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SAMENVATTING 

In veel grote dorpskernen raken mobiliteit en verblijfskwaliteit steeds 
meer met elkaar in strijd. Deze problematiek heeft geleid tot de volgende 
onderzoeksvraag: 

Welke ruimtelijke ingrepen kunnen worden toegepast ter integra/e verbetering 
van de mobiliteit en verblij(skwaliteit in grote dorpskernen? 

Achtergrond 
Het hierarchisch opgebouwd winkelbestand dat in Nederland jarenlang 
prima heeft gefunctioneerd voldoet vandaag de dag niet meer. De laatste 
jaren is de mobiliteit sterk gegroeid, en zijn de tijd dat het kost om een 
centrum te kunnen bereiken en de daar aanwezige parkeermogelijkheden 
vaak belangrijker geworden dan de af te leggen afstand tot een centrum. 
Hierdoor wordt de positie van de auto steeds dominanter. De kleine 
dorpskernen ondervonden als eerste de gevolgen van deze ontwikkeling; 
doordat de keuzemogelijkheden hier beperkt zijn, is de consument eerder 
geneigd om uit te wijken naar centra op hogere niveaus. In stadscentra 
wordt de leefbaarheid gewaarborgd door de auto zo veel mogelijk te 
weren. De consument zal hierdoor de afweging maken om uit te wijken 
naar centra die wei goed met de auto te bereiken zijn en toch een redelijk 
voorzieningenniveau hebben, zoals grote dorpskernen. Hierdoor wordt er 
veelvuldig gebruik gemaakt van deze centra, waardoor de 
parkeerfaciliteiten overbezet raken, de doorstroming wordt belemmerd, 
de verkeersveiligheid verslechtert en de verblijfskwaliteit vermindert. 

Verschillende bezoekmotieven stellen ieder andere eisen aan de openbare 
ruimte. In grote dorpskernen is voornamelijk sprake van de combinatie van 
'run- en (unshoppen'. Bij het runshoppen wil men in een korte tijd de 
noodzakelijke boodschappen doen en is men daarom vaak slechts bereid 
om een korte afstand af te leggen in een korte tijd en wordt een 
parkeerplaats voor de deur verwacht. Voor het recreatieve (unshoppen is 
men wei bereid om meer afstand te overbruggen en er meer tijd voor uit 
te trekken, maar aangezien vermaak hierbij een grote rol speelt worden er 
meer eisen gesteld aan de verblijfskwaliteit. De problematiek van grote 
dorpskernen ligt daarmee dan ook in het verenigen van deze verschillende 
wensen. 

Verblijfskwaliteit kan worden gezien als een combinatie van (subjectieve) 
kenmerken die er voor zorgen dat het verblijf in de openbare ruimte 
wordt veraangenaamd. ledereen beleeft de omgeving anders door 
individuele, situationele, sociale en culturele verschillen. De manier waarop 
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de omgeving wordt beleefd is gerelateerd aan de vraag of de ruimtelijke 
structuur eenvoudig kan worden onthouden, anders gezegd: of ze helder is 
en of de orientatie in de omgeving gemakkelijk is. Psychologen spreken in 
dit verband van de 'menta/ map': de manier waarop mensen ruimtelijke 
informatie in gedachten ordenen. Behalve de menta/ map is ook het beeld 
dat mensen hebben over hoe een plaats eruit ziet van groot belang. 
Mensen hebben een beeld van hoe een stadscentrum of een dorpskern 
eruit ziet, maar bij plaatsen die tot geen van beide categorieen behoren, 
zoals grote dorpskernen, ontbreekt dit beeld. Dit zorgt voor veel 
verwarring. 

Ruimtelijke ingrepen 
Er zijn verschillende ingrepen ontwikkeld om de relatie tussen 
verblijfskwaliteit en mobiliteit te verbeteren. De smalle tweerichtingsstraat 
zorgt voor een goede bereikbaarheid en een lage rijsnelheid van het 
autoverkeer door de snelheidsreducerende werking van tegenliggers. Met 
de toepassing van een eenrichtingsstraat of afsluiting van de kern neemt de 
bereikbaarheid steeds verder af. Hierbij ontstaat wei meer ruimte voor 
verblijfskwaliteit. Deze laatste twee opties zijn vaak ook problematischer 
doordat de verkeersdruk op de omliggende wegen hierbij toeneemt. 
Bovendien neemt afsluiting van een grote dorpskern de voordelen (goede 
bereikbaarheid en parkeermogelijkheden) van dit type centrum weg, 
waardoor gebruikers geneigd kunnen zijn om uit te wijken naar centra van 
een hogere orde. Het LARGAS (LAngzaam Rijden GAat Sneller) principe is 
niet bijzonder geschikt voor grote dorpskernen, omdat de capaciteit van 
de wegen door dit principe vergroot wordt en de intensiteit hiermee 
toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat het voordeel van dit concept, de betere 
oversteekmogelijkheden, daarmee wegvalt. Bij de woonerven hielden 
verkeers- en stedenbouwkundigen zich voor het eerst gezamenlijk bezig 
met de inrichting van de openbare ruimte. De maatregelen door middel 
van borden en regels zijn bij dit principe wei erg strikt. De Duurzaam 
Veilig en 'Shared Space' concepten richten zich al veel sterker op een 
zelfverklarend beeld en een zelfregulerende openbare ruimte. Een nadeel 
van het Duurzaam Veilig concept is hierbij de sterk verkeerskundige 
aanpak en een nadeel van Shared Space is de subjectieve onveiligheid. 

Veel van de ingrepen voor de verbetering van mobiliteit en 
verblijfskwaliteit richten zich voornamelijk op mobiliteit. De grote 
dorpskern dient echter een domein te zijn van iedereen, en niet slechts 
van de auto. De inrichting van de openbare ruimte is van invloed op het 
gedrag van de gebruikers van deze ruimte. Door te streven naar een 
omgeving die gewenst verkeersgedrag stimuleert, kan voorkomen worden 
dat kunstmatige verkeerskundige ingrepen nodig zijn om dit gedrag af te 
dwingen. Dit kan bereikt worden door integraal met de verkeerskundige 



ingrepen ook stedenbouwkundige oplossingen in de vorm van ruimtelijke 
omgevingskenmerken aan te dragen. Dit vormt de basis voor algemene 
ruimtelijke ingrepen voor grote dorpskernen. 

Algemene ruimtelijke ingrepen grote dorpskernen 
Voor deze ruimtelijke ingrepen is het van belang dat ruimtelijke kwaliteit 
wordt gecombineerd met verkeerskundige oplossingen. Hiervoor wordt 
een ontwerp gemaakt dat de hoofdlijnen vastlegt. Dit kan vervolgens een 
aanzet geven tot verdere zelfregulerende ontwikkelingen. In een dorp 
hoeft namelijk niet alles op voorhand vastgelegd te worden, waardoor de 
rest overgelaten kan worden aan het zelforganiserend vermogen van de 
gemeenschap. 

Er moet een aantrekkelijke zelfregulerende route ontstaan, waarbij het 
verkeersgedrag be'lnvloed wordt door de inrichting en niet door 
verkeerskundige maatregelen, in combinatie met verblijfskwaliteit voor de 
gebruikers van de openbare ruimte. Om dit te bereiken moeten de 
bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor auto's goed blijven, maar zal 
de auto minder dominant in het straatbeeld aanwezig moeten zijn. 

Een goede ontmoetingsplek is belangrijk voor de verbondenheid met een 
plek. Hierdoor kan een verdraagzame, gemoedelijke dorpse sfeer ontstaan. 
Verder is er behoefte aan een meer continue en consequente inrichting 
door meer helderheid te scheppen in het beeld van grote dorpskernen. 
Dit kan bereikt worden met minimale middelen, zoals het aanplanten van 
regelmatige rijen of groepen bomen volgens een zorgvuldig ontwerp, 
waardoor meer eenheid in het straatbeeld kan worden gebracht. Er kan al 
een heel ander beeld ontstaan door de focus te verleggen en hiermee de 
sterke delen te accentueren of de zwakkere delen minder nadrukkelijk te 
maken. 

Analyse kern Bladel 
Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke ruimtelijke ingrepen voor 
grote dorpskernen is Blade! geanalyseerd. Blade! is een dorp dat qua 
grootte en structuur vergelijkbaar is met Heesch, de casus waar later 
uitgebreid op ingegaan wordt. De geschetste problematiek heeft ook in 
Bladel gespeeld, maar hier heeft een herinrichting van de dorpskern 
plaatsgevonden. In de nieuwe situatie is eenrichtingsverkeer ingesteld, 
waardoor de ruimte overzichtelijker en veiliger is geworden. De positie 
van het langzaam verkeer is echter nog steeds niet optimaal en is zeker 
nog een verbeterpunt voor de toekomst. Doordat het marktplein 
grotendeels omgevormd is van een plein tot een parkeerplaats mist Blade! 
een centraal ontmoetingspunt, wat belangrijk is voor de verbondenheid 
met de plek. De herinrichting is zo ontworpen dat de kern in de toekomst 
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ook geheel afgesloten kan worden voor het autoverkeer. Waarschijnlijk is 
dit geen goede optie voor Bladel omdat hiermee het voordeel van grote 
dorpskernen verdwijnt. Een laatste verbeterpunt is het verduidelijken van 
het dorpsbeeld van Bladel. 

Analyse kern Heesch 
In de kern van Heesch speelt de genoemde problematiek al jaren (zie 
bijlage: Straatnamen Heesch). De Rijksweg die jarenlang door de kern van 
Heesch heeft gelopen is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van 
het dorp. Na de aanleg van een snelweg ten noorden van Heesch kon deze 
weg worden omgevormd van een doorstroomweg naar een secundaire 
weg met een verblijfsprofiel, die tegenwoordig 't Dorp heet. Het gebruik 
voegt zich echter nog niet naar deze nieuwe functie doordat het gehele 
traject van de voormalige Rijksweg nog intact is en veel doorgaand verkeer 
gebruik blijft maken van deze straat. De Schoonstraat is bedoeld om 't 
Dorp te ontlasten, maar door de vele dwarsverbindingen aan deze weg 
ontstaan veel stremmingen en is de doorstroming niet ideaal. De kern 
oogt onoverzichtelijk en heeft een inconsequente inrichting waarin de auto 
dominant is, wat ten koste gaat van de verblijfskwaliteit. 

Heesch heeft qua voorzieningen een gemiddelde verzorgingsindex, omdat 
het onder de concurrerende stad Oss ligt. Doordat Oss meer 
voorzieningen heeft, heeft Heesch vooral een lokaal verzorgende functie. 
Toch heeft Heesch ook een bovenlokale aantrekkingskracht door de 
goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. De kern van Heesch heeft 
twee gebieden met een concentratie van zaken die van belang zijn voor de 
gemeenschap. Het oostelijk deel heeft voornamelijk grootschalige 
detailhandel, waar mensen komen om te runshoppen. Er is veel 
doorstroomverkeer en een overdaad aan verharding in de 
overgedimensioneerde ruimte. De horeca en overige bebouwing zorgen 
niet voor een representatieve centrumentree. AI met al ontbreekt hier 
een samenhangend beeld. In het westelijk deel is de strijd tussen mobiliteit 
en verblijfskwaliteit het grootst. Het dorpsbeeld is niet helder en de 
eenheid is verloren gegaan doordat een algehele visie voor het gebied 
ontbreekt. 

