een eigen en voor de beheerder makkelijk 

bereikbare plek in de boombak.

Voor de boombeplanting in de boombakken zijn we uitgegaan van de 

Zelkova's die momenteel in de 'tijdelijke' boombakken staan. Als alternatief 

kunnen nieuwe bomen vanaf de kwekerij geplaatst worden. Hiermee 

bestaat de kans om te kiezen uit een brede selectie van boomsoorten. 

Bijkomend voordeel is dat de bestaande 'tijdelijke boombakken' indien 

gewenst op een andere plek in de stad geplaatst kunnen worden. Voor 

de onderbeplanting van de bomen zal op basis van een evaluatie van 

de toegepaste soorten in de boombakken een keuze worden gemaakt. 

Wij adviseren om in ieder geval met kant & klare vegetatiematten te 

werken om te voorkomen dat beplanting de eerste periode na plaatsing 

gemakkelijk uit de bakken getrokken kan worden.

Aandachtspunten:

• voeding van de verlichtingsarmaturen in de boombak. Kunnen de 

armaturen direct worden aangesloten op de aanwezige OV-kabel?;

• het bevloeiingssysteem in de boombak kan indien gewenst worden 

aangesloten op de waterleiding. In overleg met de gemeente dient 

bepaald te worden of dat dit gewenst is;

• door toepassing van een bevloeiingssysteem kan het aantal beheer 

momenten drastisch worden teruggedrongen wat effect heeft op 

de beheerkosten.



Boombak met geïntegreerde zitting
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Impressie bij dagbeeld
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variant losse bankjes
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Impressie bij avondbeeld
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variant losse bankjes
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4.2 Keuzes voor nadere uitwerking

Als het ontwerp aangescherpt kan worden zodat het (nog) beter aansluit 

op de geformuleerde wensen en kaders, dan horen we het graag. 

Daarnaast hebben we het meubilair zodanig ontworpen dat er expliciet 

ruimte is voor sfeerverhogende invulling die uniek is voor de Hamstraat. 

Graag zouden we om een optimale sfeer en brandig te realiseren input 

krijgen voor:

• textuur en patroon perforatie verlichting boombakken

• kleur van de boombakken (nu een warme, matte koperkleur)

• object/kunsttoepassing op de siermasten

• keuze voor geintegreerde of losse bankjes

• (sfeer-)verlichting Abdijhof
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Inspiratie voor gezamenlijk te kiezen perforatie voor sfeerverlichting in de boombakken
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4.5 Locatie boombakken

Bij het bepalen van de locaties van de boombakken kiezen we om:

wel bakken te plaatsen bij:

• gevelscheidingen

• zichtlocaties (nadrukkelijker zicht op de Hamstraat vanuit de 

omgeving)

geen bakken te plaatsen bij:

• monumentale gevels

• spandraden (voor straatverlichting)

• winkelentrees

• terrassen

• beperking expeditieverkeer

Huidige banken en prullenbakken dienen verwijderd te zijn voor plaatsing 

van de boombakken.
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Geplaatst op goot, ivm terras Ir De Kroon



4.4 Siermasten

De ondernemers hebben de wens uitgesproken om naast de bomen 

siermasten te plaatsen t.b.v. de sfeer en ruimtewerking. De mast zal 

dezelfde zijn zoals toegepast voor de klassieke lantaarns op het 

Munsterplein. Zoals beschreven (2.3), wordt er geen verlichting op de 

mast geplaatst, waardoor een lichtarmatuur een lege huls zou zijn. 

Voorstel is om in plaats van een lichtarmatuur een object bovenop de 

mast kunstzinnig vorm te geven. In samenspraak met een kunstenaar kan 

een reeks objecten ontworpen worden die kenmerkend worden voor het

beeld van de Hamstraat. Het type kunstobject en de uitstraling ervan 

zullen bijdragen aan het karakter van de Hamstraat en zullen daarom 

zorgvuldig moeten worden gekozen. Een prijsvraag met open inschrijving 

voor kunstenaars kan goede ideeën verzamelen. Een interessantie opie is 

om (mogelijk in samenwerking met het Cuypershuis) een reeks te ontwerpen 

over de architect Pierre Cuypers, wiens geboortehuis in de Hamstraat 

staat. De mogelijkheden voor het ontwerp en realisatie zijn afhankelijk 

van het beschikbare budget. Er zal nog nader onderzocht moeten welk 

budget gereserveerd ken worden.

Locatie siermast tussen de goot en 
granieten strook

Een verwijzing naar het werk van 
Cuypers zou een verhalende reeks 
kunnen opleveren.

Een prijsvraag kan zeer diverse ontwerpen 
opleveren. Belangrijk is om te kiezen welke 
uitstraling of thematiek uitgangspunt is.
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5 VARIANTEN

Op deze pagina worden twee varianten beschreven. Er kan een keuze 

gemaakt worden tussen type meubilair, waarbij de boombak, de manier 

van zitten en de kosten verschillen.

In variant 1 is een zitmeubel geïntegreerd in de boombak (zie hoofdstuk 

ontwerp meubilair). Losse banken zijn dan niet nodig. De siermasten in 

dezelfde lijn als de boombakken, het maaiveld wordt zo veel mogelijk 

vrijgehouden, zodat busjes ook aan de noordzijde kunnen laden en lossen.

In variant 2 worden de boombak en bank gescheiden. Verspreid over de 

straat staan groepen van een siermast, bank en prullenbak.
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Variant 1

Aantal

Boombak met geïntegreerde zitmeubel 6x

Siermast 5x

Prullenbak 3x

Variant 2

Aantal

Boombak óx

Losse bank 5x

Siermast 5x

Prullenbak 3x



Variant 1

1 Jl
S

Variant 2
LEGENDA

o 10m

winkels

horeca

theater

huidige leegstand 

boombak met / zonder zitting

• nieuwe locatie prullenbak

** nieuwe locatie bank

__ _ spandraad verlichtirg

----- monumentale gevel

* siermast
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6 KANSEN VERLICHTING ABDIJHOF

Voor onderdoorgang van het Abdijhof naar de Hamstraat adviseren wij 

een vorm van lichtkunst om de onderdoorgang aangenaam te maken. De 

onderdoorgang is vrij lang en door het ontbreken van goede verlichting 

erg donker. De route van het Abdijhof naar de Hamstraat en omgekeerd 

wordt weinig gebruikt.

De vormgeving en constructie van de onderdoorgang is van zichzelf erg 

aantrekkelijk en geeft veel aanleiding om met verlichting te verfraaien. 

We denken aan verlichting die de wanden en toog van de onderdoorgang 

op een prettig en egale wijze verlicht. De selectie van referenties op 

deze pagina's geeft een beeld van de mogelijkheden met diverse voor 

de onderdoorgang geschikte technieken.
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Een verwijzing naar het werk van Een prijsvraag kan zeer diverse ontwerpen opleveren.

Cuypers zou een verhelende reeks Belangrijk is om te kiezen welke uitstraling of thematiek
kunnen opleveren. uitgangspunt is.



Plaatsing bakken op 19 juni
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1 INLEIDING

1.1 Opwaarderen openbare ruimte

In Januari '17 is de pilot' herinrichting Hamstraat' gestart. De Hamstraat 

is onderdeel van de winkelrouting maar heeft te kampen met leegstand. 

Met betrokken ondernemers is een proces gestart om te onderzoeken hoe 

de huidige straatinrichting opgewaardeerd kan worden. Burobol heeft 

onderzoek gedaan naar het gebruik en beleving van de Hamstraat en 

heeft in overleg met ondernemers nieuwe ontwerpvoorstellen uitgewerkt 

waarin wensen van ondernemers tot uiting komen. Het doel van dit proces 

is een breed gedragen ontwerp waarmee de Hamstraat in de nabije 

toekomst een aantrekkelijke winkelstraat blijft.

1.2 Proces

Januari - Februari '17: Analyse en onderzoek

Op 10 januari 2017 is de pilot van start gegaan. Burobol presenteerde 

in een brede bijeenkomst een overzicht van aspecten die van belang 

zijn voor een succesvolle winkelstraat en de bandbreedte van ruimtelijke 

inrichtingen. Vervolgens zijn in werkgroepverband ideeën, knelpunten 

en wensen besproken. In de werkgroepen zijn de gemeente Roermond 

en ondernemers vertegenwoordigd. Naast een fysieke herinrichting 

van de Hamstraat zijn hierbij kwalitatieve factoren besproken die 

van invloed zijn op een succesvolle winkelstraat zoals reclamebeleid, 

etalages en festiviteiten. Op basis van de werkgroepsessies, heeft 

Burobol een uitvoerige analyse uitgevoerd op de huidige inrichting van 

de Hamstraat, voetgangersstromen en loopbewegingen. Tellingen van 

voetgangersbewegingen en foto- en videomateriaal zijn gebruikt om 

inzichtelijk te maken hoe de routing en de inrichting het huidige gebruik 

en de beleving van de straat bepaalt. De resultaten van de analyse zijn 

vervolgens besproken met de werkgroepen.
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Februari - Maart '17: Verkenning opties en presentatie 

ontwerpvarianten

Op basis van de overleggen met de werkgroepen en de ruimtelijke analyse 

zijn ontwerpuitgangspunten geformuleerd. Burobol heeft aan de hand 

van realistische impressies de effecten laten zien van verschillende 

ingrepen, zoals een geheel lege Hamstraat en diverse opstellingen 

met reclameborden, boombakken, bankjes en straatverlichting. Na een 

bespreking met de werkgroepen en de gemeente zijn drie varianten 

gepresenteerd op een open avond waarvoor alle ondernemers van de 

Hamstraat zijn uitgenodigd (20 maart). In een stemming viel één variant af. 

De andere twee varianten zijn op basis van de reacties verder uitgewerkt 

en geraamd.

April - Mei '17: Voorbereiding tijdelijke ingrepen

Een verandering op korte termijn is wenselijk. Daarom is gekozen om 

naast het uitwerken van een definitieve inrichting een quick-win uit te 

werken die snel uitgevoerd kan worden. Het gaat daarbij om plaatsing 

van boombakken en verwijderen van reclame-uitingen, waarbij geen 

grond- en bestratingswerkzaamheiden nodig zijn. Burobol verkende de 

mogelijkheden voor tijdelijk boombakken en coördineerde de uitvoering. 

Op 19 juni zijn Cor-ten boombakken geplaatst met markante, 

meerstammige Zelkova's.

Op de agenda: uitwerking definitief ontwerp

Een ontwerp voor de definitieve herinrichting zal vanaf september nader 

worden uitgewerkt. Het inzicht in het effect van de tijdelijke ingrepen 

wordt hierin meegenomen. In het vervolgtraject zal het definitieve 

uitvoeringsbudget worden vastgesteld en het ontwerp worden getoetst 

op stedenbouwkundige uitgangspunten, wensen voor de opstelling vanuit 

ondernemers, cultuurhistorische gevels en expeditie.



Hamstraat van Munsterplein naar station (vlnr)
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2 RUIMTELIJKE ANALYSE

Een succesvolle winkelstraat trekt publiek aan en is aantrekkelijk voor 

passanten om te verblijven, een blik te werpen op de etalages of een 

ijsje te eten op een bankje. In de ruimtelijke analyse onderzoeken we 

wat de beleving van de straat bepaalt en hoe de Hamstraat aansluit 

op omliggende centrumstraten. De loopbeweging van voetgangers 

van en naar de Hamstraat is onderzocht met tellingen van >1500 

voetgangersbewegingen in de middag en avond van 31 januari en 2 

februari.