Om een algehele visie te kunnen opstellen wordt het lange lint dat door de 
kern van Heesch loopt geanalyseerd. Bij een benadering van de kern vanaf 
de komgrenzen is een aantal verschillende profielen waar te nemen. Eerst 
is er een grotendeels onbebouwd gebied met enkele woningen. Hier lopen 
asfaltwegen met aanliggende fietspaden, zonder voetgangersvoorzieningen. 
Richting de kern is er een steeds hogere bebouwingsdichtheid waar te 
nemen. Er zijn kleinschalige voorzieningen gecombineerd met woningen. 
Sommige straten hebben klinkerbestrating en er zijn steeds meer 



voetgangersvoorzieningen. In de kern zijn veel, elkaar snel opvolgende, 
profielen te zien. Dit gaat ten koste van de eenheid in het gebied en zorgt 
voor verwarring onder de gebruikers. Op de profielen en op de 
overgangen tussen de profielen zijn veel knooppunten te vinden. Het 
doorgaande autoverkeer wordt gemengd met fietsers waardoor onveilige 
situaties ontstaan, de materialisering van de straten komt niet overeen met 
de wegfunctie en de bomenpatronen accentueren vaak juist de niet 
doorgaande route. 

Ontwerp kern Heesch 
Een grote dorpskern kan figuurlijk gezien worden als een kralenketting, 
waarbij de ketting zorgt voor eenheid en coherentie, en de kralen voor 
voldoende variatie en afwisseling. De kern van Heesch functioneert 
momenteel niet zo omdat het geen duidelijk gezicht heeft, waardoor 
mensen zich niet goed met de plek kunnen identificeren. Meer eenheid in 
het dorpsbeeld kan ervoor zorgen dat mensen beter weten waar ze deze 
dorpskern kunnen plaatsen. Een goed middel hiervoor is het planten van 
bomen om zo, ondanks de verschillende voorkomende stijlen, meer 
eenheid in de dorpskern te verkrijgen. 

Het huidige plein De Misse oogt vrij sfeerloos en kent weinig intimiteit 
door de schaal van het plein en de omliggende bebouwing. Het brede 
driehoekige stuk van 't Dorp aan de zijde van de Schoonstraat is 
momenteel het domein van de auto. Dit kan een veel hoogwaardigere 
functie bekleden dan nu het geval is. Als de ruimte voor de auto beperkt 
wordt en er een herinrichting van deze ruimte plaatsvindt tot een nieuw 
dorpsplein kan de focus komen te liggen op de potenties die in dit gebied 
al aanwezig zijn. Hierdoor kan dit een prettige plek worden om te 
verblijven, waar mensen zich mee verbonden voelen, waar activiteiten 
kunnen plaatsvinden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich met 
de plek kunnen identificeren. Dit vormt de basis voor een plek met een 
sterke publieke betekenis. Er zijn dan ook mogelijkheden voor andere 
functies, zoals een terras, waarmee een langere verblijfsduur gestimuleerd 
kan worden. Door al deze veranderingen kan dit nieuwe dorpsplein een 
veel mooiere hanger aan de ketting vormen dan het huidige plein De 
Misse. De Misse kan omgevormd worden tot een mooie parkeerplaats 
waar de ruimte visueel wordt gereduceerd door een ruimte in een ruimte 
te maken met bomen die het parkeren regisseren. 

De kern van Heesch kent momenteel geen goed functionerende route 
voor langzaam verkeer omdat de meeste voorzieningen zich aan de 
langgerekte straat 't Dorp bevinden. Verder is er een zwakke onderlinge 
samenhang waardoor veel mensen met de auto van voorziening naar 
voorziening rijden. De rondgang kan versterkt worden door het 
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doorgaande straatje tussen 't Dorp en De Misse aantrekkelijker te maken 
voor het langzaam verkeer. Hier is momenteel sprake van een gebrek aan 
begeleiding van de route, waardoor een weglopende ruimte ontstaat. 
Door de route te begeleiden met bomen komt de focus op het groen te 
liggen in plaats van op de meer stedelijke bebouwing. 

Het ontwerpen van het dorpsplein en een betere rondgang door de kern 
kan de rol vervullen van een soort 'facilitator', een ingreep die spontane 
ontwikkelingen in gang zet, voortkomend uit het zelforganiserend 
vermogen van de gemeenschap. Buiten dat moet ook de verkeerskundige 
situatie verbeterd worden. De logica kan weer teruggebracht worden 
door een zelfregulerend systeem dat gewenst verkeersgedrag stimuleert, 
zodat er nog maar minimale kunstmatige verkeerskundige maatregelen 
nodig zijn. De route door 't Dorp wordt minder aantrekkelijk gemaakt als 
doorgaande route door een zeer smal klinkerprofiel te gebruiken. De 
route rondom het centrum wordt juist aantrekkelijker gemaakt voor het 
doorgaand verkeer door onder andere de aanleg van een rotonde in plaats 
van een onoverzichtelijk kruispunt, minder dwarsverbindingen aan de 
Schoonstraat, een andere in- en uitgang voor de parkeerplaats van de 
supermarkt C I 000 en een betere begeleiding van de route door bomen. 
De kern van Heesch heeft geen tekort aan parkeerplaatsen, maar de 
parkeerbalans kan nog positiever uitvallen door een betere benutting van 
de capaciteit, het instellen van een blauwe zone en de extra 
parkeerplaatsen die door de herinrichting worden verkregen. 

Het lange lint van het oude raadhuis aan ' t Dorp tot aan de 
Grenadiersstraat ondergaat ook een aantal veranderingen. Het 
gemotoriseerd verkeer wordt gesitueerd aan de voorzieningenzijde en het 
vele groen aan de woningenzijde zorgt voor een extra kwaliteit voor het 
dorpse wonen. De coherentie en eenheid die in de kern voor ogen 
gehouden wordt, zoals de verbeterde bomenstructuur, moet verder 
doorgetrokken worden naar de doorgaande route, het oostelijk gebied, 
met een concentratie van zaken die van belang zijn voor de gemeenschap, 
en de rest van het lange lint om zo een geheel te creeren. 
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VOORWOORD 

lk ben geboren en getogen in Heesch, een groot dorp in het noordoosten 
van Brabant nabij Oss. De laatste jaren wordt de dorpskern van Heesch 
gekenmerkt door drukke wegen, veel automobilisten die op zoek zijn naar 
een vrije parkeerplek en een daarmee afnemende verblijfskwaliteit voor de 
gebruikers van dit gebied. Uit ervaring heb ik geleerd dat Heesch niet het 
enige dorp is waar de verblijfskwaliteit en mobiliteit in het centrum met 
elkaar in strijd raken. Het was daarom een interessante opgave om mijn 
afstudeeronderzoek te wijden aan dit fenomeen om nieuwe inzichten te 
verkrijgen op dit gebied. Hiermee heb ik geprobeerd te achterhalen hoe 
deze relatie zich heeft ontwikkeld en op welke manier ingespeeld kan 
worden op de heersende ontwikkelingen. 

Verder ben ik al tijden gefascineerd door de vraag welke 
vormgevingsaspecten een rol spelen bij het tot stand komen van openbare 
ruimtes die door gebruikers als aangenaam worden ervaren. Dit heeft een 
sterke relatie met de gebouwde omgeving, maar is ook afhankelijk van 
ingewikkelde subjectieve aspecten als beleving en ervaring. Toch zijn deze 
subjectieve indrukken medebepalend voor de wijze waarop mensen zich 
gedragen, en voor de manier waarop ze gebruik maken van een openbare 
ruimte. 

lk wil graag mijn begeleiders; prof. dr. ir. Bruno de Meulder, ir. Reinder 
Rutgers en ir. Aloys Borgers hartelijk bedanken voor aile prettige 
begeleidingen gedurende mijn afstuderen. Verder wil ik mijn vriend, 
ouders, vrienden en familie bedanken voor hun hulp, steun en interesse in 
mijn afstudeerproject. 
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INLEIDING 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van nieuwe ideeen op het 
gebied van ruimtelijke ingrepen voor grote dorpskernen. Dit wordt gedaan 
door het uiteenzetten van de kenmerken en ruimtelijke problematiek in 
grote dorpskernen, om vervolgens voor de kern van Heesch een voorstel 
tot verbetering uit te werken. De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: 

Welke ruimte/ijke ingrepen kunnen worden toegepast ter integrale verbetering 
van de mobiliteit en verblij(skwaliteit in grote dorpskernen? 

Het onderzoek betreft grote dorpen in Noord-Brabant. Grofweg gaat het 
hierbij om dorpen met een inwoneraantal tussen de I 0.000 en 20.000. De 
kern, of het centrum, van een groot dorp wordt hierbij gezien als de 
grootste concentratie van zaken die van belang zijn voor de gemeenschap. 
De confrontatie tussen mobiliteit en verblijfskwaliteit doet zich in dit 
gebied het sterkst voor. 

Heesch is onderdeel van een lang doorlopend lint van Den Bosch tot 
Grave. Ter plaatse van de kern van Heesch raken mobiliteit en 
verblijfskwaliteit met elkaar in strijd. De situatie in Heesch is ook in de 
politiek niet onopgemerkt gebleven en in de kranten wordt er volop over 
geschreven. Afbeelding 2 geeft een greep uit de krantenberichten weer die 
het afgelopen jaar over dit onderwerp zijn verschenen. Uit de ondernomen 
acties komt geen duidelijke strategie naar voren, en daarom leent deze 
casus zich goed om een voorstel tot verbetering uit te werken door 
middel van ruimtelijke ingrepen. 

Het verslag vangt aan met kenmerkende ontwikkelingen op het gebied van 
dorpskernen, mobiliteit en verblijfskwaliteit om inzicht te verkrijgen in de 
heersende problematiek. Vervolgens zal een vergelijking worden gemaakt 
van de verschillende mogelijke ruimtelijke ingrepen. Uit dit algemene 
onderzoeksdeel zullen algemene ruimtelijke ingrepen voor grote 
dorpskernen voortkomen. Het tweede gedeelte bestaat uit een 
locatiespecifiek onderzoek naar Heesch, waaruit een ontwerp voor de 
kern van Heesch voortkomt. Tenslotte volgen de conclusies, aanbevelingen 
en een evaluatie van het project. Afbeelding 3 geeft de opbouw van het 
verslag schematisch weer. 
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Heesch: boodschappen doen of winkelen? 

Afb. 2: Krontenortike/en (Verrips, 2009 & Verwegen, 2009) 
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Afb. 3: Opbouw verslag afstudeerprojea 
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ACHTERGROND 

Een aantal ontwikkelingen en theorieen zijn van belang om de basis te 
leggen voor de ruimtelijke ingrepen die gehanteerd kunnen worden in 
grote dorpskernen. 

CONTEXT VAN DE ONTWIKKELINGEN VAN 

WINKELGEBIEDEN 
AI vanaf de oorsprong van de detailhandel vond deze plaats op locaties die 
intensief werden gebruikt. Plekken waar mensen elkaar ontmoetten en 
passeerden, ontpopten zich tot ideale handelslocaties. Hier kon 
geprofiteerd worden van de samenkomst van potentiele klanten. Dit 
principe gaat ook vandaag de dag nog steeds op (Kieingeld, 2003). 

Dit afstudeeronderzoek beperkt zich tot de locaties van de centrale 
winkelgebieden. Centrale winkelgebieden zijn de grootste 
winkelconcentraties in een plaats. Hieronder vallen de birinensteden, grote 
en kleine hoofdwinkelgebieden, grote en kleine kernverzorgende 
winkelgebieden en kernverzorgende supermarktcentra. Hiermee worden 
de ondersteunende winkelgebieden zoals stadsdeelcentra, binnenstedelijke 
winkelstraten, grote en kleine wijkcentra, buurtcentra en 
supermarktcentra buiten beschouwing gelaten (Locatus, 2008, zie bijlage: 
Winkelgebiedtyperingen). 

Na de Tweede Wereldoorlog is in Nederland gestart met de opbouw van 
een fijnmazig winkelcentranetwerk. Dit netwerk met een sterke 
functionele hierarchie is voornamelijk gebaseerd op de 'Centrale plaatsen 
theorie' van Walter Christaller ( 1933) (afb. 4). Deze theorie gaat uit van 
het marktbereik van winkelcentra. Het marktbereik hangt samen met de 
aanwezigheid van voldoende koopkracht voor ieder centrum. Grote 
centra beschikken over een groter marktbereik dan kleine centra, wat 
automatisch inhoudt dat er weinig grote en veel kleine centra zouden 
moeten voorkomen in het hierarchisch opgebouwde winkelbestand. Het 
model veronderstelt dat consumenten de af te leggen afstand om hun 
aankopen te doen zo veel mogelijk proberen te beperken. De dagelijkse 
aankopen kunnen in de directe omgeving worden gedaan, en voor de niet
dagelijkse aankopen kan men uitwijken naar de grotere, wat verder weg 
gelegen centra. De aanwezige functies op de verschillende niveaus van 
winkelcentra zijn hierdoor optimaal op elkaar afgestemd. De praktijk blijkt 
echter minder eenvoudig dan de theorie, waardoor nergens ter wereld 
een volledige functionele hierarchie is ontstaan. Toch heeft dit model in 
Nederland goede navolging gekregen, waardoor het jarenlang prima heeft 
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gefunctioneerd. Deze navolging werd veroorzaakt doordat het model in 
stand werd gehouden door het locatiebeleid van de Nederlandse overheid 
(sturing van de vest1g1ng van bedrijven en voorzieningen, in 
overeenstemming met de aard van hun vervoersbehoefte (Ministeries van 
VROM, LNV, VenW & EZ, 2006)). Hierdoor werd de concurrentie tussen 
de verschillende centra geminimaliseerd. De ontwikkeling van nieuwe 
centra werd namelijk gedaan binnen dit hierarchisch stramien, waarbij 
rekening werd gehouden met het marktbereik en de aanwezigheid van 
voldoende koopkracht, waardoor kapitaalvernietiging bij bestaande 
winkelcentra nauwelijks voorkwam. 

® G -0-rt 

0 B -Ort 

0 K - o.,t 
0 A- O"t 

M-Ort 

Afb. 4: Centrale plaatsen theorie (Christa/ler, 1933) 
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Dit fijnmazige systeem ondersteunt de leefbaarheid van steden en dorpen, 
maar heeft hierdoor ook een aantal ontwikkelingen, zoals 'shopping malls' 
(grote winkelcentra buiten de stad) en weidewinkels (zoals Franse 
'hypermarche's') aan zich voorbij Iaten gaan. De invoering van de 'Nota 
Ruimte' in 2004 heeft een verandering van dit systeem in gang gezet. Het 
locatiebeleid werd hiermee gedecentraliseerd naar de lagere overheden, 
waardoor regionaal gekeken kan worden naar de behoefte aan dergelijke 
ontwikkelingen. Hierdoor zijn toenemende mogelijkheden voor 
grootschalige ontwikkelingen ontstaan, maar neemt ook de onderlinge 
concurrentie tussen winkelcentra toe. 

Behalve Christaller heeft ook R.L. Nelson ( 1958) een belangrijke 
locatietheorie ontwikkeld. Volgens deze theorie wensen consumenten een 
concentratie van bedrijven met dezelfde soort koopwaar of 
koopverwantschap (Bolt, 2003). Doordat winkels bij elkaar gelegen zijn 
kan er vergelijkend gewinkeld worden. Volgens Bolt is dit in de beleving 
van de koper de garantie voor de beste aankoop, waarbij de tijd wordt 
genomen voor 'risico-minimaliserend koopgedrag'. Dit gaat overigens 
aileen op bij het vergelijkende winkelen, en niet bij het doen van de 
dagelijkse boodschappen, omdat een groot deel van de consumenten 
hierbij steeds naar dezelfde winkelvoorzieningen gaat. 

De Zweedse econoom en socioloog Karl Gunnar Myrdal heeft onderzocht 
dat niet aileen consumenten, maar ook winkelbedrijven een concentratie 
van detailhandelvoorzieningen wensen. Het is voor bedrijven zeer 
aantrekkelijk om zich te vestigen in de nabijheid van grote publiekstrekkers 
met een groot draagvlak. De kleinere voorzieningen kunnen hier dan ook 
van profiteren. 

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING EN 

VERANDERINGEN IN DE SAMENLEVING 
In de tijd van de wederopbouw is de Nederlandse bevolking sterk 
gegroeid, de industrialisatie kwam op gang en er ontstond een toename 
van vrije tijd, (auto)mobiliteit en welvaart. Hierdoor zijn de drie 
oorspronkelijke functies van een centrum als markt-, verkeers- en 
ontmoetingsplek in onbalans geraakt. 

Voornamelijk de sterk groeiende mobiliteit veroorzaakt grote 
veranderingen in de openbare ruimte. Onder mobiliteit wordt de 
verplaatsing van personen en goederen met private of openbare 
vervoermiddelen op openbare infrastructuren verstaan. Mobiliteit is een 
manier om verplaatsingsmogelijkheden te bieden voor de heersende 
verplaatsingsbehoefte, die ontstaat omdat verschillende activiteiten 
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plaatsvinden op verschillende locaties. Het is van belang om met 
verschillende verplaatsingsmiddelen een kern te kunnen bereiken. De 
afstand die mensen kunnen afleggen, oftewel actieradius, wordt door de 
toenemende mobiliteit veel groter, waardoor het model van Christaller 
niet meer opgaat. De positie van de auto wordt hierin steeds dominanter 
door het gestadig groeiende Nederlandse autobestand, het toenemende 
aantal kilometers file, de hoeveelheid ruimte die de auto inneemt in de 
openbare ruimte en de ontwikkeling van langzaam naar snel verkeer. 
Niemand zal deze problematiek ontkennen, maar een geschikte oplossing 
is tot op de dag van vandaag niet voorhanden. Door het grote aantal 
voordelen van de auto zoals flexibiliteit, snelheid, gemak en privacy blijft de 
auto vaak aantrekkelijker dan andere vervoerswijzen. 

In deze tijd van grootschalige mobiliteitsontwikkelingen lijkt de voetganger 
steeds meer het onderspit te delven. T och zal het voetverkeer altijd een 
belangrijke rol blijven spelen, aangezien het eerste en laatste deel van een 
reis ook vandaag de dag nog altijd te voet wordt afgelegd. Het langzaam 
verkeer, zoals fietsen en lopen, heeft bovendien een hogere sociale en 
recreatieve waarde dan het snelverkeer. Door de lagere snelheid is meer 
interactie mogelijk, waardoor allerlei activiteiten ontstaan, en een levendig 
straatbeeld ontstaat. Om deze activiteiten te kunnen Iaten ontstaan is de 
verblijfskwaliteit van de openbare ruimte van groot belang. 

Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw is er meer aandacht ontstaan 
voor de verblijfskwaliteit en het hervinden van de balans tussen de 
oorspronkelijke functies van de openbare ruimte. De eerste steden waar 
deze toegenomen belangstelling zichtbaar werd, waren Barcelona en Parijs, 
waar verschillende openbare ruimtes heringericht werden. Later werd ook 
in Nederland de toegenomen aandacht voor de openbare ruimte duidelijk. 
Gemeentelijke overheden zijn zich steeds meer bezig gaan houden met de 
openbare ruimte, waaruit een groot aantal ontwerpen zijn voortgekomen. 
In vele publicaties werd de betekenis van de openbare ruimte aan de orde 
gesteld. Ontwerpen zoals 'De Kern Gezond' van Aile Hosper voor Den 
Haag en 'Ruimte voor Ruimte' van Mecanoo voor Groningen, gebaseerd 
op het structuurplan van Groningen uit de jaren '70, zijn hierin 
vooruitstrevend geweest (Meyer e.a., 2006). 

ONTWIKKELINGEN DETAILHANDEL 
De ontwikkeling van de mobiliteit is een van de oorzaken waardoor het 
gelijkmatig gespreide winkelbestand tegenwoordig niet meer functioneert. 
Het minimaliseren van de af te leggen afstand tot een winkelcentrum 
wordt van afnemend belang in deze tijd waarin men zich steeds 
makkelijker kan verplaatsen. Een aantal andere bereikbaarheidsaspecten 



zijn echter steeds belangrijker geworden, zoals de tijd die het kost om een 
centrum te bereiken en de daar aanwezige parkeermogelijkheden. Een 
goede toegankelijkheid van het centrum en voldoende, dicht bij het 
centrum gesitueerde parkeergelegenheden zijn daarmee keuzebepalende 
elementen geworden voor de hedendaagse consument. 

De gevolgen van de sterk toegenomen mobiliteit van consumenten waren 
het eerst merkbaar op de laagste niveaus van het hierarchische netwerk; 
de kleine kernverzorgende winkelgebieden en de kernverzorgende 
supermarktcentra. De keuzemogelijkheden zijn hier beperkt, waardoor de 
mobiele consument eerder geneigd kan zijn om uit te wijken naar centra 
op een hoger niveau. Verder hebben kleine dorpen ook vaak te maken 
met een teruglopende bevolking, waardoor er minder omzet wordt 
gedraaid in de winkels. Door deze ontwikkelingen wordt het voor veel 
winkels in centra op de lagere niveaus moeilijker om te blijven 
voortbestaan. Als een paar winkels hun deuren sluiten kan een 
kettingreactie ontstaan, wat krimp van de centra van deze kleine kernen 
tot gevolg heeft. Als de kleinschalige centra op de lagere niveaus gaan 
verdwijnen, zal dit op termijn leiden tot een geleidelijke schaalvergroting in 
de Nederlandse voorzieningenstructuur. 