2.1 Routing

Loop vanaf Munsterplein en Abdijhof

In het diagram op de volgende pagina staan de diktes van pijlen tot 

elkaar in verhouding van het aantal voetgangersbewegingen. Op het 

Munsterplein zien we een grote loop vanaf de hoek van de Steenweg en 

een kleinere loop langs de zuidwand van het plein en de noordzijde van 

de kerk. Dit zijn potentiële bezoekers van de Hamstraat. In werkelijkheid 

zien we dat meer dan 80% van deze potentiële bezoekers richting het 

Abdijhof afslaat naar de Graaf Gerardstraat. Van het Munsterplein gezien 

is de Graaf Gerardstraat licht en gezellig gevuld met terrassen. Het is 

minder vanzelfsprekend om het Abdijhof in te lopen. Om via het Abdijhof 

op de Hamstraat te komen, passeert men tweemaal een donkere poort 

en loopt men over een weinig comfortabele ruimte die als rijbaan voor 

auto's is ingericht. Vanaf de noordzijde (langs de McDonalds) is er weinig 

aanloop. Het einde van de Hamstraat is hier onlogisch ingericht. Het 

profiel van de Hamstraat loopt door langs het Munsterplein terwijl het 

niet is aangesloten op de kruising met de Leliestraat en de Pollartstraat. 

Bezoekers die vanaf de Kloosterwandstraat de Hamstraat inlopen, 

slaan meestal rechtsaf. Dit maakt het oostelijke deel van de Hamstraat 

(stationzijde) het meest belopen.

Aansluiting Munsterplein

Benadering vanaf Abdijhof

6
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Loop vanaf station

Het is positief om te zien dat vanaf het station de Hamstraat door veel 

bezoekers wordt gevonden. De trechtervorm van het stationsplein draagt 

eraan bij dat passanten kiezen voor de Hamstraat t.o.v. de Veldstraat. 

De uitstraling van de gevels van Rhodos en In De Kroon zijn in sterke 

mate bepalend voor de kwaliteit van deze entree en verdienen hierdoor 

extra aandacht. Op de eerste kruising (Kruisherestraat) vervolgt een 

groot deel (79%) de weg naar de Hamstraat terwijl op de splitsing met 

de Kloosterwandstraat meer dan de helft afslaat. Van de resterende 

passanten loopt het grootste gedeelte de straat uit tot aan het 

Munsterplein. Ook in deze richting lopen de meeste passanten in het 

oostelijk deel van de Hamstraat.

8
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2.2 Straatinrichting

Loopcomfort en obstakels

De Hamstraat staat vol met Cor-tenbakken met taxuskegels, 

reclameborden en -vlaggen. Daarnaast Is de straat gevuld met meubilair 

zoals afvalbakken, banken, informatiepanelen en terrassen. Met time- 

lapse opnames hebben we in beeld gebracht waar men loopt in het 

profiel. Alle objecten zijn duidelijk bepalend voor de loop van passanten. 

Vooral reclameborden zijn obstakels waar men om moet lopen (zie 

reeks fragmenten op de volgende pagina). Als het mogelijk is, wordt de 

centrale natuursteen loper gemeden. Vooral grotere groepen passanten 

en doorgaand verkeer gebruiken de centrale natuursteen loper.
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Wanneer men alleen of met z'n 
tweeën over straat loopt zie je een 
duidelijke uitwijking naar de vlakke 

strook aan beide zijden. Obstakels 
verhinderen vaak de loop. In beide 
reeksen wijkt men uit voor een 
obstakel om vervolgens terug te 
buigen naar de looplijn over de vlakke 
strook.

Verdeling passanten richting station. 

Waarneming van 89 mensen.

Dinsdag 51-01-'17 van 15.55u tot ló.25u.

Verdeling passanten naar station. 

Waarneming van 114 mensen.

Dinsdag 31-01-'17 van 15.55u tot ló.25u.

Totaal beide richtingen:

41% op de middenstrook 

28% op de smalle klinkerstrook 

31% langs winkels
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Zicht

In veel gevallen zien we taxuskegels, vlaggen en borden het zicht op 

etalages beperken. Ook verhinderen objecten een continue blik door 

de straat.

Voorbeeld zichtbeperking door (rode gemarkeerde) objecten op straat

12

Slechts de middenstrook is volledig vrij van obstakels. De lage 
obstakels leiden het zicht af van de etalages en hogere obstakels 
blokkeren het zicht.



Ruimte en sfeer

Alle objecten op straat samen zorgen voor een rommelig beeld. De 

objecten dragen niet bij aan een prettige verblijfsruimte. Er is groen 

toegevoegd, maar met de keuze voor taxuskegels in Cor-tenbakken 

behoudt het geheel een harde uitstraling. De aanwezigheid van veel lage 

objecten zorgt voor een ruimtelijke beleving van de straat die omhoog 

gericht is. Herinrichting biedt de kans om deze ruimte meer intiem te 

maken en daarmee aantrekkelijker als verblijfsgebied.

Objecten leiden af van de etalages, blokkeren zicht en dragen niet bij 
aan een prettige ruimtelijke geleding.

Door het verrommelde maaiveld is er geen ruimtelijke geleding
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2.3 Uitgangspunten

Ruimtelijke effect

Voor de inrichting van een aantrekkelijkere winkelstraat kunnen 

we op basis van de analyse de volgende uitgangspunten 

benoemen:

• Het zicht op de etalages wordt geoptimaliseerd. Daartoe 

wordt de ruimte op ooghoogte zoveel mogelijk vrij van 

afleidende en blokkerence objecten.

• Nieuwe objecten dragen bij aan de ervaring van een 

prettige ruimte. Een derge ijke ruimte kan gevormd worden 

door bijv. lichtarmaturen en boomkronen boven ooghoogte.

14

Objecten blokkeren zicht en leiden af Vrij zicht op ooghoogte

Aangename schaal



Reclamebeleid

Om de Hamstraat met een nieuwe inrichting een kwaliteitsimpuls te 

geven, zullen al ereerst duicelijke afspraken gemaakt moeten worden 

op het gebied van reclamebeleid. De impressies op deze pagina tonen 

verschillende keuzes m.b.t. de plaatsing van reclameborden.

Op bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers zijn verschillende 

geluiden gehoord. Enerzijds is men overtuigd van de rust en kwaliteit van 

een lege straat die ontstaat wanneer alle borden worden weggehaald. 

Anderzijds zijn enkele ondernemers overtuigd van de toegevoegde 

(economische) waarde van hun reclameborden.

Om te voldoen aan de wens om de Hamstraat een kwaliteitsimpuls te 

geven, is besloten om in ieder geval als proef de straat tijdelijk op te 

ru men en gezamenlijk geen reclameborden te plaatsen.

Imcressie zonder reclameborcen, taxuskegels, windschermen etc.

Huidige situatie

Borden uitgelijnd in de strook langs de goten

Borden tegen de gevels op kavelgrenzen
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Ideeën uit de werkgroepen

Het succes van een winkelstraat draait om meer dan alleen de ruimtelijke 

inrichting. Het winkelaanbod, de inrichting van (leegstaande) etalages en 

programmering van evenementen zijn thema's die ook voor de Hamstraat 

van belang zijn. In de werkgroepen zijn de eerste ideeën gedeeld om 

aanloop naar de Hamstraat te stimuleren en de Hamstraat positief te 

profileren. Dit is een overzicht van genoemde punten:

Evenementen:

Brocantemarkt / bloemenmarkt op abdijhof / straattheater / muziek / 

uitbreiden cultuurnacht

Routing:

Kunst- of fotoroute, poort of verbijzonderde entree, herinrichting abdijhof 

als plein met eventueel geluidsvrije horeca , herschikken oliebollenkraam 

/ ijskraam, toegankelijkheid Parking Oostzijde station verbeteren

Winkelaanbod:

Stimuleren vestigen nieuwe winkels met reduceerde huurprijs, Parijse 

tafels met boeken op straat / 'Montmartre van Roermond' / Literair café, 

profileren op mode / lifestyle /exclusiviteit / kleine winkels (geen ketens)

Straatbeeld:

Sfeerverlichting, etalages hoogwaardig/artistiek inrichting door etaleur, 

reclame rustig en uniform maken, straat schoonmaken met stoommachine

16
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Inspiratie: evenementen



Inspiratie: branding Inspiratie: etalages
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3 ONTWERPVOORSTELLEN EN AFWEGINGEN

Na overleg met de werkgroep zijn op 20 maart drie 

ontwerpvoorstellen gepresenteerd. De drie ontwerpen 

zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten maar 

verschillen in ruimtelijke compositie, impact en 

bijhorende kosten.

3.1 Variant 1

Boombakken staan verspreid, aan twee zijden 

van het profiel. De voorbijganger wordt hierdoor 

vertraagd en kijkt om zicht heen. Op kruisingen met 

veel voorbijgangers en bij de ijssalon is de boombak 

tegelijk bank om te zitten onder de boom. Richting 

het Munsterplein, het minst belopen stuk, staan de 

bakken op kortere afstand van elkaar. Er staan tien 

bakken, op gem. +/- 20m van elkaar, ter hoogte van 

gevelscheidingen.

"1“ Opvallend: door plaatsen van boombakken 

aan beide kanten van het profiel zijn ze extra 
beeldbepalend

"1“ Flexibel: boombakken zijn makkelijk te 

verplaatsen

"1" Vertragen passanten: boombakken creëren 

verblijfsgebied i.p.v. doorgaande route

Vol straatbeeld: Combinatie met 
straatverlichting en los meubilair wordt te veel

— Conflict met fietsers: fietsers moeten over de 

middelste strook zigzaggen

— Conflict met expeditie 

Kosten: €

+ Op korte termijn te realiseren
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Variant 1
LEGENDA

winkels

horeca

theater

leegstand

boombak

straatverlichting

zitmeubilair

prullenbak
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5.2 Variant 2

In de tweede variant staan de boombakken en het 

meubilair tegenover elkaar. De bankjes, prullenbakken en 

straatlantaarns staan aan de zonzijde. Daar tegenover 

staan de boombakken in één lijn. De bakken en het 

meubilair worden uitgelijnd op de strook tussen de 

goot en de granieten strook in het midden. Richting 

het Munsterplein, in de minder drukke passage, staan 

bomen en meubilair dichter op elkaar. Net als in variant 

1 staan er tien boombakken, op een gemiddelde afstand 

van +/- 20m van elkaar, ter hoogte van gevelscheidingen.

+ Vrije loop: de opstelling van meubilair en 

bakken in dezelfde lijn creëert een vrije loop 

door het midden en langs beide gevels.

+ Continuïteit: doordat de bomen aan één kant 

staan is er continu zicht door de straat.

“I" Loper: de granieten middenstrook wordt door 

de plaatsing van meubilair en bomen een 

prettige ruimte.

“ Boombakken staan over twee type
verhardingen heen en passen daarom niet 

optimaal in huidig profiel

Conflict met expeditie

— Verlichting kostbaar ten opzichte van bijdrage 

Koster: €€

+ Op korte termijn te realiseren.
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Variant 2
LEGENDA

winkels

horeca

theater

leegstand

boombak

straatverlichting

zitmeubilair

prullenbak
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3.3 Variant 3

Bij de ingreep die we voorstellen in variant 3 wordt 

ook de bestaande verharding aangepast. In de huidige 

situatie is het profiel, mede door de ligging van de 

goten, in 5 stroken opgedeeld. Dit voorstel maakt een 

rustiger asymmetrisch profiel waarbij het graniet tot 

aan de westelijke goot komt te liggen. Aan de andere 

zijde van het graniet (de zonzijde) wordt al het meubilair 

en boombakken verspreidt in een hiervoor ingerichte 

strook van 2m breed. Bij combinaties van banken met 

straatlantaarns en banken met boombakken ontstaan 

om tijdens het winkelen even te pauzeren.

+ Vrije loop: er ontstaat een brede vrije loop. Grote ingreep

“1“ Overzichtelijk: het meubilair staat helder Geen verbetering loopcomfort

geordend.

Verplaatsen verharding technisch onhaalbaar
"I" Vanzelfsprekend: boombakken en meubilair 

vormen geheel met de verharding.

Kosten: €€€€
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leegstand

boombak

straatverlichting

zitmeubilair

prullenbak
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5.4 Conclusie varianten

De algemene reactie op de varianten is positief. De 

boombakken dragen bij aan de gewenste verblijfskwaliteit. 