In veel binnensteden en hoofdwinkelcentra wordt een leefbaar 
kernwinkelgebied gewaarborgd door het gebruik van de auto zo veel 
mogelijk te beperken. Voetgangerszones worden ingesteld en het vaak 
duurbetaalde parkeren is aileen nog mogelijk aan de randen van het 
centrumgebied. Slechts in enkele gevallen, in het bijzonder in de grote 
binnensteden, is een alternatief aanwezig in de vorm van een goed 
functionerend openbaarvervoersysteem. In veel kleinere centra ontbreekt 
dit alternatief echter, waardoor de verbondenheid met de auto wordt 
versterkt. Hierdoor zal de consument de afweging maken om uit te wijken 
naar andere, wei goed met de auto bereikbare, winkelcentra. Een 
voorbeeld van een dergelijk centrum is een groot kernverzorgend 
winkelgebied, zoals een grote dorpskern. Kernverzorgende winkelcentra 
hebben een ander karakter dan de binnensteden en hoofdwinkelcentra, 
doordat naast het aanbod mode en luxe ook de dagelijkse boodschappen 
een grote rol spelen. 

Deze centra zijn vaak ontstaan door een aantal voormalige woonhuizen 
om te bouwen en uit te breiden tot voorzieningen (afb. 5). Dit resulteert 
in een kern met een mix van woningen en voorzieningen. Ook heeft de 
kern een behoorlijke omvang, waardoor het aanbod redelijk uitgebreid en 
gevarieerd is. Verder zijn de centra vaak nog vrij toegankelijk en behoort 
parkeren voor de deur nog tot de mogelijkheden. Dit maakt het voor de 
automobiele consument aantrekkelijk om hier aankopen te doen. Het 
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toenemende bezoek van consumenten aan grotere kernverzorgende 
winkelcentra maakt het ook voor kleine warenhuisformules interessant om 
zich hier te vestigen. Het toenemende aantal bezoekers en winkels zijn 
twee ontwikkelingen die elkaar stimuleren, waardoor grote 
kernverzorgende centra zich goed kunnen ontwikkelen. 

In grote dorpskernen komen vaak veel mensen bij elkaar in een ruimte die 
daar niet geschikt voor is. De kernen hebben namelijk vaak maar een 
beperkte ruimte voor de verschillende behoeften van de gebruikers, zoals 
ruimte voor doorstroming (verplaatsingsruimte), parkeren en verblijf. 
Doordat de centra goed met de auto bereikbaar zijn, wordt er veelvuldig 
gebruik van gemaakt. Hierdoor raken parkeerfaciliteiten overbezet, wordt 
de doorstroming belemmerd, verslechtert de verkeersveiligheid en 
vermindert de verblijfskwaliteit. Doordat de auto een steeds dominantere 
plek inneemt in de openbare ruimte, raken mobiliteit en verblijfskwaliteit 
met elkaar in strijd. Verschillende gebruikers, zoals buurtbewoners, 
ondernemers, doorgaand verkeer en het winkelend publiek ondervinden 
nadelige gevolgen van deze situatie. 

DCJ 

Afb. 5: Kenmerken ontwikkeling grote dorpskemen 
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De kern, of het centrum, van aile genoemde typen centrale winkelgebieden 
is een gebied dat rijker is aan gemeenschapswaarde dan de omgeving, en 
het brandpunt van activiteiten vormt. Gemeenschapswaarde zijn aile zaken 
die van belang zijn voor de gemeenschap, zoals voorzieningen, horeca, 
recreatie en ontmoeting. De gemeenschap bestaat uit bezoekers vanuit de 
betreffende plaats en omliggende plaatsen, omwonenden, werkenden en 
het doorgaand verkeer. Tabel I geeft de kenmerken van de verschillende 
gebieden schematisch weer. 

Kernverzorgende Kernverzorgende Hoofdwinkelgebieden: Kern 
supermarktcentra: Kern winkelgebieden: Kern kleine stad 
klein dorp groot dorp 

Geen centrumvorming Centrumvorming Centrum met voetgangerszone 

Beperkt winkelaanbod Redelijk winkelaanbod Uitgebreid winkelaanbod 

Ons kent ons Ontmoeting bekenden Opgaan in massa I anonimiteit 

Organische en kleinschalige Enigszins planmatige Planmatige centrumvorming 
opbouw en groei centrumvorming 

Niet zelfvoorzienend Zelfvoorzienend in Zelfvoorzienend 
dagelijkse behoeftes 

Woonhuizen in 'kern' Woonhuizen en Voorzieningen in kern 
voorzieningen in kern 

Voor de deur parkeren Voor de deur parkeren Parkeren verder weg gelegen 

Geen OV Beperkt OV (Bus) Redelijk OV (Trein & bus) 

Hoge verbondenheid met Redelijke verbondenheid L.age verbondenheid met de 
de plek met de plek plek 

Tabel I : Typering kernen 

WINKELGEDRAG HEDENDAAGSE CONSUMENT 
Door de toenemende bestedingsmogelijkheden en keuzevrijheid van 
consumenten wordt een aantrekkelijk verblijfsklimaat van steeds groter 
belang. Aspecten die de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum bepalen 
zijn in de eerste plaats de aantrekkelijkheid van het winkelgebied als geheel 
en het winkelaanbod. Ten tweede is bereikbaarheid een belangrijk aspect. 
Ten slotte is de kwaliteit van het verblijfsklimaat van be lang, dit zorgt 
immers voor de verleiding om in het gebied te blijven (Kieingeld, 2003). 

Detailhandel Nederland, het samenwerkingsverband van de Raad 
Nederlandse Detailhandel en de Nationale Winkelraad van MKB -
Nederland, heeft een drieslagmodel ontwikkeld dat niet meer uitgaat van 
het hierarchische model van Christaller. Het model is gebaseerd op de 
bezoekmotieven van de consument. Hiermee wordt de omslag gemaakt 
van hierarchie naar specialisatie. In het model komen drie typen 
bezoekmotieven voor: 'funshoppen', 'runshoppen' en 'doelgericht kopen'. 
Het model kent geen hierarchie, omdat het er vanuit gaat dat de motieven 

23 



naast elkaar kunnen bestaan, doordat er behoefte is aan aile drie de 
vormen (MKB - Nederland, 2000). 

Het doelgerichte kopen vindt vaak plaats op perifere locaties, zoals bij 
doe-het-zelf zaken of woon- en autoboulevards. Omdat dit onderzoek zich 
beperkt tot de centrale winkelgebieden komen hierbij voornamelijk het 
run- en funshoppen aan bod. Op de laagste niveaus van de 
winkelgebiedtyperingen is veelal sprake van runshoppen, het doen van de 
dagelijks boodschappen. Op de hoogste niveaus is juist veelal sprake van 
funshoppen, het recreatieve, vergelijkende winkelen (afb. 6). Deze 
onderverdeling is vaak duidelijk terug te zien in het winkelaanbod. Op de 
laagste niveaus is vooral de levensmiddelenbranche sterk 
vertegenwoordigd. Hoe hoger het niveau binnen de winkelgebiedtypering, 
hoe groter het aandeel mode en luxe wordt. 

In de grote kernverzorgende winkelgebieden is een combinatie van het 
run- en funshoppen aanwezig. Beide manieren van winkelen hebben 
specifieke wensen ten aanzien van de openbare ruimte. De gewenste 
bereikbaarheid is afhankelijk van het doel van het bezoek aan het gebied. 
Hierdoor varieert de afstand die men bereid is af te leggen, de tijd die men 
aan de reis wil besteden en de vraag naar parkeermogelijkheden. Bij het 
runshoppen worden in een kort tijdsbestek de noodzakelijke 
boodschappen gedaan. Hierdoor speelt de factor 'efficientie' een grotere 
rol en is men vaak slechts bereid om een geringe afstand af te leggen in een 
korte tijd en is een parkeerplaats voor de deur gewenst. Het funshoppen 
heeft een heel ander doel en hierbij kan aileen al de aanwezigheid van 
detailhandel een motief zijn om een gebied te bezoeken. Het betreft hier 
de aanschaf van artikelen met een hoge gevoelswaarde, waarbij behalve 
naar de prijs ook gekeken wordt of het artikel voldoet aan de persoonlijke 
voorkeuren en bij het nagestreefde imago past. Hiervoor is men wei 
bereid om meer afstand af te leggen en meer tijd uit te trekken voor de 
reis. Ook het parkeren kan in dat geval wat verder weg gelegen zijn, 
aangezien men ook vaak Ianger in het winkelgebied gaat verblijven. Hierbij 
worden wei meer eisen gesteld aan de verblijfskwaliteit van het 
winkelgebied, aangezien 'vermaak' vaak een grote rol speelt bij dit soort 
centrumbezoek. Hoe hoger de verblijfskwaliteit is, des te Ianger men in het 
gebied wil blijven. De problematiek van grote dorpskernen ligt daarmee 
dan ook vaak in het verenigen van deze verschillende wensen. 
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Afb. 6: Auto- en ov-mobiliteit in relatie tot verblijfskwaliteit 
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VERZORGINGSINDEX 
Het detailhandelaanbod in een woonplaats wordt aangegeven met het 
verzorgingsniveau. Dit is het gemiddeld aantal vierkante meters 
winkelverkoopvloeroppervlakte dat per inwoner in een woonplaats 
aanwezig is. Om verschillende woonplaatsen met elkaar te kunnen 
vergelijken wordt de verzorgingsindex gehanteerd. Deze index geeft de 
verhouding weer tussen het aantal detailhandelvoorzieningen van een 
woonplaats en het gemiddelde aantal voorzieningen in woonplaatsen in 
dezelfde inwonersklasse. Het gemiddelde verzorgingsniveau van iedere 
inwonersklasse is op I 00 gesteld. Als de index van een woonplaats boven 
de I 00 ligt, is er relatief veel aanbod en als de index onder de I 00 ligt is er 
relatief weinig aanbod (Locatus, 2005) (tabel 2). 

Verzorgingsindex 

Groter of geliik aan 160 
Groter of geliik aan 120 en kleiner dan 160 
Groter of gelijk aan BO en kleiner dan 120 
Groter of gelijk aan 40 en kleiner dan BO 
Kleiner dan 40 

Tabel 2: Verzorgingsindexclassi(lcatie (Locatus, 2005) 

Classificatie 

Zeer hoog 
Hoog 
Gemiddeld 
Laag 
Zeer laag 

De verzorgingsindex van een woonplaats is niet enkel afhankelijk van het 
inwoneraantal, maar is ook sterk afhankelijk van de ruimtelijke context 
(afb. 7). Als er veel concurrerende winkelgebieden in de omgeving liggen, 
heeft de consument meer keuze en zal het draagvlak per winkelgebied 
lager zijn, waardoor de verzorgingsindex daalt. Hierdoor kunnen 
woonplaatsen in een bepaalde inwonersklasse een zeer verschillend 
verzorgingsniveau hebben. 