Variant 1, waarbij de bakken aan beide kanten van het 

profiel staan, is in een stemming afgevallen met oog 

op het behoud van een brede open strook voor o.a. 

expeditieverkeer. Het aanpassen van de verharding 

geeft voordelen voor loopcomfort en rust in het 

profiel. In verband met aanlegkosten en de afweging 

die gemaakt moet worden in breder verband met een 

stedenbouwkundige visie op alle centrumstraten zal 

het aanpassen van de verharding voorlopig beschouwd 

worden als optie voor de lange termijn. Op de korte 

termijn wordt de voorkeursvariant onderzocht.

De boombakken zijn in de voorkeursvariant belangrijke 

elementen. De boomkronen boven ooghoogte maken 

een mooie ruimte om onderdoor te lopen of te pauzeren 

op een bank. De boombakken staan op zo'n afstand 

van elkaar dat het beeld continu is, er geen grote 

overbruggingen zijn en de eerstvolgende boom altijd op 

een afstand staat waarop passanten hun loop oriënteren. 

Het meubilair staat aan de zonzijde van de straat. De 

plaatsing van straatlantaarns als sfeerverlichting is 

een afweging waarin de voordelen betreft sfeer en 

ruimtewerking moeten worden afgewogen t.o.v. kosten 

en beheer. In zowel de voorkeursvariant, als de variant 

voor de lange termijn, is het essentieel dat het profiel is 

vrijgemaakt van reclamemateriaal en overige objecten 

die afleiden van de etalages of het zicht beperken.

Voorkeursvariant 'meubilair uitgelijnd in huidig profiel'

• Meubilair toegevoegd in het huidige, leeg gemaakte profiel

• Meubilair uitgelijnd aan de zonzijde van de straat

Relatief eenvoudige ingreep. Flexibel door mogelijkheid 
te schuiven met boombakken. Ontstaan van aantrekkelijke 
plekken door combinaties boombakken en meubilair.

Geen verbetering loopcomfort

[rechts] impressie toevoeging straatlantaarns
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Referenties meubilair en boombakken
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Variant lange termijn

Granieten keien vervangen door egaal vlak van tegels 

2m brede strook met meubilair op de loper aan de zonzijde

Alternatief: zelfde type werkzaamheden als bij 
de variant met een eenvoudig loopvlak van het 

huidige type klinkers

+ Comfortabel loopvlak

"I" Heldere organisatie van elementen op straat

Relatief hogere kosten en meer overlast tijdens werkzaamheden. Deze ingreep dient afgestemd te worden met een algemene visie op de

stedenbouwkundige inrichting van de centrumstraten.
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Referenties boombakken en meubilair in een doorlopende strook met eigen verharding
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4 TIJDELIJKE INGREPEN

6 bakken met meerstammige bomen

Op 19 juni 2017 zijn 6 boombakken geplaatst in de Hamstraat. De bakken 

met taxus en de reclameborden zijn verwijderd. Deze boombakken zijn 

een tijdelijke inrichting om enerzijds op de korte termijn het straatbeeld 

een impuls te geven en anderzijds met ondernemers te beoordelen of 

dit type boombakken het gewenste effect geven met oog op uitwerking 

van een inrichting voor de langere termijn. De boombakken worden voor 

8 maanden geplaatst, met een optie voor verlenging. De nazorg van de 

beplanting is contractueel vastgelegd. De bakken hebben de volgende 

eigenschappen:

Materiaal bakken: Cor-tenstaal 

Afmeting bakken: 1,5 x 1,5 x 0,9m (LxHxB)

Soort boom: Zelkova serrata, meerstammig, 400-450cm hoog 

De onderbeplanting is in elke bak verschillend.

Bak 1: Alchemilla mollis (potplanten)

Bak 2: Pennisetum alopecuroides 'Hameln' (potplanten)

Bak 3: Geranium biokovo (kan-en-klaar mat)

Bak 4: Waldsteinia ternata (kan-en-klaar mat)

Bak 5: Nepata faassenii 'Walkers Low' (kan-en-klaar mat)

Bak 6: Carex morowii (kan-en-klaar mat)

28

Positionering boombakken

Bij het bepalen van de locaties van de tijdelijke boombakken kiezen we om:

wel bakken te plaatsen bi:

• leegstand

• gevelscheidingen

• zichtlocaties (nadrukkelijker zicht op de Hamstraat vanuit de 

omgeving)

geen bakken te plaatsen bij:

• monumentale gevels

• spandraden (voor straatverlichting)

• huidig meubilair

• winkelentrees

• terrassen

■ beperking expeditie McDonalds



Plaatsing bakken op 19 juni
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Straatbeeld met de 6 grote meerstammige Zelkova's
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Hamstraat nu

Hamstraat oude situatie



Hamstraat nu

Hamstraat oude situatie
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5 DOORKIJK TOEKOMSTIGE INRICHTING

Vervolg van het proces

De planning is om september verder te ontwerpen aan een definitieve 

herinrichting van de Hamstraat. De gepresenteerde voorkeursvariant is 

hierbij het uitgangspunt. Het nieuwe meubilair en definitieve boombakken 

zijn onderwerp van studie. Het effect van de plaatsing van de tijdelijke 

boombakken en de feedback vanuit ondernemers hierop speelt in grote 

mate een rol in het definitief ontwerp. Bewoners en ondernemers worden 

uitgenodigd om samen de exacte locatie van het straatmeubilair te 

bepalen. Een plattegrond met daarbij het nieuwe meubilair in miniatuur 

leent zich goed voor het in beeld brengen van mogelijkheden en het 

opgang brengen van de discussie over de wenselijke positionering.

Naast het overleg met bewoners en ondernemers zal onderzoek en 

afstemming plaats moeten vinden op het gebied van:

• Afstemming nuts

• Toegankelijkheid mindervaliden

• Nooddiensten

• Afvalinzameling

• Cultuurhistorie / gevelbeelden

• Stedenbouwkundige inrichting centrumstraten

Impressie interactieve sessie straatinrichting (Bolwaterstraat, Venlo)
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Aansluitingen

Aansluiting Munsterpleh huidige situatie straat aan plein (boven), plein 
tot aan de gevel (midden), loper Hamstraat over plein (onder).

Zoals de analyse heeft aangetoond zijn de aansluitingen op de Hamstraa* 

sterk van invloed op de loopstromen. Het Abdijhof en de aansluiting op 

het Munsterplein vragen met name aandacht. Wanneer het Abdijhof als 

voetgangerszone is ingericht met lichte doorgangen onder de poorten is 

het de verwachting dat meer mensen via het Abdijhof de Hamstraat vinden. 

De Hamstraat heeft aan de noordzijde een diffuus einde. In de bestrating 

loopt de Hamstraat door tot aan de kruising met de Leliestraat maar dit 

is niet waar de bezoekers de Hamstraat op wandelen. De aansluiting 

van de Hamstraat op het Munsterplein zou in de toekomst heroverwogen 

moeten worden wanneer de mogelijkheid zich voordoet.

Aansluiting Abdijhof huidige situatie (boven) en inricotingssuggestie als 
ruimte voor voetgangers (beneden).
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Toevoegen sfeerverlichting

Er zijn veel technieken om de straat op bijzondere wijze te verlichten. 

Lichtprojecties kunnen als aanvulling op de huidige verlichting sfeer 

toevoegen en een mooi, verrassend en spannend beeld creëren. Historische 

gevels of bomen kunnen worden opgelicht en vanuit de gevels kunnen 

vormen en patronen op straat worden geprojecteerd. Diverse evenementen 

zoals Glow Eindhoven laten zien hoe lichtprojecties van tijdelijke aard de 

Hamstraat in de picture kunnen brengen. Bijzondere verlichting kan een 

reden worden om de Hamstraat de bezoeken. Op korte termijn maken 

we een uitwerking van sfeerverlichting als evenement in de Hamstraat.

36

Referenties van lichtprojecties op straat, gevels of bomen.
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Bijlage behorend bij project 1d Start-up startende retailers



Project “start-up binnenstad Roermond'

Aanleiding en doelstelling
Roermond heeft de ambitie de binnenstad de komende jaren levendig te houden en dè retailstad van 
Limburg te zijn en te blijven. Het plan Vitale Stad en het programma binnenstad geven daar invulling 
aan. Ook wil Roermond een stad zijn waar nieuw ondernemerschap welkom is en optimaal 
ondersteund wordt. Dit is onder andere vastgelegd in onze economische visie (2017). In het project 
‘Start-Up Binnenstad’ komen meerdere ambities bij elkaar: het levendig houden van onze binnenstad, 
het opwaarderen van de Hamstraat, het activeren van vastgoedeigenaren in de hamstraat, leegstand 
tegengaan, het aantrekken van nieuwe en vernieuwende winkelconcepten (aanvullend aanbod), 
ruimte bieden aan startende ondernemers en hen daarbij optimaal ondersteunen.

Wat houdt het project in?
De geselecteerde starters wordt onder aantrekkelijke condities winkelruimte in de Hamstraat geboden 
waarin zij hun zaak kunnen vestigen. Starters kunnen op basis van een sterk gereduceerd huurtarief 
voor 1 jaar starten in een aangeboden pand. Doel is te beginnen met 2 panden (2/3 starters). Op 
basis van een ondernemingsplan kunnen zij zich inschrijven voor een pand. Een selectiecommissie 
zal op basis van een aantal criteria beoordelen welke plannen het meest levensvatbaar zijn en een 
aanvulling vormen op het bestaande aanbod. De starters die geselecteerd worden om met hun zaak 
te beginnen, krijgen ondersteuning vanuit een netwerk van samenwerkende partners. Te denken valt 
aan: StartersCentrum Limburg, Rabobank en/of ING, RIC, accountant/boekhouder.

Resultaten
Het werven, faciliteren, vestigen en ondersteunen van nieuwe, jonge ondernemers in het centrum van 
Roermond met nieuwe/innovatieve winkelconcepten. Ambitie is om deze ondernemingen door te laten 
groeien naar goede bedrijfsconcepten, met eigen verdienmodellen, die zelfstandig kunnen 
voortbestaan in de toekomst en daarmee een bijdrage leveren aan een opwaardering van de 
Hamstraat.
Ondersteuning hiervan vindt plaats middels advisering en coaching door bestaande organisaties die in 
dit segment actief zijn en het gebruik maken van de winkelruimte onder zeer aantrekkelijk financiële 
condities gedurende de opstartfase.

Uitgangspunten en randvoorwaarden project
Minimaal 2 panden beschikbaar voor periode van 1 jaar
meerdere ondernemers in 1 pand heeft voorkeur: nieuwe samenwerkingen stimuleren door 
middel van bijeenkomst (naar voorbeeld droomdate Oss). Ondernemers dienen naast eigen 
ondernemingsplan, een plan m.b.t. samenwerking in 1 pand aan.
De starters worden op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria geselecteerd door een 
selectieteam bestaande uit afgevaardigden uit de ondersteunende partijen 
eigen bijdrage jaarhuur per pand 25% (van oorspronkelijke huurprijs) 
kosten energie, internet, etc. is voor ondernemers zelf
onderneming: winkel - daghoreca (?) - ambacht (werkplaats/atelier) of combinatie hiervan 
voorwaarde: starter of bedrijf dat overstap van thuis / internet naar binnenstad wil maken 
(geen verplaatsing of gevestigde ondernemers)

Organisatie en opdrachtverlening
De opdracht om het project uit te voeren wordt door gemeente Roermond verleend aan 
Citymanagement Roermond. De opdracht kan conform de aanbestedingsregels enkelvoudig 
onderhands verleend worden. Deze notitie dient als opdrachtomschrijving.

Projectleiding: Citymanagement Roermond 
Projectgroep:

Citymanagement Roermond
Gemeente Roermond - Mandy Segers (projectleider startende ondernemers) en Femke 
Boonen (Projectleider Vitale Stad)
Gemeente Roermond - iemand vanuit vergunningen?

Mogelijke ondersteunende partners:
Rabobank en/of ING 
StartersCentrum Limburg



Retail Innovation Center 
Communicatiebureau 
Accountant / boekhouder

Bij opdrachtverlening verkent de projectleider, eventueel in samenwerking met contactpersonen 
gemeente Roermond, welke ondersteunende partijen kunnen en willen meewerken aan het project.

Financiën
De totale begroting voor dit project bedraagt €40.000.
De uiteindelijke kosten zijn mede afhankelijk van welke panden uiteindelijk beschikbaar gesteld 
worden.

Begroting
Huurkosten (minus eigen bijdrage starters) €20.000
Promotie en communicatie project € 5.000
Projecturen CMR € 10.000
Onvoorzien € 5.000
TOTAAL € 40.000

De kosten voor het project kunnen betaald worden uit de ESSV reserve “ondersteuning startende kl. 
ondernemers” (kostenplaats 61779).

Planning
Het project kan in drie fasen worden ingedeeld:

Fase 1 - februari, maart
Inventariseren medewerking vastgoedpartijen - beschikbare panden en voorwaarden 
Inventariseren medewerking ondersteunende partijen (ten behoeve van selectie starters, 
communicatie en uiteindelijk ondersteunen van de starters)
Op basis hiervan: go/no-go moment 

Projecturen en budget voor deze fase:

Fase 2 - april, mei
Start campagne werving aspirant starters
Informatiebijeenkomst voor aspirant starters mogelijkheid voor aspirant starters om 
samenwerkingspartners te vinden om een gezamenlijke ‘inschrijving’ te doen 
Indienen ondernemingsplannen aspirant starters 
Selectie starters op basis van ondernemingsplannen
Op basis hiervan: go/no-go moment (bij onvoldoende kwalitatief goede plannen: no-go) 

Projecturen en budget voor deze fase:

Fase 3 - juni 2018 t/m juli/augustus 2019
Voorbereidingen starters opening zaak met ondersteunende partijen 
Panden komen beschikbaar, daadwerkelijke start
Tussentijdse evaluatie en evaluatie na een jaar (bij succes eventuele uitbreiding project) 

Projecturen en budget voor deze fase:

Communicatie
Om starters met plannen te werven is een goede communicatiestrategie van belang.
Communicatie zal plaatsvinden via verschillende kanalen:

Kranten
Lokale omroep (wethouder via villa politica?)
Posters / bestickering van de beschikbare panden
Verspreiding flyers binnenstad en plekken waar ondernemers komen
Mailing via ondersteunende / meewerkende partijen
Social media kanalen Citymanagement en Gemeente Roermond
Aparte (sub-)website (Citymanagement)

Een communicatieplan wordt door Citymanagement als opdrachtnemer uitgewerkt.



Kanttekeningen en risico’s
Iedere fase kent een risico: fase 1 - geen of onvoldoende medewerking vastgoedeigenaren, 
fase 2 - te weinig of te weinig kwalitatief goede aanmeldingen, fase 3 - de gestarte 
ondernemingen zijn niet duurzaam of de starter komt in financiële problemen of moet voor 
eind van het project de zaak sluiten. Voor de risico’s in fase 1 en 2 zijn go/no-go momenten 
ingebouwd. Met betrekking tot het risico fase 3: we proberen dit te ondervangen door goede 
begeleiding van ondersteunende partijen en een goede selectie vooraf.
Starters ondertekenen een reglement met afspraken over geheimhouding, communicatie- 
uitingen en andere voorwaarden deelname
Al tijdens het project blijkt dat meerdere vastgoedeigenaren een pand tegen gereduceerd 
tarief beschikbaar willen stellen en blijkt dat er ook voldoende starters met goede plannen zijn, 
zal bekeken worden of het project uitgebreid kan worden met nieuwe panden en starters.



Panden Hamstraat

Nr. M2
(verkoopopp.)

Prijs per 
jaar

Bij
50%

Bijdrage
huurder

Kosten
vanuit
project

16
(Cocoon)

215 42.000 21.000 10.500 10.500

1A
(Eyewish)

103 25.000 12.500 6.250 6.250 Verhuur is al gezakt 
in prijs met €5.000

15 215 36.000 18.000 9.000 9.000
19 75 18.000 9.000 4.500 4.500 Verhuur is al gezakt 

in prijs met €12.000
25A 152 33.500 16.750 8.375 8.375
34 (dixons) 120 24.000 12.000 6.000 6.000 Verhuur is al gezakt 

in prijs met €12.500



Bijlage behorend bij project 3b Wandelverbinding ECI - Binnenstad



Projectplan

Het creëren van een schakel tussen de 
historische binnenstad en de Maasplassen



Het creëren van een verbindende schakel tussen de historische binnenstad en 
het maasplassen gebied.

Achtergrond:

Roermond kent binnen haar huidige stadsgrenzen beperkte fysieke mogelijkheden om in te breiden. 

Vanuit de gedachte van de ‘compacte stad’ wordt middels de realisatie van het plan Roerdelta een 

motor gevormd voor de verdere ontwikkeling van Roermond als een stad met hoogwaardige woon, - 

werk,- en vooral recreatiemogelijkheden.
Met de realisatie van Roerdelta fase 1 is hiermee inmiddels een start gemaakt. Er wordt een groot 

stadspark aangelegd welke de aanzet maakt voor een verbinding tussen de Roer en het maasplassen 

gebied, de nieuwe toekomstige haven en gebiedsontwikkeling bij La Bonne Aventura. Een belangrijke 

schakel in het toeristische netwerk tussen de maasplassen en de historische binnenstad van 

Roermond.

Verbindende schakel
De gemeente Roermond is voornemens om op een schakellocatie tussen de historische binnenstad 

en nog verder te ontwikkelingen gebieden rondom de haven La Bonne Aventura - en daarmee de 

schakel naar de Maas(plassen)- een openbaar plein te realiseren met een openbare 

wandelverbinding.

De aanzet hiervoor wordt gemaakt op een belangrijke schakellocatie in de vorm van het plein 

Loesbleik. Door dit plein op de voorgestelde locatie te realiseren, wordt een eerste aanzet gegeven 
voor een wandelverbinding tussen de binnenstad en het water. Onderstaande wordt aangegeven hoe 

dit voornemen past binnen diverse beleidsstukken en bij kan dragen aan een toekomstige 

ontwikkeling van dit gebied en de verbinding naar het water kan leggen.



Aansluiting/ passend binnen verschillende beleidsstukken

Coalitieakkoord gemeente Roermond
In het coalitie akkoord van het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond is 

opgenomen dat door de Maasplassen en het waterfront van Roermond verder te ontwikkelen en beter 

bereikbaar te maken, het toerisme en recreatie op en aan het water versterkt kan worden. Op deze 

manier kan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Maasplassen versterkt worden en kunnen 

voorzieningen geboden worden aan inwoners en bezoekers.

Door het realiseren van een wandelverbinding tussen de historische binnenstad en de Maas door een 

gebied dat toeristisch recreatief aantrekkelijk is, vanwege de aanwezigheid van diverse monumenten 

en een voorziening zoals de ECI, kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan deze 

doelstellingen. Door een plein te realiseren op de voorgestelde locatie wordt een eerste aanzet 

gemaakt voor deze ontwikkeling op een locatie die bovendien te zien is als een scharnierpunt om 

deze verbinding te kunnen realiseren.

Coalitieakkoord Provincie Limburg

In het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten wordt toerisme en recreatie als buitenkans gezien 

voor de provincie. In dat kader wordt gestreefd naar een sterke positionering van de waterrecreatie, 

met de Maas als een verbindend element door heel Limburg en de potentie van de Maasplassen in 

Midden-Limburg. Tevens wordt in het kader van het thema 'toerisme en recreatie als buitenkans’ 

aangegeven dat infrastructurele keuzes op het gebied van ondermeer fiets- en wandelroutes gemaakt 

worden om recreatie en toerisme te versterken.

Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030
In de intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030 wordt aangegeven dat er in Roermond 

kansen liggen in herstructurering, restauratie en revitalisering van oudere stadsdelen. Het verder 

doorvoeren van deze ontwikkelingen zal leiden tot een verbeterde ligging aan en relatie met het water 

om de stad, de Maas en de Maasplassen. Grootschalige industriecomplexen aan de rand van de stad, 

zoals het ECl-terrein, worden getransformeerd in moderne verblijfsgebieden met opgeknapte 

historische panden. Ook het wonen richt zich meer en meer op de randen van de stad aan het water. 
Al deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de relatie tussen de binnenstad en het rivierfront versterkt 

wordt. Zo ontwikkelt Roermond steeds meer een waterfront met stedelijke allure.

Nautisch programma van Eisen
Aan de hand van het nautisch Programma van Eisen worden op dit moment verbeteringen 

doorgevoerd in de maasplassen en projecten opgepakt. Dit project draagt in hoge mate bij aan de 

doelstellingen van het Nautisch Programma van Eisen. Speerpunten die relevant zijn, zijn:

Streven naar een goede aansluiting van stad en water, bereikbare en bruikbare oevers; 
Streven naar verjonging van de watersport, mensen zonder boot naar het water krijgen.

Motie Leisure
Een sterk waterfront vanwaar een directe verbinding aanwezig is naar de historische binnenstad van 

Roermond om het potentieel van de Maasplassen bij Roermond te kunnen benutten, is het doel van 

deze eerste aanzet voor deze verbindende schakel.
Een belangrijke zet in de versterking van het aanbod en de structuur op toeristisch en recreatief 

gebied. Dit biedt tevens mogelijkheden om toeristen langer vast te houden in de stad, maar biedt ook 

voor bewoners het voordeel dat diverse functies beter onderling bereikbaar zijn. Hiermee wordt 

voldaan aan de doelstellingen van de Motie Leisure.



Programma van eisen

In het (concept) Programma Van Eisen voor de haven Bonne Aventure wordt door Blue Progress, 

tevens begeleider bij het nautisch programma van eisen, aangegeven dat deze haven bij uitstek de 

plek is waar bezoekers voor een kort bezoek aan of overnachting in de stad naar toe zouden moeten 

komen. Dit is een ontwikkeling die met realisatie van Roerdelta fase 2 ingezet moet worden. Door het 

realiseren van een verbinding van het historische stadscentrum naar deze haven (en terug) kan daar 

een eerste aanzet aan geleverd worden.

Ruimtelijke samenhang
De locatie waarop het plein gerealiseerd wordt, maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht 

van Roermond. Bovendien zijn in de directe omgeving een aantal Rijksmonumenten gelegen, 

waaronder de Steenen Brug. In de huidige situatie heeft deze locatie echter een beperkte ruimtelijke 

kwaliteit en draagt het niet op een positieve wijze bij aan de uitstraling van dit gebied. In het vigerende 

bestemmingsplan is bebouwing toegestaan tot aan het talud van de Roer. Door nu meer ruimte te 

reserveren in dit gebied en hier een openbaar toegankelijk plein te realiseren, kan de ruimtelijke 

kwaliteit van dit gebied aan de Roer beter benut worden en daarmee de uitstraling van het beschermd 

stadsgezicht verhoogd. Dit zorgt voor een verhoogde toeristische waarde van dit gebied en de directe 

omgeving. Daarnaast wordt er door realisatie van het wandelpad een verbinding gelegd met het 

pelgrimspad naar Santiago de Compostella

Het wandelpad loopt bovendien langs de Roer die, als Natura 2000 gebied, belangrijke waarden kent 

op het gebied van flora en fauna en op deze manier beter beleefbaar wordt zonder het risico te lopen 

op aantasting van deze waarden doordat het wandelpad op het talud gerealiseerd wordt.

Gebiedsverkenning en uitwerking

Wandelen:
Op dit moment mist de stad Roermond een goede (met name) toeristische route vanuit de binnenstad 

en het water (Roer en Maas). Door de realisatie van een hotel op de kop van de Loesbleik ontstaat er 

een kans om dit scharnierpunt tussen binnenstad en water optimaal te benutten als start voor deze 

belangrijke verbinding! De komende jaren zal het plan nader uitgewerkt worden om de route te 

vervolgen naar de maas in de realisatie van de gebiedsontwikkeling Roerdelta fase 2. Een belangrijk 

aandachtpunt hierin is het contact met het water en het toeristische en utilitaire fietsverkeer!