Op afbeelding 7 staan twee dorpen aangegeven die verder behandeld 
zullen worden in de vergelijkende casusstudies. Het bovenste dorp betreft 
Heesch en het onderste dorp is Bladel. Hier is te zien dat de ruimtelijke 
context van invloed is op de verzorgingsindexen van · de verschillende 
plaatsen. Heesch heeft een gemiddelde verzorgingsindex, omdat het vlak 
onder de concurrerende stad Oss ligt. De verzorgingsindex van Bladel is 
daarentegen hoog, omdat concurrerende steden in de directe omgeving 
ontbreken. 
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VERBLIJFSKWALITEIT EN OMGEVINGSPSYCHOLOGIE 
Verblijfskwaliteit kan worden gezien als een combinatie van (subjectieve) 
kenmerken die er voor zorgen dat het verblijf in de openbare ruimte 
wordt veraangenaamd. Wat deze ongrijpbare kwaliteiten van een goede 
openbare ruimte zijn, blijft echter vaak nog onduidelijk. We kennen de 
kwaliteit van beroemde voorbeelden van de openbare ruimte, maar weten 
de succesfactoren niet te benoemen (Hajer & Reijndorp, 200 I). Een 
persoon die woont en werkt in een bepaalde plaats zal deze plaats ervaren 
als zijn vertrouwde omgeving, terwijl bijvoorbeeld een toerist onbekend is 
met deze omgeving, en deze dus ook anders beleeft. Ondanks de 
verschillen is het toch mogelijk om het over de beleving van een omgeving 
in het algemeen te hebben. 

De omgevingspsychologie houdt zich bezig met de wederkerige relatie 
tussen de omgeving en het gedrag van mensen, dus zowel met de invloed 
van de omgeving op mensen, als met de invloed van mensen op de 
omgeving (Hamel, 2005) . 

Beleving van de 
Objectieve fysieke omgeving als ______. Homeostase 
eigenschappen binnen het (Evenwicht) 

optimale gebied 

l T 
Waarneming van de 
omgeving 
Activatieniveau 

T l 
Individuele verschillen Beleving van de Activatie 
Situationele factoren omgeving als ______. Stress 
Sociale condities buiten het Overlading 
Culturele factoren optimale gebied Verzet 

Afb. 8: Algemeen omgevingspsychologisch model (Bell e.o., 200 I) 

Om deze relatie inzichtelijk te maken hebben vier Amerikaanse auteurs 
(Bell, Greene, Fisher & Baum, 200 I) een schema van een algemeen 
omgevingspsychologisch model ontwikkeld (afb. 8). Wat waargenomen 
wordt in een omgeving is niet aileen afhankelijk van objectieve, fysieke 
omstandigheden, zoals prikkels die door onze zintuigen worden 
waargenomen. Een beleving wordt ook be"lnvloed door individuele 
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verschillen tussen mensen, zoals kennis, ervaring en de motivatie om zich 
in een bepaalde omgeving te bevinden. Een tweede aspect is de 
situationele factor, oftewel tot welke gebruikersgroep men behoort. De 
omgeving wordt namelijk anders ervaren in de functie van winkelier, 
bezoeker, toerist, passant of bewoner. Ook is de beleving afhankelijk van 
de sociale condities waarin men zich bevindt, of men bijvoorbeeld aileen of 
met een groep is. Tenslotte spelen ook culturele factoren een rol in dit 
proces, omdat een cultuur sterk bepalend is voor wat als prettig wordt 
ervaren. 

Waarnemen doen wij echter niet aileen met onze zintuigen, hieraan draagt 
het gehele cognitieve systeem bij, dus zowel de zintuigen als de hersenen. 
Prikkels die door de zintuigen worden waargenomen worden continu 
vergeleken met de informatie die in onze hersenen aanwezig is. Ieder 
individu bezit namelijk een 'mental map' van de omgeving, oftewel een 
product, een persoonlijk georganiseerde representatie van een deel van de 
ruimtelijke omgeving (Downs & Stea, 1977). De fysieke omgeving heeft 
hierdoor vooral indirect en onbewust invloed op de ruimtelijke beleving 
en het gedrag van gebruikers. Het effect is lastig meetbaar of benoembaar, 
maar daardoor niet minder van belang. De vergelijking tussen de prikkels 
die waargenomen worden en de informatie die in onze hersenen aanwezig 
is, bepaalt hoe een omgeving beleefd wordt. Als er overeenstemming 
tussen deze twee aspecten bestaat zijn dit prikkels die als optimaal worden 
ervaren, waardoor er evenwicht ontstaat. Als deze overeenstemming 
ontbreekt is er geen optimale beleving, waardoor evenwicht ontbreekt. 
Dit kost veel energie, omdat de neiging ontstaat om toch te proberen om 
dit evenwicht te bereiken, wat kan leiden tot bijvoorbeeld stress. Het is 
daarom van belang dat een antwerp voldoet aan de verwachtingen die de 
gebruiker heeft op basis van de mental map. 

In navolging van de mental map, wat gaat over hoe men zich orienteert en 
over hoe men de structuur van een plaats in zijn hoofd heeft, zou er ook 
gesproken kunnen worden van een dorpsbeeld. Dit gaat over het beeld 
hoe een plaats eruit ziet. Mensen hebben een beeld van hoe een 
stadscentrum of een dorpskern eruit ziet, maar bij plaatsen die tot geen 
van beide categorieen behoren weten ze niet waar ze dit beeld moeten 
plaatsen. Grote dorpskernen zijn ambigu en zijn daardoor vaak lastig te 
plaatsen. Als er bijvoorbeeld tien foto's gemaakt zouden worden in een 
grote dorpskern, dan is het goed mogelijk dat men bij vijf foto's denkt dat 
deze in een stadscentrum zijn genomen en dat de andere vijf in een 
dorpskern genomen zijn. Dit schept veel onduidelijkheid en daarom is het 
belangrijk om meer eenheid en helderheid te verkrijgen in het dorpsbeeld 
van grote dorpskernen. 
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De laatste factor die op dit geheel van belang is, is het persoonlijke 
activatieniveau, de mate van geprikkeldheid van het zenuwstelsel. Dit is 
afhankelijk van ieders lichamelijke gesteldheid. Als het persoonlijk ideale 
aantal prikkels wordt waargenomen kan een persoon het beste 
functioneren, omdat hij zich hierbij het prettigst voelt. Als er te veel of te 
weinig prikkels worden waargenomen, wordt dit als minder prettig 
ervaren, waardoor iemand minder goed kan functioneren. 

Veelvoorkomend in de literatuur over de beleving van de omgeving is het 

begrip 'arousal'. Een van de eerste omgevingspsychologen die dit begrip 
hanteerde in relatie tot de omgevingsbeleving was Berlyne ( 1971 ). Hij legt 
een relatie tussen het 'arousal potential' van prikkels en de hedonische 
waarde hiervan. Arousal potential is het vermogen van de omgeving om een 
persoon te prikkelen en de hedonische waarde is de mate waarin een 
prikkel als aangenaam wordt ervaren. De relatie tussen het persoonlijke 
activatieniveau en het niveau van presteren en welbevinden is weergegeven 
in afbeelding 9. 

1 
POSITIVE 

HEDONIC 
VALUE 

NEGATIVE 
HEDONIC 

VALUE 

l 

AROUSAL POTENTIA'L--__,.. 
I 
I 
I 
I 

l 
Lo X1 

Afb. 9: Wundt curve (Berfyne, 1971) 

In een centrale openbare ruimte is vaker sprake van een overschot aan 
prikkels, zoals lawaai, drukte, verkeer en stank. T och zou een goede 
openbare ruimte met een hoge verblijfskwaliteit voor zoveel mogelijk 
gebruikers een evenwicht moeten kunnen bereiken. Een omgeving die wei 
aan iemands persoonlijke activatieniveau voldoet zal immers anders beleefd 
worden dan een omgeving die hier niet aan voldoet. Mensen streven 
namelijk altijd naar evenwicht, waardoor een goede omgeving weinig zal 
opvallen, omdat men zich hier aangenaam in voelt. Wijkt de omgeving 
echter af van het optimale niveau, dan zal dit wei snel worden opgemerkt. 



Beleving wordt bepaald door een aantal belevingsaspecten: 
• Perceptieve beleving: zintuiglijke waarneming 
• Cognitieve beleving: kennen, bijv. weten, inzien en herinneren 
• Affectieve beleving: emotionele of gevoelsmatige evaluatie 
• Conatieve beleving: dynamiek van het gedrag, bijv. wensen, interesse 

Deze belevingsaspecten zijn gebaseerd op de drie psychische functies: 
willen (conatief), voelen (affectief) en denken (cognitief). Een mental map 
behoort tot het cognitieve belevingsaspect. De overige aspecten kunnen 
deze mental map be"invloeden (Steffen & v.d. Yoordt, 1978) (afb. I 0) . 

Omgeving ... Individu .... ... 

Beleving: 
- Perceptief 
- Cognitief (Mental map) 
- Affectief 
- Conatief 

~ T 
Gedrag 

Afb. I 0: Belevingsproces (Steffen & v.d. Voordt, 1978) 

ledere gebruiker zal een omgeving anders beleven. Ontwerpers van de 
openbare ruimte hebben invloed op de beleving, en daarmee indirect op 
het gedrag van de gebruikers van deze ruimte. Een kleine verandering van 
fysieke omstandigheden, zoals het aanbrengen van groen en zitelementen, 
kan mensen uitnodigen tot ander gedrag, wat de beleving van een gebied 
een positieve draai kan geven. Het is echter niet mogelijk om hiermee 
direct het gedrag van aile gebruikers te sturen omdat er individuele, 
situationele, sociale en culturele verschillen zijn. Er bestaat ook niet zoiets 
als een checklist voor een optimale beleving van de openbare ruimte. 
Daarom is onderzoek naar de fysieke omstandigheden van de omgeving en 
de kenmerken van de gebruikers van belang voor het ontwerp van een 
openbare ruimte. 
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CONCLUSIE ACHTERGROND 
Het hierarchisch opgebouwd winkelbestand dat in Nederland jarenlang 
prima heeft gefunctioneerd voldoet vandaag de dag niet meer. De laatste 
jaren is de mobiliteit sterk gegroeid, en zijn de tijd dat het kost om een 
centrum te kunnen bereiken en de daar aanwezige parkeermogelijkheden 
vaak belangrijker geworden dan de af te leggen afstand tot een centrum. 
Hierdoor wordt de positie van de auto steeds dominanter. Dit is duidelijk 
terug te zien in grote dorpskernen. Deze centra zijn goed met de auto te 
bereiken zijn en hebben een redelijk voorzieningenniveau. Hierdoor wordt 
er veelvuldig gebruik gemaakt van deze centra, waardoor de 
parkeerfaciliteiten overbezet raken, de doorstroming wordt belemmerd, 
de verkeersveiligheid verslechtert en de verblijfskwaliteit vermindert. 

Verschillende bezoekmotieven stellen ieder andere eisen aan de openbare 
ruimte. In grote dorpskernen is voornamelijk sprake van de combinatie van 
'run- en funshoppen'. De problematiek van grote dorpskernen ligt in het 
verenigen van de verschillende wensen die aan deze bezoekmotieven 
worden gesteld. Bij het runshoppen worden vooral veel eisen gesteld aan 
de mobiliteit en bij het funshoppen aan de verblijfskwaliteit. Het beeld dat 
mensen hebben over hoe een plaats eruit ziet is erg belangrijk voor de 
beleving van een ruimte. Grote dorpskernen hebben vaak geen duidelijk 
beeld, dat voor verwarring zorgt en ook onzeker gedrag van gebruikers 
tot gevolg heeft. 

De auto heeft een belangrijke plek in de samenleving gekregen en het 
(doelgericht) winkelen met de auto speelt een grote rol in grote 
dorpskernen. Het evenwicht tussen de mobiliteit en verblijfskwaliteit is 
hierdoor in onbalans geraakt, daarom is het nu tijd om ruimtelijke ingrepen 
toe te passen om dit evenwicht te herstellen. 



VERGELIJKING RUIMTELIJKE INGREPEN 

Er zijn zeer veel ruimtelijke ingrepen toe te passen in grote dorpskernen. 
Om een beeld te schetsen worden de kenmerken van een aantal ingrepen 
toegelicht, met de daarbij behorende voor- en nadelen. Vervolgens zullen 
elementen worden besproken die tot nu toe ontbraken, maar wei van 
groot belang zijn, en het uitgangspunt zullen vormen voor algemene 
ruimtelijke ingrepen voor grote dorpskernen. 

TWEERICHTINGSVERKEER 
De tweerichtingsstraat kan gezien worden als een basisinrichting. Op de 
eerste karsporen werden geen richtingen aangegeven, waardoor deze 
logischerwijs in beide richtingen werden gebruikt. De verkeersintensiteiten 
van tegenwoordig vragen echter om te kijken naar een juiste inrichting 
voor iedere situatie. 

Het voordeel van deze inrichting voor een grote dorpskern is dat 
gebruikers van de openbare ruimte het meest bekend en vertrouwd zijn 
met deze inrichting, waardoor ze goed weten wat hen te wachten staat en 
hoe ze het beste kunnen handelen in deze situatie. Verder zorgt het rijden 
in een straat waar regelmatig tegenliggers zijn voor een zelfregulerende 
snelheidsbeperkende werking, wat vaak bijdraagt aan een prettiger 
verblijfsklimaat. De tweerichtingsstraat zorgt ook voor een goede 
bereikbaarheid voor het autoverkeer. Het verkeer neemt hierbij wei vaak 
een dominante positie in door de vele ruimte die het opeist in de 
openbare ruimte en de scheidende functie van de straat. Voor voetgangers 
in een grote dorpskern is een brede tweerichtingsstraat niet zo prettig 
omdat ze hierbij tijdens het oversteken aan twee kanten het verkeer in de 
gaten moeten houden en een lange oversteektijd nodig hebben. Als dit 
profiel vanuit een drukke doorgaande weg naar een grote dorpskern 
wordt doorgezet, zal een zeer duidelijke inrichtingsverandering aan het 
begin van de kern zichtbaar moeten zijn, zodat automobilisten hun 
rijsnelheid en rijgedrag aanpassen aan de veranderende situatie. 

EENRICHTINGSVERKEER 
Een variant op het tweerichtingsverkeer is de eenrichtingsstraat. Dit kan 
een goede toepassing zijn voor smalle profielen waarin de beperkte ruimte 
botst met het veelvuldige en veelzijdige gebruik van de straat. Een 
voordeel van deze inrichting is dat het meer overzicht geeft in het vaak 
drukke centrale gedeelte van de openbare ruimte. Hier kleeft echter ook 
een nadeel aan; doordat de straat overzichtelijker is geworden en de 
snelheidsbeperkende 'tegenrichting' weg is gevallen is de rijsnelheid van 
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automobilisten vaak hoger dan bij tweerichtingsverkeer. Dit kan leiden tot 
een minder prettig verblijfsklimaat doordat het snelheidsverschil tussen het 
snelverkeer en het langzaam verkeer is toegenomen. Verder is de 
bereikbaarheid voor automobilisten minder goed en zal het verkeer dat 
door de instelling van het eenrichtingsverkeer geen gebruik meer kan 
maken van de straat voor een grotere verkeersdruk en sluipverkeer in de 
omliggende straten zorgen. 

AFSLUITING KERN 
Rekening houdend met de concurrentie van nabije steden is het belangrijk 
om te bekijken wat de sterke punten van een grote dorpskern zijn. Grote 
dorpskernen hebben een redelijk voorzieningenaanbod, maar kunnen ze 
niet concurreren met het aanbod van steden. Deze dorpskernen hebben 
echter het voordeel van een goede bereikbaarheid en de mogelijkheid om 
gratis en voor de deur te parkeren. Door de kern af te sluiten voor 
autoverkeer is er meer ruimte om een verblijfsgebied te ontwikkelen, 
maar hiermee vervalt echter de mogelijkheid om de kern eenvoudig met 
de auto te kunnen bereiken en voor de deur te kunnen parkeren. 
Aangezien de automobiele consument tijd tegenwoordig vaak een 
belangrijker aspect vindt dan afstand, kan deze de afweging maken om, als 
de voordelen van een grote dorpskern wegvallen, uit te wijken naar een 
omliggende stad met een uitgebreider voorzieningenaanbod. Het 
winkelend publiek maakt een belangrijk deel uit van het totale aantal 
bezoekers van een dorpskern. Als deze groep gereduceerd wordt zal dit 
een grote aanslag vormen op de levendigheid in een dorpskern. Daarom is 
het voor veel grote dorpskernen waarschijnlijk geen verstandige keuze om 
de kern af te sluiten voor autoverkeer. 

WOONERF 
De stedenbouw heeft zich jarenlang ingezet voor het scheiden van 
tegenstrijdige activiteiten. Deze ontwikkeling kende een hoogtepunt bij de 
realisatie van de Bijlmermeer, waarbij iedere verkeerssoort zijn eigen 
territorium kreeg om conflicten te voorkomen. Deze extreme verkaveling 
kwam de sociale cohesie en veiligheid niet ten goede en heeft voor een 
breekpunt gezorgd in het vinden van oplossingen om mobiliteit en 
verblijfskwaliteit samen te Iaten komen. Als tegenreactie op deze extreme 
scheiding zijn de woonerven ontstaan. 

In de jaren zeventig zochten gemeenten en stedenbouwkundigen al naar 
een oplossing voor de forse groei van het autoverkeer. Bij vele ingrepen 
om de dominante rol van de auto in de openbare ruimte te verminderen, 
werd de verkeersonveiligheid als uitgangspunt genomen voor maatregelen 
om de verkeersintensiteit terug te dringen. Stedenbouwkundige Niek de 
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Boer introduceerde het begrip woonerf, een concept dat een stap verder 
ging, en de verhoging van de leefbaarheid in de openbare ruimte als een 
hoger doel zag. Een woonerf is speciaal ingericht voor fietsers, voetgangers 
en spelende kinderen, waar de auto 'te gast' is. Veelal is het trottoir 
gelijkvloers met de rest van de bestrating en is doorgaand verkeer niet 
mogelijk. Het doel is om de straat terug te winnen van de dominerende 
auto. Er kleven echter ook nadelen aan het woonerf concept, omdat 
omwonenden ook hinder kunnen ondervinden van de vele borden, regels 
en obstakels die voor opstoppingen zorgen. T och heeft dit concept veel 
goeds met zich meegebracht omdat het ervoor heeft gezorgd dat er voor 
het eerst integraal nagedacht werd over verkeerskundige en 
stedenbouwkundige maatregelen, wat de verblijfskwaliteit ten goede 
kwam. Afbeelding I I geeft een van de eerste Nederlandse woonerven 
weer. 

In de jaren zeventig en tachtig zijn woonerven veelvuldig toegepast in 
nieuwe wijken en stadsvernieuwingen. De maatregelen die werden 
getroffen om woonerven te realiseren zijn een snelheidsbeperking (IS 
km/uur) en andere fysieke en visuele snelheidsbeperkende voorzieningen 
zoals drempels, vernauwingen, verhogingen, paaltjes, gevarieerde 
verhardingen, bloembakken, geen lange rechte wegen, speelveldjes, 
lantaarnpalen, hekken en bomen. Verder werd de openbare ruimte 
ingericht als een gedeelde ruimte voor aile gebruikers, die moet uitstralen 
dat hier meer oplettendheid en een lagere rijsnelheid van automobilisten 
wordt verwacht. 

Afb. II: WoonerfDelft Westerkwartier (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1976) 

Nadat in 1988 de regels voor woonerven zijn aangepast, wordt 
tegenwoordig het begrip erf gebruikt. Op deze manier kan het erf ook in 
andere situaties worden toegepast, zoals in binnensteden en 
winkelgebieden. Het resultaat van het (woon)erf was dat naar een 
oplossing werd gezocht die meer was dan enkel een verkeerskundige 
ingreep. Een principe dat ook vandaag de dag nog goed kan worden ingezet 
bij de inrichting van verblijfsgebieden. 
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OUURZAAM VEILIG 
In de jaren zeventig en tachtig is het aantal verkeersongevallen sterk 
teruggelopen, wat te danken is aan tal van factoren, zoals veiligere auto's, 
verlagingen van toegestane rijsnelheden, strengere handhaving van 
verkeersregels, voorlichting en veiligheidsacties. Veel van deze 
verkeersveiligheidsmaatregelen zijn in het verleden sterk verbeterd, maar 
zijn nu bijna uitontwikkeld, waardoor het aantal verkeerongevallen niet 
meer zo sterk daalt als in het verleden ooit het geval was. De Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft daarom in 
opdracht van de overheid onder de naam Duurzaam Veilig een nieuw 
concept ontwikkeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

In het concept Duurzaam Veilig draait het om de mens, omdat veel 
verkeersongevallen veroorzaakt worden door menselijke fouten. Het 
concept probeert de kans op fouten zo veel mogelijk te beperken. 

Zeer beknopt kan het concept van Duurzaam Veilig als volgt worden 
beschreven: 

Een omgeving waar de in(rastructuur vol/edig is aangepast aan de 
beperkingen van de menselijke vermogens; 
Voertuigen die zijn voorzien van middelen om de taken van mensen te 
vereenvoudigen en die geconstrueerd zijn om de kwetsbare mens zo goed 
mogelijk te beschermen; 
Verkeersdee/nemers die adequaat zijn opgeleid en gei'n(ormeerd en waar 
nodig worden gecorrigeerd (Bach, 2006, p. 96). 

Bij het Duurzaam Veilig concept moet het gewenste gedrag afgeleid 
kunnen worden uit de weginrichting en omgeving door een zelfverklarend 
beeld te scheppen. Er zijn daarom maar een beperkt aantal wegcategorieen 
met ieder een duidelijke inrichting: 

Stroomweg: volledig gericht op de stroomfunctie van het autoverkeer. 
Deze wegen zijn gescheiden van aile andere activiteiten. 
Gebiedsontsluitingsweg: weg rondom een verblijfsgebied die dit gebied 
bereikbaar maakt. Functiemix en naastliggende activiteiten worden 
voorkomen en het autoverkeer wordt gescheiden van het fietsverkeer. 
Erftoegangsweg: weg in een verblijfsgebied met veel functiemix, waarbij 
fietsers en auto's gebruik maken van dezelfde ruimte. 
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Hoewel deze categorisering het erf niet meer heeft opgenomen, wordt het 
nog steeds regelmatig toegepast als alternatief voor erftoegangswegen. 