Fietsen



Ontwerphypothese:

a
ROERDELTA VI. ONTWERPHYPOTHESE

2016/2017: Aanzet Verbinding 

binnenstad met de Roer en de 

Maas via Plein Loesbleik 

2019 e.v. :

Driessen - stedelijk balkon’ 

Brouwers- van dijk naar groene 

kade

Brug voor fietsers en voetgangers 

toeristisch

Steelhaven - mogelijk privaat 

Maaseiland - landelijk

Met de aanleg van de wandelverbinding tussen de binnenstad langs de Roer, door het park Akcross 

naar de Maas kan reeds dit jaar, bij voldoende middelen, nog een start worden gemaakt. Afronding 

en gehele realisatie wordt voorzien in 2017.

De doorsteek vanuit de Voorstad St Jacob naar de Maas (kade) en de ontwikkeling van een wandel 

en fietsroute door Roerdelta fase 2 is voorzien vanaf 2019-2020. Wellicht dat al een tijdelijke 

hardlooproute of sportroute door het huidige gebied fase 2 kan worden gecreëerd. Dit wordt nu 

onderzocht en met de huidige gebruikers (erfpachters) besproken.

Op deze manier gaat een ontwikkelgebied voor de toekomst leven en wordt het gebied bekend voor 

de Roermondenaar en de toerist.

Financiële situatie
Op dit moment is niet voorzien in een schakelpunt tussen de binnenstad en de Loesbleik. Echter met 

de realisatie van een publieke trekker op dit scharnierpunt ontstaat er een grote kans om dit 

scharnierpunt ook daadwerkelijk meer publieke openbare vorm (verblijfsfunctie) te geven en de aanzet 

te maken voor een route naar het water, door het groen. Het is belangrijk hier de duidelijke verbinding 

te leggen met het park Akcross en daarna de doorsteek naar de maas en de haven van Roerdelta 

fase 2.

Op dit moment is enkel voorzien in het behoud van de bestaande situatie Loesbleik en het aansluiten 

van de bouwwerken op het maaiveld. Een gemiste kans!

Met een bijdrage zou de schakel en de aanzet tot een fantastisch toeristisch netwerk een aanvang 

kunnen nemen en een toonzetten voor de schakeling van een historische binnenstad met het water.



De geraamde kosten voor deze aanzet zijn circa €150.000,-- (in de bijlage treft u een raming aan). De 

gemeente heeft een bedrag van €50.000 euro geraamd voor deze opzet en vraagt de Provincie in dit 

kader gelet op de regionale aantrekkingskracht van de stad en zeker ook het water in de Roer en de 

maas een bijdrage te doen.



Bijlagen behorend bij project 3f Gastheerschap



Gevraagde kwaliteitseisen aanbesteding Retail Interventie Team in combinatie met 
Gastheerschap

1.1 G2 KWALITEIT

Aspect 1
Aan uw inschrijving dient u een plan van aanpak toe te voegen. Het plan van aanpak mag maximaal 
bestaan uit 5 tekstbladzijden uitgaande van A4-formaat, enkelzijdig en lettertype Arial met minimale 
tekstgrootte 10. Voorpagina, inhoudsopgave en bijlagen worden niet als tekstbladzijde geteld. Indien 
meer dan het aantal opgegeven pagina’s wordt ingediend, wordt het aantal teveel pagina’s niet 
meegenomen in de beoordeling. Uw plan van aanpak dient in ieder geval de volgende 
kwaliteitsfacetten te beschrijven:
1.1 Uitvoering taak beveiliger op straat en in winkels
1.2 Uitvoering taak als gastheer in openbare ruimte
1.3 Opstartfase en werkprotocol met partners
1.4 Uitvoering communicatie en netwerkfunctie
1.5 Omschrijving houdingsaspecten
1.6 Materiedeskundigheid en buitenlandse talen
1.7 Uitvoering tijdsbesteding inclusief responstijd
1.8 Klachtenregeling
1.9 Afdoening geweldstoepassing en handhaving strafbare feiten 

Ad 1.1
a. Beveiliging op straat: Preventieve aanwezigheid, actief toezicht en handhavend optreden 

op straat op de locatie gebied BIZ-binnenstad
b. Beveiliging in winkels: Preventieve aanwezigheid, actief toezicht en handhavend optreden in 

winkels
binnen de locatie gebied BIZ-binnenstad

De werkzaamheden op het gebied van veiligheid omvatten het voorkomen en aanpakken van: 
-vermogensdelicten (diefstal en zakkenrollerij en overval),
-vandalisme, brand en aantasting van eigendommen, evenals 
- overlast, bedreiging, agressie en geweld en dergelijke.
Daar waar mogelijk en noodzakelijk wordt repressief opgetreden binnen de wettelijke 
bevoegdheden.
Ervaring met beveiliging op straat is een pré en wordt extra gewaardeerd. Hiervoor kunnen 50 
punten worden gescoord.

Ad 1.2
Gastheerschap: een open-, interactieve en klantvriendelijke houding ter positieve beïnvloeding van de 
sfeer in de binnenstad. Hierbij wordt een prettige, gastvrije en actieve houding verwacht op het 
gebied van veiligheid maar ook op het gebied van plaatselijke bekendheid ten opzichte van 
ondernemers, personeel, stadsbezoekers en inwoners, Bij deze taakstelling hoort eveneens het 
nemen van eerste maatregelen bij calamiteiten en/of anderszins afwijkende zaken conform de 
instructies van de opdrachtgever.

Ad 1.3
De inschrijver draagt er zorg voor dat de opstartperiode binnen 1 maand na de overeenkomst is 
afgerond is. Na deze periode moeten de beveiligingswerkzaamheden probleemloos verlopen. Doel 
van dit onderdeel is te vernemen hoe de overname van de werkzaamheden gestalte geeft en de 
opstart wordt georganiseerd. Hierbij is het ook van belang dat inschrijver tijdens deze maand een 
werkprotocol met haar partners formuleert rekening houdend met de instructies van de opdrachtgever 
en in afstemming met de politie.

Ad 1.4
Graag vernemen wij op welke wijze en hoe intensief er met veiligheidspartners, de Bedrijven 
Investerings Zone binnenstad, ondernemers en personeel van winkels gecommuniceerd wordt.
Het RIT dient nauw samen te werken met de politie, vooral de wijkagenten. Zodoende worden er 
ook (dagelijks en ad-hoc) partnergebonden afspraken gemaakt en relevante informatie gedeeld.



Ook dient het RIT contact te onderhouden met de afdeling Stadstoezicht te weten de wijkboa’s op 
het gebied van veiligheid en handhaving.
Daarnaast is het van belang samen te werken met de Bedrijven Investerings Zone binnenstad, te 
weten de winkelstraatmanager ten behoeve van winkelsfeer, economische belangen, 
ondernemerscontacten en ruimtelijke aspecten betreffende straatmeubilair etc. .

Ad 1.5
Ten behoeve van deze werkzaamheden worden speciale vaardigheden en houdingsaspecten 
gevergd. Het optreden in de openbare ruimte met repressieve maar ook preventieve en sociale 
contacten met verschillende doelgroepen vergt kennis, kundigheid, tact en inlevingsvermogen, maar 
ook optimale plaatselijke bekendheid. Tevens is een proactieve klantvriendelijke houding vereist. 
Leden van het RIT zijn integer en van onbesproken gedrag (geen strafblad).

Ad 1.6
Het RIT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan winkeliers en personeel ter preventie van 
veelvoorkomende criminaliteit en overlast. Daarnaast zijn zij vraagbaak voor het publiek.
Leden van het RIT zijn communicatief vaardig, omgevingsbewust en plaatselijk bekend. Hierbij is 
een goede beheersing van de Nederlandse taal van belang. Daarnaast is een mondelinge 
vaardigheid van de Duitse en Engelse taal een pré.

Ad 1.7
Het is van belang dat de inschrijver omschrijft hoe hij de tijd verdeeld op straat en in winkels. 
Daarnaast is het van belang te reageren op een melding. De inhoud van de melding bepaald de 
urgentie. Van de inschrijver wordt ook gevraagd te beschrijven hoe zij omgaat met response tijden 
vanuit de opvolging van een melding. Geef daarbij de maximale response tijd aan binnen de 
gebiedslocatie, gerekend vanaf elk willekeurig vertrekpunt binnen deze locatie en een toelichting op 
de borging van de aangegeven response tijden.

Ad 1.8
De beveiligingsorganisatie moet beschikken over een goede klachtenregeling. Hoe zit die er uit?

Ad 1.9
Beveiligers worden geconfronteerd met verbaal geweld, fysiekgeweld, intimidatie, discriminatie en 
agressie. Verder worden zij geconfronteerd met strafbare feiten. Daarbij hebben zij geen andere 
bevoegdheden dan een burger. Hoe gaan zij (de beveiligers) en hoe gaat inschrijver als bedrijf om 
met geweldstoepassing en hoe handhaaft men?

Aspect 2
Inschrijver draagt zorg voor de registratie en weergave van relevante gegevens in rapportages en 
cijferoverzichten in afstemming met opdrachtgever. Van belang in deze zijn dag-, maand- en 
jaarverslagen en cijfermatige overzichten betreffende aspecten van gastheerschap en veiligheid. Het 
betreft dus verslagen en statistiek leidend tot enerzijds concrete praktische informatie en anderzijds 
inzicht over tendensen, positieve en negatieve geluiden, verbeterzaken etc. voor gemeente, politie en 
BIZ.
Halfjaarlijks wordt de voortgang op initiatief van inschrijver met opdrachtgever, evt. in bijzijn van 
partners besproken ter evaluatie, bijstelling etc.

Aspect 3
Voor wat betreft Social return zie bijlage G



Plan van Aanpak onderdeel Hostmanship door winnaar aanbesteding: Red Security (start 1 
maart 2018)

Ad 1.2
Hostmanship - de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn - zorgt ervoor dat iemand 

graag zaken met u doet, betrokken medewerkers en bezieling ervaart en kiest voor de oplossing die u 
biedt. Kortom, hetgeen waarmee u zich richting cliënt, burger, patiënt en klant onderscheidt van de 
rest.

De Hostmanship geeft antwoord / duidelijkheid op vragen als:

Hoe zet ik kernwaarden om in gedrag?
Door het geheel te zien.
Jezelf zien door ogen van een ander. Begrijpen dat je deel uitmaakt van de totaalbeleving van 
diegene, en vanuit een oprechte houding daarnaar handelen.
Hoe creëer ik een betere klantbeleving?
Met compassie .
Compassie betekend jezelf tonen als mens en iedereen tegemoet te treden als medemens.
Jezelf kunnen en willen verplaatsen in de ander en zonder oordeel te handelen in zijn belang.
Hoe creëer ik een inspirerende werkomgeving?
Door middel van kennis.
Naast vakbekwaamheid is kennis en ervaring in Hostmanship - en de wil voortdurend nieuwe dingen 
te leren die ons leven verrijken door je open te stellen voor mensen die te ontmoet, onafhankelijk van 
hun afkomst of achtergrond, en het vermogen je kennis te gebruiken in de context van de behoefte 
van de ander.
Hoe stimuleer ik leiderschap en eigenaarschap?
Door te dienen.
De intrinsieke wil om bij te dragen aan de ontwikkeling en het succes van de ander.
Hoe zet ik een onderscheidend imago neer?
Door verantwoordelijkheid te nemen
De wil en het vermogen om in te spelen op de behoeften van de ander en te reageren op problemen 
die hij/zij tegenkomt, ongeacht wie het is, wat het probleem is of hoe het is ontstaan.
Hoe ga ik de dialoog met de klant/ bezoekers / winkelier aan?
Een dialoog is eerst begrijpen, en dan begrepen worden. Je open stellen voor de ander en proberen 
de context te begrijpen. Een dialoog begint dus met luisteren, niet met antwoord geven.
Hoe creëer ik een organisatie waarin iedereen zich welkom voelt?
Door samen met de BIZ Gemeente Roermond bovengenoemde stappen te zetten samen met de 
PPS partners voor de VEILIGSTE binnenstad te gaan.

Visie Hostmanship
Inzake beveiliging / Hostmanship in een publieke omgeving zijn bovenstaande 7 punten een leidraad 
voor de beveiliger om te komen tot een partnership met de gemeente met als doel de ondernemers en 
bezoekers zo goed mogelijk te begrijpen en faciliteren. Met betrekking tot scholing zijn de basis kennis 
van het algemeen beveiligingsdiploma, de leidraad voor de dagelijkse werkzaamheden.
Aangevuld met 6 jaar RIT ervaring en werkzaam in de sociale opvang is de basiskennis van onze 
beveiligers zeer hoog te noemen.
Het feit dat alle 7 RIT medewerkers van RED security reeds 6 jaar functioneren binnen de gemeente 
Roermond, is dat een basis voor een goede voorzetting. Alle faciliteiten voor een goede 
samenwerking zijn er in feite al. 6 van de 7 huidige RIT medewerkers wonen in Roermond, derhalve is 
de plaatselijke bekendheid maximaal.
Door de beveiliger in te zetten voor meerdere werkzaamheden, word de doelmatigheid sterk vergroot 
en de betrokkenheid bevorderd.

Onderstaan een kleine opsomming van voorbeelden om het te concretiseren;
Verwijzen van toeristen / gasten 
EHBO / ondersteuning 
AED ondersteuning
BHV gediplomeerd, en dus inzetbaar als BHV-er in alle winkels 
Ondersteuning politie / brandweer / ambulance / stadstoezicht



Een andere groot pluspunt is dat RED Security gevestigd is aan de Singelring en zodoende snel 
assistentie kan verlenen (op kunnen schalen) mocht er zich een probleem voordoen.
De bedrijfsvoering van het RIT in de BIZ zone zal hierdoor geoptimaliseerd worden, hetgeen 
wenselijk is voor alle partijen.

Het uiteindelijke doel ( los van de veiligheid in ad 1.1 )is een ontzorging van de winkeliers / winkelend 
publiek / politie en Stadstoezicht.
Het RIT schuift nog verder naar voren als aanspreekpunt en oplosser / vraagbaak.
Door actief het contact met het winkeleind publiek/ winkeliers / medewerkers op te zoeken, wordt de 
bereidheid om zaken vroegtijdig te melden groter.
Daardoor zal het aantal diefstallen en zakkenrollerij afnemen, omdat we aan de voorkant van het 
probleem zitten met als resultaat een veilige werk- en winkelomgeving.
De nieuwe werkwijze volgens de regels van het hostmanship heeft als doel een afname te 
bewerkstellingen van; 

agressie 
onveilig gevoel 
winkeldiefstal 
calamiteiten 
vernielingen 
lokaalverboden

RED Security gaat samen met BIZ, Gemeente Roermond en alle samenwerkingspartners voor een 
incidentvrije samenwerkingsperiode.

# in het startoverleg is het actieplan doorgelopen met Red Security en is over het hostmanship het 
volgende afgesproken:

1.2 Uitvoering taak als Lambaer geeft aan dat de 7 stappen van Hostmanship punten zijn van
gastheer in openbare continu-aandacht bij Red Security o.a. bij de aanstelling, opleiding en

ruimte uitvoering van RIT-leden.

Bart licht toe dat er steeds meer mensen welkom worden geheten, ook de 

z.g. boeven. Hans attendeert erop vooral ook met die houding het 
winkelend publiek, de ondernemers en de bewoners te benaderen in het 

kader van hospitallity.

Een 0-meting ter vaststelling van afname van incidenten is ondoenlijk, o.a. 

kan een dergelijke afname niet (alleen) aan het RIT worden toegeschreven 
en blijft dit een statistisch gegeven.

Conclusie: Gastheerschap is en blijft een agendapunt voor het reguliere 

integrale overleg op basis van de registratie door Red Security.



Bijlage behorend bij project 4a Munsterplein



Huidige situatie Munsterplein - Abdijhof







yp
r.







Bijlagen behorend bij project 7b Verbeterplan Oranjetunnel



rtOttiMdMr
_5léöd5lQlb_

21.03.2016
verbeterplan entree binnenstad stationstunnel



02.1 | A3 | 21.03.2016 | voorlopig ontwerp | inleiding

Inleiding

Zoals beschreven in de projectdefinitie, die als zodanig samen met dit document dient te worden beschouwd, raakt 
de opgave om de oostelijke entree tot binnenstad te verbeteren aan velerlei thema's waaronder de monumentale 
waarde, de geschiedenis, het verbindende karakter en de beleving van de tunnel en haar directe omgeving. Per 
thema zijn de achtergronden en verschillende mogelijke oplossingsrichtingen belicht waarna in samenspraak met 
de gemeente, de klankbordgroep en overige belanghebbenden voorkeuren zijn vastgelegd en keuzes zijn gemaakt, 
Deze hebben uiteindelijk de basis gelegd voor het plan.

Ontwerp

Bijzonder aan de Stationstunnel is dat deze als een soort moderne stadspoort op verschillende niveaus 
verbindingen aangaat. Zo vormt zij tegelijkertijd de grens tussen oud en nieuw, urbaan en suburbaan en werken en 
wonen. Binnen deze benadering kan de tunnel worden gedefinieerd als een autonome tussenruimte, die als een 
soort niemandsland geheel eigen kwaliteiten mag bezitten. Met het betreden van de tunnelbuizen kan men zich 
tijdens de reis tussen oost en west even geheel van de buitenwereld losmaken. Hiertoe worden de wanden en 
plafonds van de tunnelbuizen voorzien van een lichte basiskleur aangevuld met een abstracte voorstelling ten 
behoeve van de “wayfinding". Vanuit de kenmerkende ronde openingen wordt voomoemde compositie indirect 
aangelicht door een elegant dynamisch kleurenspel dat, reagerend op externe factoren als beweging, de tijd en het 
weer, de passant op een speelse wijze tijdens zijn of haar reis vergezelt.
Sterk in contrast met de binnenzijde van de tunnel, worden de beide monumentale fagades als kenmerkende 
toegangen tot de “wormgaten" zoveel als mogelijk in de originele sfeer teruggebracht. Daartoe worden de drie 
verhuisde originele beelden van Joep Thissen zorgvuldig gerestaureerd en op hun oorspronkelijke posities 
teruggeplaatst. De vermiste Gravin van Gelre wordt aan de hand van tekeningen en schetsen gereconstrueerd om 
na een afwezigheid van ongeveer dertig jaar weer terug te keren op haar vertrouwde plek aan de westzijde, rechts 
naast de Graaf.
De ingrepen buiten de tunnel staan voornamelijk in het teken van het vergroten van de ruimtelijkheid. Zo maken de 
zware betonnen rijbaanscheidingen, die vooral aan de westzijde veel van de schaars beschikbare ruimte innemen 
en daarmee het gevoel van vernauwing vergroten, plaats voor tengere balustrades die samen met de nieuwe 
lichtmasten zijn vormgegeven in de geest van het oorspronkelijke ontwerp van Sybold van Ravesteyn. De 
noordwestelijke trap richting het stationsgebied kan aanzienlijk aan breedte winnen door de aanpalende rode 
keerwand te verwijderen. Door deze infusie van ruimte en licht wordt de tunnel qua beleving losgekoppeld van de 
smalle westelijke passage die door de passant doorgaans als een voortzetting van de tunnel wordt ervaren. 
Bovendien wordt de voornaamste verbinding tussen het stationsgebied en de tunnel door deze ingreep veel 
zichtbaarder en aangenamer waarmee deze een aantrekkelijk alternatief kan vormen voor de route via het krap 
vormgegeven kruispunt met de Willem II singel. Ook de steile zuidwestelijke trap wordt geheel herzien door deze 
op te knippen in twee steken waardoor deze toegankelijker wordt en via een duidelijke loper naar het station, van 
daaruit gezien, meer exposure krijgt. Omwille van de sociale veiligheid wordt de afscheiding tussen de beide 
trapdelen samengesteld uit verticale lamellen die ter plaatse van de trap transparantie en overzicht creëren terwijl 
de monumentale fagade vanuit de rijbanen en voetpaden gezien ongehinderd lijkt door te lopen. Als laatste 
belangrijke ingreep wordt de buitenverlichting flink opgewaardeerd om zodoende het in de avonduren optredende 
onaangename contrast tussen de binnen en buiten aanzienlijk te verzachten. Behalve het vervangen van de 
huidige lichtmasten wordt ingezet op het aanlichten van de monumentale fagades, de trappartijen, de gebouwen 
aan de westzijde en het groen aan de oostzijde. Aanvullend wordt, mede ter geleiding van de verschillende 
verkeersstromen, ook verlichting voorzien in de balustrades en de trapleuningen.
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1:500 west tunneloprit - Willem II Singel / oost tunneloprit - Maria Theresialaan
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let op: maatvoering in het werk te controleren!
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1:200 west tunneloprit - Willem II Singel

let op: maatvoering in het werk te controleren!
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1:200 west tunneloprit - Willem II Singel

let op: maatvoering in het werk te controleren!
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nieuw hekwerk

tunnelbuis - zuid

meerstemmige
boom

treden en bordes 
handhaven (reinigen)

tunnelfacade en trappartijen 
aanlichten

trap voorzien 
van nieuwe leuning

treden en bordes 
handhaven (reinigen)

trap voorzien 
van nieuwe leuning
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1:200 oost tunneloprit - Maria Theresialaan

let op: maatvoering in het werk te controleren!
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let op: maatvoering in het werk te controleren!
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1:100 tunnelfront oostzijde - Maria Theresialaan

betonafdekband schilderen 
kleur n.t.b.

1:100 tunnelfront westzijde - Willem II Singel

let op: maatvoering in het werk te controleren'
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1:50 doorsnede tunnel
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maatvoering in het werk te controleren!
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let op: maatvoering in het werk te controleren!
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1:200 doorsnede tunnel noordzijde

1:200 doorsnede tunnel zuidzijde
let op: maatvoering in het werk te controleren!
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1:200 doorsnede tunnel zuidzijde
let op: maatvoering in het werk te controleren!
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DE TUNNEL ALS AMBITIE
Projectdefinitie

Verbeterplan entree binnenstad Stationstunnel

Stadslab Roermond 

19 januari 2DIB
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INLEIDING «

Tut halverwege de vorige eeuw vormden de spoorlijnen 
een scherpe oostelijke begrenzing van de stad Roermond. 
Toen het station met de stadsuitbreidingen aan de 
oostelijke zijde van het spoor, plotseling een meer 
centrale ligging in de stad kreeg, ontstond de behoefte 
aan een verbieding tussen het oude stadscentrum en de 
nieuwe oostelijke stadsflank. Hierop werd begin jaren 
vijftig, naar ontwerp van Sybald van Ravesteyn. een 
moderne Stationstunnel gebouwd.

De drie tunnelbuizen hebben de afgelopen zestig jaar 
zichtbaar veel meegemaakt. De problemen met het 
onderhoud, het aenzien en de sociale veiligheid tekenen 
zich immers duidelijk af hetgeen de tunnel inmiddels 
zonder twijfel tot de minst geliefde oostelijke toegang van 
de binnenstad maakt. Vanwege dit alles heeft de gemeente 
Roermond middelen vrijgemadct om de oostelijke toegang 
tut de binnenstad via de Stationstunnel te verbeteren 
waarbij men de entree van de binnenstad gevoelsmatig 
naar de oostelijke ingang van de tunnel wil verleggen.