Vanuit verschillende disciplines is kritiek ontstaan op het concept. 
Stedenbouwkundigen vonden de uitvoering van het concept te strikt en 
bovendien was de benadering sterk verkeerskundig gericht. In 2000 is het 
concept aangepast waarbij het niet enkel op infrastructuurgebonden 
maatregelen richt, maar voornamelijk op gedragsbe.invloeding. 

lARGAS (lANGZAAM RIJDEN GAAT SNELLER) 
Rijkswaterstaat heeft in 1995 een concept Iaten ontwikkelen om te 
bekijken of het mogelijk is om een betere bereikbaarheid te verkrijgen 
door voertuigen langzamer te Iaten rijden. Het principe berust op het 
voorkomen van hollen en stilstaan door een stroom auto's langzaam en 
met een gelijkmatige snelheid te Iaten rijden, zonder veel onderbrekingen 
van verkeersregelinstallaties. Hiertoe wordt de rijloper sterk versmald, 
zodat auto's langzamer, en in treintjes achter elkaar, gaan rijden. Door een 
lagere rijsnelheid kunnen de auto's dichter op elkaar rijden, waardoor de 
capaciteit van de straat kan toenemen. Een langzame auto zal ervoor 
zorgen dat het verkeer opstroopt, waardoor er gaten tussen de 
verschillende treintjes ontstaan. Deze intervallen bieden het kruisende 
verkeer de mogelijkheid om over te steken. De oversteeklengte, en 
daarmee de oversteektijd, is ook verkort door de smallere rijloper. 

Doordat de rijloper zeer smal is kunnen fietsers hier geen gebruik van 
maken, want de extra ruimte die daarvoor benodigd zou zijn, zou namelijk 
weer snelheidsverhogend werken. 

Zeegers (2006) Iicht LARGAS als volgt toe: 

'Langzaam rijden gaat sneller' klinkt natuurlijk paradoxaal. Paradoxen 
ontstaan doorgaans door slordig (ormuleren en verdwijnen dus bij scherpe 
deftnities. Zo ook hier: er is sprake van verschillende snefheidsbegrippen. Met 
'fangzaam rijden' wordt bedoefd een lagere kruissnelheid, met name dus op 
de wegvakken. Met 'sne//er' wordt bedoe/d een hogere gemiddelde snefheid. 
Het verschil tussen beide snelheidsbegrippen wordt (vooraf) veroorzaakt door 
de kruispunten. Bij een conventionele weginrichting vindt het grootste dee/ 
van het tijdverfies plaats op kruispunten en niet op wegvakken. De kern van 
'Langzaam rijden gaat sne//er' is dat de doorstroomsnelheid op de 
kruispunten verbeterd wordt door verkeerslichten te vervangen door 
eenvoudige voorrangskruispunten (bij voorkeur met beperken van het 
linksa(sfaan) of rotondes. 

Tach Ievert de oversteekbaarheid bij het LARGAS concept problemen op. 
Doordat de capaciteit van de straat toeneemt ontstaan hogere 
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intensiteiten, dus verminderd dit direct het voordeel van het concept, de 
betere oversteekbaarheid tussen de treintjes. 

SHARED SPACE 
Het invoeren van verkeerstechnische maatregelen heeft zijn grenzen. 
Steeds meer drempels en verkeerslichten kunnen nog steeds niet altijd een 
goed gedrag afdwingen en daarom zijn verkeerskundigen en 
stedenbouwkundigen blijven zoeken naar mogelijkheden om zonder een 
strikte wegcategorisering, zoals bij het Duurzaam Veilig concept, de 
verkeersveiligheid en doorstroming te bevorderen. Een meer 
stedenbouwkundige benadering is om het doorgaande verkeer van 
afnemend belang te maken en daarmee meer ruimte te geven aan 
ruimtelijke kwaliteit en verblijfskwaliteit. 

'Shared Space', oftewel gedeelde ruimte, is een door Hans Monderman 
ontwikkeld concept, waarin de relatie tussen verkeersveiligheid en de 
openbare ruimte centraal staat. Het concept draait om natuurlijke 
menselijke interactie, rekening houden met elkaar, in tegenstelling tot de 
verdeelde ruimte, waarbij geen interactie plaatsvindt, en gebruikers van de 
openbare ruimte daardoor minder rekening met elkaar (hoeven te) 
houden. Bij Shared Space wordt de openbare ruimte gezien als 
mensenruimte en niet als verkeersruimte, waarbij de sociale gedragsregels 
boven de kunstmatige verkeersregels staan, waardoor er meer ruimte is 
voor het langzaam verkeer. In een gezamenlijk gebruikte ruimte wordt de 
automobilist een ge'lntegreerd onderdeel van de maatschappelijke en 
culturele context. 

Monderman's motto was 'Liever veiligheid met onzekerheid dan 
ongelukken met duidelijkheid'. Dit geeft de essentie van het concept weer. 
Doordat er nauwelijks verkeersmaatregelen zijn getroffen neemt de 
onduidelijkheid in de openbare ruimte toe, waardoor de subjectieve 
veiligheid afneemt. Hierdoor zal de gebruiker alerter en voorzichtiger zijn, 
waardoor de objectieve veiligheid toeneemt. De openbare ruimte moet, 
net als bij het Duurzaam Veilig concept, uitstralen wat er van de gebruikers 
verwacht wordt, waarbij door het maken van oogcontact bepaald wordt 
wat gewenst gedrag is en wie er voorrang heeft. 

Aile gebruikers maken gebruik van dezelfde openbare ruimte, en de 
verschillende stromen gaan door elkaar heen, waardoor interactie nodig is 
en de snelheid lager wordt. Dit concept vertaalt zich in verschillende 
middelen, zo zijn de straten niet van asfalt en zijn er geen fietspaden en 
trottoirs en zijn verkeersmaatregelen slechts heel beperkt aanwezig, 
waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 



Positief aan dit concept is dat in verschillende praktijksituaties is bewezen 
dat de objectieve veiligheid is gestegen. Er zijn echter ook een aantal 
nadelen verbonden aan het concept. De objectieve veiligheid kan aileen 
verbeterd worden door de subjectieve veiligheid af te Iaten nemen. 
Hierdoor voelen veel gebruikers zich niet veilig, voornamelijk de 
kwetsbare gebruikers, want als het recht van de sterkste geldt, wint een 
auto natuurlijk altijd van een fietser of voetganger. Shared Spaces worden 
daardoor nogal eens ervaren als zogenaamde 'Car Spaces' . Ook wordt er 
bij dit concept vanuit gegaan dat oogcontact tussen de verschillende 
gebruikers altijd mogelijk is, terwijl dat niet het geval is bij geblindeerde 
auto's. Verder is het zo dat, doordat het overzicht en de duidelijkheid in 
de openbare ruimte ontbreken, het voor ouderen, gehandicapten en 
kinderen lastig om de juiste manier van handelen in drukke en complexe 
situaties in te schatten. 

Het Shared Space concept heeft zijn oorsprong in het (woon)erf principe. 
Het grote verschil tussen beide ingrepen is dat het (woon)erf naast een 
andere inrichting ook gebruik maakt van borden en regels, terwijl het 
Shared Space concept hiervoor het maken van oogcontact en menselijke 
interactie inzet om aantrekkelijke en veilige gebieden te krijgen. Verder 
krijgt het langzaam verkeer in een (woon)erf de hoogste prioriteit en bij 
Shared Space krijgen aile gebruikers een gelijke prioriteit. 

RUIMTELIJKE OMGEVINGSKENMERKEN 
Naast de beschreven bestaande ingrepen is er een belangrijk vergeten 
aspect; de ruimtelijke omgevingskenmerken. Dit is een tot nu toe vaak 
ontbrekend element in ruimtelijke ingrepen, terwijl ze sterk kunnen 
bijdragen aan het verhogen van het attentieniveau van gebruikers van de 
openbare ruimte. Hierdoor wordt de ruimte zelfverklarend en 
zelfregulerend, waardoor nog slechts een minimaal gebruik van 
verkeerskundige maatregelen nodig is. 

Het gedrag in de openbare ruimte kan be"invloed worden door het 
ontwerp van de openbare ruimte, net zoals het gedrag in een gebouw 
be"lnvloed kan worden door het ontwerp van het gebouw. Als twee 
mensen bijvoorbeeld pratend over straat lopen, en vervolgens een 
kathedraal binnenstappen, zullen ze onmiddellijk hun gedrag aanpassen 
door te gaan fluisteren, zonder dat ergens een bord staat dat dit gedrag 
verplicht is. Dit principe gaat ook op voor de openbare ruimte. De 
snelheid van de weggebruiker kan bijvoorbeeld be"lnvloed worden door 
ingrepen in de openbare ruimte. Dit is belangrijk omdat er een sterk 
verband bestaat tussen de snelheid waarmee iemand zich verplaatst en de 
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breedte van zijn blikveld, het wegbeeld en zijn rijgedrag. Hoe lager de 
snelheid is, hoe breder zijn blikveld, waardoor een weggebruiker meer 
waarneemt van zijn omgeving. Hierdoor wordt er meer rekening 
gehouden met andere gebruikers van de openbare ruimte. 

Het wegbeeld kan sterk bijdragen aan de rijsnelheid. De rijsnelheid wordt 
al snel verhoogd door het geven van voorrang, het verbreden van de 
rijbaan, een sterke verlichting met hoge lichtmasten, 
verkeersregelinstallaties, lange rechtdoorgaande wegen zonder 
snelheidsremmers en het aanbrengen van geleidende strepen of 
middenbermen (Bach, 2006). Hiermee wordt namelijk in zekere zin een 
scheiding tussen verkeersdeelnemers toegepast die de automobilist het 
gevoel geeft een eigen territorium te hebben waar men geen rekening met 
anderen hoeft te houden. Dit zijn voorbeelden van ongewenste effecten in 
centrale gebieden met een verblijfsfunctie. 

Maatregelen met een snelheidsverlagende werking zijn in zulke situaties 
juist veel meer gewenst, zoals parkeren langs de weg of het inzetten van 
bomen als scheidingselement. Ook het zo smal mogelijk maken van de 
rijstrook voor tweerichtingsverkeer heeft een snelheidsverlagend effect. 
De straat moet zo smal zijn dat twee auto's elkaar net kunnen passeren, 
maar daarbij onmogelijk ook nog een fietser kunnen passeren. De 
automobilist zal dan achter de fietser moeten blijven tot er weer een 
inhaalmogelijkheid komt. Als het profiel iets breder zou zijn zou dit 
onduidelijke en onveilige situaties opleveren, omdat het inhalen dan 
'misschien' zou kunnen. Dit is nadelig voor de positie van de fietser. Ook 
hebben automobilisten bij een breder profiel vaak de neiging om harder te 
gaan rijden, wat dan weer voorkomen moet worden met kunstmatige 
verkeersmaatregelen (Bach, 2006). 