Bij deze opgave kiezen we voor een brede thematische 
benadering met onder meer aandacht voor de 
monumentale waarde, de geschiedenis, het verbindende 
karakter en de beleving van de tunnel en haar directe 
omgeving. Het geheel is ontsproten aan onze eigen 
expertise en de input van derden. Juist deze combinatie 
van verschillende kennisbronrcn kunnen de basis vormen 
voor een gefundeerd en gedragen plan. Overigens is het 
in dit geval goed te beseffen dat elke Roarmandenaar de 
Stationstunnel kent en niet minder belangrijk, er ook iets 
van vindt. Dat zal na een aanpassing niet anders zijn en 
zo hoort dat ook.

Huidige entree binnenstad

VOO

De tunnel als onderdeel van de stad
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Gewenste entree binnenstad

De tunnel als object De tunnel als monument De tunnel als verbinding
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DETUNNELALS GESCHIEDENIS
In 1865 treedt Roermond met de aanleg van de Maaslijn 
toe tot de moderne tijd. Waar vroeger ooit de oostelijke 
veertiende-eeuwse stadsmuur lag. vinden voortaan 
treinen via de nienwe spoorlijn dagelijks hun weg tossen 
Venlo en Maastricht. Wanneer het spoornet in 1873 wordt 
uitgebreid met het tracé Weert-Roermond wordt het 
alsmaar drukker op het spoor en nemen de wachttijden 
bij de verschillende overgangen zodanige vormen aan 
dat al aan net eind van de negentiende eeuw vonr het 
eerst over de aanleg van een tunnel wordt gesproken. 
Desondanks zal het nog ED |aar duren voor Roermond 
haar eerste spoortunnel zal krijgen.

Gp het moment dat Roermond in de jaren vijftig van 
de twintigste eeow op het punt staat zich in oostelijke 
richting verder uit te breiden, laait de discussie over 
de noodzaaz van een tunnel weer op. Uiteindelijk geeft 
een burgerzinlening ter waarde van 4,5 ton de doorslag 
waarna de Rotterdamse architect Sybold van Ravesteyn 
geen onbekende van de Nederlandse Spoorwegen en 
geestelijk vader van onder meer Diergaarde Hlijdorp. 
begin jaren vijftig opdracht krijgt Dm op de locatie waar 
vroeger ooit de Nielderpoort stond een moderne tunnel 
te ontwerpen. Na ongeveer twee jaar bouwen wordt de 
tunnel in 1354 feestelijk in gebruik genomen.

4



SYBOLD
VAN ARCHITECT

RAVESTEYN
Syfaold van Ravesteyn Diergaarde Blijdorp

'ï 1 ~ ' T *■

Tunnel: 105,65 meter lang. onder II sporen en 3 perrons coor

Voetganger: 80 seconden
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De nieuwe oost-westelijke verbinding bestaat uit een 
stelsel van drie tunnelbuizen, één grotere voor auto's 
en twee kleinere voor voetgangers en fietsers, die 
zich over een lengte van 105,05 meter under maar 
liefst II spo'en en 3 perrons uitstrekken. Binnenin zijn 
vooral de E2 ronde openingen. die de drie buizen als 
een soort patrijspoorten visueel met elkaar verbinden, 
kenmerkend. Aan de buitenzijde, pronkend up de beide 
fagades van de tunnel, springen met name de 5 beelden 
van Joep Thissen in het oog. Aan de westzijde werpt de 
heilige Christoffel als beschermheilige van de stad en het 
verkeer, samen met graaf Otto II van Gelre, die Roermond 
in 1231 baar stadsrechten schonk, en zijn gemalin Sravin 
Margaretha van Kleef zijn blik over de oude binneostad. 
Aan de oostzijde zijn het twee arbeiders. Denkkracht en 
Spierkracht, die er over de stadsuitbreidingen het Veld 
en het Vrijveld uitkijken. Uitgezonderd de Christoffel, 
warden de beelden in de jaren tachtig van de fagades 
verwijderd, zeer waarschijnlijk na een fatale val van de 
Gravin. De Graaf verkast naar het Karthuizer park en 
de twee arbeiders krijgen een nieuw onderkomen in het 
stadsgroen aan de oostzijde van de tunnel.

In IS9G wordt de tunnel onderworpen aan een ingrijpende 
renovatie. Behalve structureel herstel van betonrot, 
vervanging van de oorspronkelijke hekwerken door 
betonelementen, plaatsing van nieuwe betonnen 
muurafdekkingen en de toevoeging van een tweede 
trap aan dE westzijde, worden replica s van de Graaf 
en beide arbeiders op de beide frooten van de tunnel 
teruggeplaaist ditmaal vergezeld door een nieuw 
kunstwerk uestaande uit RVS ornamenten. Na een 
indrukwekkmde staat van dienst van ruim veertig jaar. 
worden de originele en inmiddels zwaar gehavende 
arbeiders in het gemeentelijke depot te ruste gelegd.

Bouw tunnel 1953-1954 Bouw tunnel 1953-1954

Opening tunnel 1054 Opening tunnel 1954
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Renovatie 1996

Tunnel met 60-jarige 
geschiedenis

De eerste Koermondse tuimel k reen overbodige weelde, Mk »1 beeft men 

er ongeveer M jur over gepraat. Vooruitziende geesten bebben reeds op bet 

einde van de vorige eeuw — o.m. In de Kamer van Koophandel — hun stem 

verheven voor de ooodxakclUbiield van een andere verbinding met bet Roer- 

riK«od*e Veld dan via drie overwegen. Men dacht toen nog meer aan een paa- 

serel over de spoorlijn heen. Maar het moest 1K2 worden voordat een „Bur- 

gcrzliilenlng" van 4!4 ton de bereidheid van Roermond aantoondc om voor 

de »o lang gewenste verbinding in eigen aak te tasten. Toen was ook spoedig 

het pielt beslist. De toestemming van hogerhand volgde en met de bouw van 

de eerste tunnel kon worden begonnen.

Roermond van statische naar dynamische tijd
Maar toen was langzamerhand de 

nood ook zo hoog gestegen, dat de 
pleitbezorger» ut Den Hasg met spre

kende ctjfeta konden aankomen om 
een gewillig oor te vinden.

Met do voorbereidingen om nu ein
delijk de oude wens ln vervulling te

ff' s 8 'rk
Zo wordt de Inrit van de 

eerste van vier tunnels in 

Roermond: een brede rijbaan 

in het midden met aan weers

zijden een baan voor rijwie

len en voetgangers. Een ver

nuftig geconstrueerd elektro

nisch apparaat regelt bet In- 

en uitschakelen der stoplich

ten, wanneer het verkeer 

door de tunnel te druk wordt.

De beelden boven de belde 

j ingangen zijn vervaardigd 

door Joep Thissen.

doen gaan. is onafscheidelijk verbon
den de naam van wethouder J. Cartig- 

ny, de man. die in het wijdbhkkende 
gemeentebestuur van Roermond, on
der leiding van burgemeester Dr. 
Geuljans, de moeilijke taak had de 

eisen van wederopbouw en van toe
komstplannen financieel een kans op 
verwerkelijking tc geven, zonder h«t 
gezond economisch evenwicht uit het 
oog te verliezen. De motorische voort
varendheid van zijn ambtgenoot voor 
Openbare Werken, Notaris W. Dainen, 
die toekomstplannen met eenparig ver
snelde beweging in het heden weet te 
verplaatsen, vond in dien9 financiële 
vakmanschap de onontbeerlijke steun 

Aan de drie overwegen, die tot nu 

toe Oost- en Weet-Roermond verbin

ding venohaften, mocat niet minder 

dan 45% van de passanten zich opont

houd getroosten, hetgeen aan een van 

deze overwegen alleen al een aantal 

van 8tN personen per dag betekende.

Ge loopt er licht voorbij, maar toch 

vindt ge in Roermond hier en daar 

nog typische geveltjes, zoals dete 

in de Laifelstraat.

(Foto J. H. H. Storms, pr.)

Steden alz Maastricht en Almelo wa

ren van oordeel, dat i|) op Roermond 

voorrang dienden te hebben bil de 

bouw van een tunnel, maar de vltge- 

sloapen pleitbezorger* van Roermond 

konden voor deze plaatsen prompj de 

cUfërs ter tafel brengen en teen bleek, 

dat Maastricht aan zün overweg op de 

Bcharnerweg ongeveer 22% en Almelo 

slechts 10% wachtenden had te bekla

gen-
Zo werd dus de tunnel eindelijk mo

gelijk en de oude hoofdstad van het 
Over kwartier van Gelre, k*rk<-1J \k« 
hoofdstad van Limburg en i t- 

gingscentrum van een wijde Oj..u-ek 
in meer dan één opzicht een middel
punt in het Limburgse openbare leven, 
kon daarmee de poort definitief open 

naar een toekomst, die heel an- 
aan haar zal stellen dan 

ooit in haar lange historie bet geval 

was.
Het front van de nieuwe tunnel, dat 

naar het oude Roermond ls gekeerd, 
werd door de jonge Roermondso kuns
tenaar Joep Thissen monumentaal ver
sierd met de beeltenis van St. Chris- 

behoeder van de stad en van 
het verkeer. De Hertog van Gelre en 
zijn gemalin er vereeuwigd in solied 

keramisch beeldwerk; zij houden his
torie en herkomst levendig. Kn aan de 
Oostelijke zijde schouwen een mijn

werker en een industrie-arbeider naar 
het Roermond van de toekomst, naar 
het wordende Roermond-Oost cn daar 
overheen naar de dorpen en gehuch
ten, die in de moderne ontwikkeling 
zullen worden opgenomen.

Meer dan een moderne ver
keersverbinding tussen twee 
stadsgedeelten is Roermonds 
iunnel de poort, waardoor een 
stad, geadeld door rijke tradi
ties, binnentreed* in ’n nieuwe 
wereld

Krantenartikel tunnel 1951
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DE TUNNEL ALS ONDERDEEL 
VAN DE STAD
Kijken we op iets grotere schaal naar het stationsgebied 
in de huidige staat, dan worden, behalve de tunnel zelf. 
al snel meerdere knelpunten zichtbaar. Meest opvallend 
zijn het krappe busstation, de overvolle NS fietsenstalling, 
het stationsgebouw met haar onduidelijke toegang 
en het stationsplein, dat wordt gedicteerd door een 
Gordiaanse knoop van verschillende verkeersstromen. 
Vanzelfsprekend is het magelijk deze problemen ieder 
afzonderlijk van een geschikte oplossing te voorzien. 
Echter, omdat de meeste problemen met elkaar in verband 
staan, is he: hier doeltreffender om voor het gebied als 
geheel een concept te ontwikkelen dat alle vraagstukken 
integraal aanpakt. Als we ons daarbij realiseren dat 
een treinstation de functie vervult van wat vroeger de 
stadspoort was. kunnen we van het stationsgebied een 
strategisch en interessant knooppunt in de stad maken.

De aanwezigheid van de spoorlijn en het aanpalende 
rangeerterrein heeft bij de oost-west verbinding in 
Roermond tot op de dag van vandaag altijd een sterk 
belemmererde rol gespeeld. Het mogelijk wegvallen van 
de sporen van het rangeerterrein biedt daarom enorme 
kansen omdat dan immers mogelijk wordt om van het 
Stationspark te maken wat haar naam reeds impliceert: 
een uniek stedelijk park dat in plaats van barrière nu 
juist de verbinding tussen oost en west kan vormen. Oe 
Stationstunnel kan daarbij binnen het stationsgebied 
middels enkele fysieke verbindingen met het perron en 
het Stationspark een belangrijke verbindende positie 

verwerven.

De plannen voor het realiseren van een oostelijke toegang 
tot het station en het saneren van sporen lijken vooralsnog 
ver in de toekomst te liggen. Desondanks dienen we nu 
reeds met de aanpak van de Stationstunnel. zoveel als 
mogelijk. op mogelijke toekomstige ontwikkelingen te 

anticiperen.

Fietsenstalling

Rangeerterrein Aandachtspunten stationsgebied

Passage NS station

Dostelijke entree tunnel kansen stationsgebied



Godsweerdersmgd .Voormalig belastingkantoor Busstation Parkeergarage Stationspark B Trappen oostzijde

Stationsplein stadszijde Kruispunt Oostzijde

Stat onsplein stationszijde Overzicht stationsgebied Spoormne

Stationsplein 4*7 Trappen westzijde
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DE TUNNEL ALS OBJECT
Keren we terug naar bet niveau van de tunnel, is 
duidelijk zichtbar dat de tand des tijds behoorlijk op 
de tunnel heeft ingewerkt. Haar enigszins onbehaaglijke 
verschijning, ontstaan door aanrijdingen, weersinvloeden, 
vervuiling en achterstallig onderhoud, heeft de tunnel de 
laatste jaren nok tot een geliefd object voor vernielzucht 
gemaakt. Duideli k is dat de bouwkundige staat van 
de tunnel aandacht verdient waarbij in ieder geval de 
voornoemde degradatie dient te worden aangepakt.

Behalve aan een traditionele visuele inspectie is de tunnel 
en haar directie omgeving eveneens onderworpen aan 
een 3d laserscai. Met deze techniek worden objecten 
ruimtelijk zeer naiwkeurig vastgelegd door per seconde 
tientallen miljoenen laserstralen af te vuren. Het 
resultaat is een immense puntenwolk die zeer geschikt 
is om alle cruciale afmetingen, zoals de hoogtes en 
breedtes van da verschillende tunnelbuizen, exact te 
kunnen vaststeller. Door deze gegevens te combineren 
met de informatie op de oorspronkelijke bouwtekeningen 
ontstaat een gedetailleerd totaalbeeld van de constructie 
en bouwkundige samenstelling van de tunnel. Aan de hand 
hiervan wordt uileindelijk een BIM (building information 
model) geconstrieerd.

Interessant gegaven is dat de Fundering in de 
voetgangers- en fietserstunnel aanzienlijk lager is 
aangelegd dan de bestrating hetgeen mogelijkheden biedt 
om de hoogte te plaatse te vergroten.

Aanrijdschade

Achterstallig onderhoudAanrijdschade

Vandalisme
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In 2DI0 worden de belde fagades van de tunnel tot 
gemeentelijk monument verklaard waarbij vooral de 
(inmiddels gerepliceerde) beelden van Joep Thissen 
worden gewaardeerd. In bet kader van de monumentale 
waarde is onderzocht of de oorspronkelijke keramieken 
beelden na restauratie in combinatie met een 
reconstruct van de gravin, op de fagades kunnen 
worden teruggeplaatst. Dit blijkt mogelijk mits bij de 
bevestiging van de beelden rekening wordt gehouden met 
de trillingen veroorzaakt door het treinverkeer.

Dok de beide tableaus, midden boven de ingang van de 
autotunnel, die enigszins aan het zicht zijn onttrokken 
omdat deze tegenwoordig in dezelfde kleur als de fagades 
zijn geschilderd, verdienen aandacht.

Met betrekking tot het bij de laatste renovatie toegevoegde 
kunstwerk zal een keuze moeten worden gemaakt of de 
fagades worden teruggebracht in de oorspronkelijke 
staat van 1954 dan wel in de gerenoveerde staat van I99B. 
Hierbij worden ook de betonnen rijbaanafscheidingen in 
ogenschouw genomen.

DE TUNNEL ALS MONUMENT

____ _______Oorspronkelijke aanblik oostelijke facade

Tableau westzijde Fra^mf nt replica Denkkracht 6 spierkracht Trap oostzijde
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Huidige aanblik westelijke fagade

Denkkracht 6 spierkracht opgeslagen in het stadsdepot Huidige aanblik oostelijke fagade
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Zander enige twijfel vormt de Statianstunnel binnen 
Roermond de belangrijkste verbinding tussen de 
oude binnenstad en de oostelijke stadsuitbreidingen. 
Dagelijks maken bier duizenden voetgangers, fietsers en 
automobilisten via de drie tunnelbuizen de reis tussen 
oost en west. Kenmerkend hierbij is de combinatie van 
één- en tweerichtingsverkeer. Waar de voetgangers en 
automobiliden zich in hun eigen buizen telkens in twee 
richtingen kunnen bewegen, is dat bij de fietsers in de 
noordelijke en zuidelijke buis strikt gescheiden. Mede 
omdat de breedte van de fietsrijbanen vrij beperkt 
is. geeft dat dagelijks aanleiding tot (gevaarlijke! 
conflictsituaties wanneer mensen tegen het verkeer 
in fietsen. Eveneens de ontsluiting van de fietsers- en 
voetgangersstromen op de Singel kent problemen. Me: 
name de voetgangers die vanuit de noordelijke tunnelbuis 
richting de oversteekplaats midden op het Stationsplein 
lopen, erva-en ter plaatse een aanzienlijk gebrek aan 

ruimte.

Dak de beide trappen aan de westzijde zijn voor 
verbetering vatbaar. De noordelijke trap richting het 
station kan relatief eenvoudig wnrden verbreed hetgeen 
ook kansen biedt om bet knnnppunt bij de Singel te 
ontlasten door meer voetgangers te verleiden hun route 
via het stationsplein te laten lopen. Een grotere uitdaging 
vormt de zuidelijke opgang die behalve smal en steil 
ook relatie! onoverzichtelijk is vanwege de knik aan de 
bovenzijde. Tot slot verdient de mogelijkheid nm de tunnel 
fysiek te verbinden met de erboven gelegen perrons 
nader onderzoek. Oe Stationstunnel zou hiermee immers 
een prominente rol als oostelijke toegang tot het statior 
kunnen verwerven.

DE TUNNEL ALS VERBINDING

Op weg naar de tunnel Voetgangers en fietsers in de tunnel Karakteristieke ronde openlig
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Busts! ton Busts! ion

Huidige situatie autoverkeer Huidige situatie openbaer vervoer

Huidige situatie fietsers & voetgangers

Magelijke verbreding trap noord-westzijde

Aandachtspunt trap zuid-westzijde
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Tot slot hebben we geïnventariseerd of het mogelijk is de 
fietsers en de voetgangers te scheiden door deze elk hun 
eigen buis toe te wijzen. Hiertoe zijn twee varianten nader 
bekeken.

Oe eerste variant reserveert de noordelijke buis voor 
voetgangers en de zuidelijke voor fietsers. Voordeel 
hiervan is dat de voetgangers vanuit de tunnel, zeker 
in combinatie met het eventueel verbreden van de trap. 
direct een goede aansluiting hebben op het NS station en 
parkeergarage Statianspark aan de oostzijde. Nadeel is 
echter dat de beide trappen aan de zuidkant hun functie 
(gedeeltelijk) verliezen omdat deze nu uitmonden op het 
fietspad. Daarbij dienen de fietsers nu. op weg naar 
het station aan de westzijde de Dranjelaan over te 
steken hetgeen problemen geeft vanwege de beperkte 
opstelruimte aldaar.

De tweede variant draait het om door de zuidelijke aan 
voetgangers en de noordelijke buis aan fietsers toe te 
wijzen. Voo'deel hiervan is dat in dit geval de fietsers 
vanuit de tunnel een goede aansluiting hebben op het 
NS station. Nadeel is echter dat de voetgangers vanuit 
bijvoorbeeld de parkeergarage tweemaal de Dranjelaan 
dienen over te steken alvorens het station te bereiken.

Nader onderzoek zal duidelijk moeten maken of de 
voordelen van het scheiden van fietsers en voetgangers 
zullen opwegen tegen de nadelen.

knooppunt oostzijde unnel oostzijde Tunnel westzijde

IE



Eenrichtingsverkeer trap zuid-oostzijde

Vervellen trap nocrts-viestjijde
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DE TUNNEL ALS BELEVING
Bij een publieke ruimte zoals een tunnel bestaat, net zoals 
bij een parkeergarage of metrohalte, het gevaar dat de 
gebruiksfunctie bet gevoel van welbehagen domineert. 
Zeker bij een tunnel is het daarom erg belangrijk, zelfs 
nog meer dan bij een publieke ruimte in de buitenlucht, 
veel aandacht te schenken aan de wijze waarop de ruimte 
door haar gebruikers wordt ervaren. Zaken als veiligheid, 
onderhoud en beheer dienen daarom altijd hand in hand 
te gaan met deze zogenaamde belevingswaarde waaraan 
primair de zintuiglijke waarnemingen zien. haren, ruiken 
en voelen ten grondslag liggen. Dm de Stationstunnel 
uiteindelijk weer tot een gewaardeerde onstelijke toegang 
tot de binnenstad te maken kan de belevingswaarde van 
de tunnel worden versterkt door een juiste balans te 
vinden in aspecten als ruimtelijkheid, overzichtelijkheid. 
(dag)licht. materiaalgebruik, akoestiek en geur.

Ten aanzien van de beleving van de tunnel en haar directe 
omgeving is door bureau Eykveld een belevingsonderzoek 
gedaan waarin uitgebreid wordt ingegaan op belangrijke 
aspecten als wayfinding, zintuiglijke waarneming en hun 
weerslag op de beleving. Uit dit onderzoek en onze eigen 
bevindingen blijkt dat bij de Stationstunnel vooral de 
verlichting en akoestiek aandacht behoeven.

Dp het gebied van akoestiek ondervinden voetgangers 
en fietsers veel hinder van de luidruchtige auto's en 
scooters. Mogelijke oplossing is de autotunnel fysiek van 
de voetgangers- en fietserstunnel te scheiden waarbij 
bet in het kader van de visuele beleving en sociale 
veiligheid de voorkeur geniet deze scheiding transparant 
uit te voeren. Dok hier zou verder nog kunnen worden 
overwogen om de voetgangers en (snor)fietsers van 
elkaar te scheiden om de eerstgenoemden het hinderlijke 
geluid van de snorfiets te besparen. In plaats van 
voornoemde fysieke scheiding kan de toepassing van 
geluidsabsorberende materialen in de verschillende 
buizen wellicht een alternatieve oplossing zijn.

. «« «u» «rmuucn
huisvrouwen kl„w„ orcr 

pSV onve>lighcid in tunnel

Krartencrtikel 1973

'ot ctad
BetevtngRosmond

RWi-

Rappcrt bureau Eykveld

Prikkels

SAMENVATTING 20 BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN IN HET GEBIED

Way finding Uitdagingen statiosgebied



Geluidsoverlast m aantocht

Geluidsoverlast in aantocht

Variant fysiek schaden tunnelbuien

Variant aanbrengen akoestische materialen

13



Wat de verlichting betreft, valt op dat zowel overdag 
als 's avonds de contrasten bij de toegangen van de 
tunnel erg groot zijn. överdag ogen de tunnelbuizen 
bij het betreden bijzonder donker en is bet door bet 
tegenlicht in de tunnel bijna ónmogelijk om gezichten 
te herkennen. Na zonsondergang draait de situatie zich 
echter volledig om. Het verlicbtingsniveau binnen is dan 
immers acceptabel waarna de omgeving bij het verlaten 
van de tunrel relatief donker lijkt. De verlichting binnen 
en buiten de tunnel dienen derhalve zuwel overdag als 
's avonds beter op elkaar te worden afgestemd. Nabij 
de entrees is overdag binnen de tunnel behoefte aan 
een hoger verlichtingsniveau terwijl dat 's avonds juist 
aan de buitenzijde van de tunnel wenselijk Is. Dat laatste 
zou overigens goed kunnen samengaan met het uitlichten 
van de beida monumentale fagades. de gebouwen aan de 
westzijde ea het stadsgroen aan de oostzijde. Behalve 
een puur functionele taak kan de verlichting qua beleving 
een nog bredere rol vervullen door bijvoorbeeld een 
interactie aan te gaan met de passanten in de tunnel.

Huidige lichtsituatie overdag

Gewenste lichtsituatie overdag

Gewenste lichtsituatie 's avonds

Verlichting tunnel s avonds

Scherp contrast overdag

Verlichting omgeving 's avonds



Spelen mei matenaal: Fielslunnel CS - Amsterdam

Spelen met licht Le lube - Lyon
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