Om een kwalitatieve en verkeersveilige openbare ruimte te creeren moet 
de automobilist continu attent gemaakt worden op de heersende situatie. 
Verkeerskundige maatregelen, zoals het aanleggen van drempels, worden 
hiervoor zeer vaak toegepast. Deze oplossingen veroorzaken echter ook 
vaak hinder voor fietsers. Een veel geschiktere oplossing is een dusdanige 
hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte waardoor de automobilist 
weet dat er iets gaat gebeuren en hier ook zijn gedrag op aanpast. De 
ruimtelijke omgevingskenmerken zullen daarom het uitgangspunt vormen 
voor de algemene ruimtelijke ingrepen voor grote dorpskernen. 

CONCLUSIE RUIMTELIJKE INGREPEN 
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De verkeerskunde en stedenbouwkunde houden zich allebei bezig met de 
inrichting van de openbare ruimte, maar botsen in de praktijk nogal eens 



met elkaar. In de loop der jaren zijn er verschillende ingrepen ontwikkeld 
om een goede balans te vinden, met ieder zijn eigen voor- en nadelen. 

De smalle tweerichtingsstraat zorgt voor een goede bereikbaarheid en een 
lage snelheid van het autoverkeer door de tegemoetkomende tegenliggers. 
De bereikbaarheid neemt met de toepassing van een eenrichtingsstraat of 
afsluiting van de kern steeds verder af, maar hierbij ontstaat wei meer 
ruimte voor verblijfskwaliteit. Deze laatste twee opties zijn vaak ook 
problematischer doordat de verkeerdruk op de omliggende wegen hierbij 
toeneemt, en het probleem zich als het ware verplaatst. Bovendien neemt 
afsluiting van een grote dorpskern de voordelen van dit type centrum weg, 
waardoor gebruikers geneigd kunnen zijn om uit te wijken naar centra van 
een hogere orde. 

Het LARGAS principe is niet bijzonder geschikt voor grote dorpskernen, 
omdat de capaciteit van de wegen door dit principe vergroot wordt en de 
intensiteit hiermee toeneemt, waardoor het voordeel van dit concept, de 
betere oversteekbaarheid, daarmee wegvalt. 

Bij de woonerven hielden verkeers- en stedenbouwkundigen zich voor het 
eerst gezamenlijk bezig met de inrichting van de openbare ruimte. De 
maatregelen door middel van borden en regels zijn bij dit principe wei erg 
strikt. De Duurzaam Veilig en Shared Space concepten richten zich al veel 
sterker op een zelfverklarend beeld en een zelfregulerende openbare 
ruimte. Een nadeel van het Duurzaam Veilig concept is hierbij de sterk 
verkeerskundige aanpak en een nadeel van Shared Space is de subjectieve 
onveiligheid. 

Veel van de ingrepen die tot nu toe zijn ontwikkeld voor de verbetering 
van mobiliteit en verblijfskwaliteit richten zich voornamelijk op mobiliteit. 
De grote dorpskern dient echter een domein te zijn van iedereen, en niet 
slechts van de auto. Het gewenste gedrag van automobilisten en andere 
gebruikers moet niet aileen afgeleid worden van verkeersmaatregelen, 
maar vooral van de sociale uitstraling van de dorpskern. Dit kan bereikt 
worden door integraal met de verkeerskundige ingrepen ook 
stedenbouwkundige oplossingen in de vorm van ruimtelijke 
omgevingskenmerken aan te dragen. Door deze twee aspecten te 
combineren kan een levendige openbare ruimte ontstaan. De inrichting van 
de openbare ruimte is van invloed op het gedrag van de gebruikers van 
deze ruimte. Door te streven naar een omgeving die gewenst gedrag 
stimuleert, kan voorkomen worden dat kunstmatige verkeerskundige 
ingrepen nodig zijn om dit gedrag af te dwingen. 
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ALGEMENE RUIMTELIJKE INGREPEN GROTE 

DORPSKERNEN 

Het doen van ingrepen voor een dorp klinkt in eerste instantie als een 
'contradictio in terminis' omdat veel dorpskernen organisch, en dus zonder 
vooropgesteld concept, zijn ontstaan. Voor een groat dorpscentrum moet 
gezocht worden naar een oplossing die ruimtelijke kwaliteit combineert 
met verkeerskundige oplossingen. Hiervoor wordt een facilitator ingezet 
die een aanzet geeft tot verdere zelfregulerende ontwikkelingen. Deze 
zorgt ervoor dat activiteiten zich kunnen gaan ontwikkelen en dat er 
initiatieven ontstaan die voorheen niet mogelijk waren, en die niet te 
ontwerpen zijn. Er moet echter wei een aanzet gegeven worden, anders 
ontbreekt de basis om iets te kunnen Iaten ontwikkelen. Het streven is om 
met een paar minimale middelen inspiratie te bieden zodat de ruimte 
zichzelf kan organiseren. 

Als het belangrijk is dat een ontwikkeling zich precies voordoet zoals van 
te voren bedacht, dan moet daar iets voor ontworpen worden. Deze 
acties vormen de facilitator. Het is echter niet nodig dat alles op voorhand 
ontworpen wordt, dus als de ontwikkeling oak iets anders mag uitpakken 
en er iets anders mag ontstaan dan vooraf bedacht, dan kan dat aspect 
overgelaten worden aan het zelforganiserend vermogen van de 
gemeenschap. lnitiatieven kunnen spontaan ontstaan, zoals het organiseren 
van een braderie (zelforganiserend vermogen) op het moment dat er een 
plein (facilitator) is ontworpen. Het plein vervult dan de rol van facilitator 
en maakt andere zelfregulerende ontwikkelingen mogelijk. Als een 
ontwikkeling niet uitpakt zoals bedoeld, dan hoort dit misschien wei juist 
bij het karakter van een dorp. Een dorp zit tenslotte structureel anders in 
elkaar dan bijvoorbeeld een stad, waarbij het 'spontane' vaak niet meer 
ontstaat. Een dorp is wat chaotischer en minder gestructureerd, wat oak 
zijn charmes heeft. 

Er moet een aantrekkelijke zelfregulerende route voor de auto ontstaan 
en tegelijkertijd verblijfskwaliteit voor de gebruikers van de openbare 
ruimte. Deze zelfregulerende verkeersinrichting zorgt ervoor dat het 
gedrag wordt be"lnvloed door de inrichting en niet door verkeerkundige 
maatregelen. Verder is het van groat belang dat er continu"lteit in de 
openbare ruimte ontstaat door een consequente inrichting. Een lang 
dorpslint kan gezien worden als een ketting met allerlei verschillende 
kralen. ledere kraal heeft zijn eigen kenmerken en karakteristieken, maar 
samen vormen ze een continu geheel. 
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Om de heersende problematiek op te lossen is het belangrijk om rekening 
te houden met het dorpsbeeld, zoals een variatie in bebouwing en 
typering, de mix van wonen en voorzieningen en een minder gepolijste 
ruimte. In veel grote dorpen wordt op verschillende aspecten geen 
rekening gehouden met de coherentie van dit dorpsbeeld. Hierdoor is het 
voor veel gebruikers van de openbare ruimte onduidelijk waar men zich 
bevindt. Het is geen stadscentrum en ook geen kleine dorpskern, maar 
bevat wei vaak elementen van beide typen. Het dorpsbeeld van grote 
dorpskernen zal dus verduidelijkt en versterkt moeten worden om meer 
eenheid en helderheid te creeren. 

Kenmerkend aan een gemoedelijke dorpse sfeer is het feit dat veel mensen 
elkaar kennen. Om dit te stimuleren is de aanwezigheid van 
ontmoetingsplekken belangrijk. De sterke punten van een groot 
dorpscentrum zijn de goede bereikbaarheid en de mogelijkheid om gratis 
voor de deur te parkeren. Daarom is het dan ook van belang om de auto 
in het gehele kerngebied toch toe te staan en de verschillende 
verkeersstromen samen te Iaten gaan, zolang de verblijfskwaliteit dit 
toelaat. Echter is het voor de ruimtelijke kwaliteit wei van belang dat de 
auto niet te dominant is in het straatbeeld. 

Bij een dorp passen geen rigoureuze, maar juist minimale ingrepen. Kleine 
ingrepen kunnen al een stimulans zijn voor de betrokkenheid en het 
zelfregulerend vermogen van ondernemers en omwonenden. Het gebruik 
van de openbare ruimte kan aangegeven worden door een ander 
bestratingspatroon en door het planten van bomen. Om een meer 
continue en consequente inrichting te scheppen in het beeld kunnen 
bomen worden ingezet, zodat er meer eenheid tussen de verschillende 
voorkomende stijlen kan worden bereikt. Er kan al een heel ander beeld 
ontstaan door de aanwezige potenties zoals markante bebouwing meer te 
benutten en de focus juist te verleggen van zaken die het beeld 
vertroebelen. 
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ONTWERPASPECTEN 

Verschillende ontwerpaspecten kunnen worden ingezet om de ruimtelijke 
ingrepen voor grote dorpskernen te optimaliseren. 

VEILIGHEID 
Veiligheid bestaat uit twee verschillende aspecten, verkeersveiligheid en 
sociale veiligheid. De verkeersveiligheid wordt bepaald door tal van 
factoren, zoals de verkeersintensiteit, het aantal dwarsverbindingen, de 
confrontatie tussen verschillende gebruikers en de overzichtelijkheid van 
de situatie. De sociale veiligheid is een veel subjectievere waarde, die 
daardoor lastiger meetbaar is. Het betreft hierbij aspecten als een 
onveiligheidsgevoel en sociale controle. Toch zijn er zeker middelen om de 
sociale veiligheid zo groot mogelijk te krijgen, bijvoorbeeld door een goed 
verlichte en overzichtelijke situatie te ontwerpen. 

NATUURLIJKE ASPECTEN 
Natuurlijke aspecten als zon en wind kunnen hinder veroorzaken bij een 
verblijf in een openbare ruimte. Ook al zijn deze aspecten op zich niet te 
veranderen, toch kan men wei degelijk invloed uitoefenen op het 
veraangenamen van het verblijf. Juist in het Nederlandse klimaat kan zon 
op bepaalde plekken, zoals op pleinen, erg gewaardeerd worden. T och kan 
een schaduwrijke zitplek ook hier soms prettig zijn, aangezien we ons juist 
op de zonnigste en warmste dagen van het jaar het meest in de openbare 
ruimte bevinden. Bomen kunnen hierin een belangrijke rol spelen, zij 
kunnen door een juiste plaatsing op bepaalde plekken voor schaduw 
zorgen en breken bovendien de wind. 

0RI~NTATIE 
Om een goede orientatie in een kern te creeren zijn in de eerste plaats de 
bronpunten van belang. Dit zijn de plekken waar bezoekers de kern 
betreden, de zogenaamde toegangspoorten tot de kern, welke duidelijk 
aangeven waar deze begint. Verder is een goede routing van belang die de 
gebruiker logischerwijs door het gebied leidt. Hierbij zijn de 
publiekstrekkers, van groot belang. Deze trekkers zijn bepalend voor de 
structurele samenhang en een grote mate van herkenbaarheid en vormen 
hiermee als het ware het geraamte van de kern. Tenslotte is een grote 
mate van overzichtelijkheid en een goede bewegwijzering cruciaal voor 
een goede orientatie. 

COHERENTIE EN COMPLEXITEIT 
Een belangrijk verschijnsel in de beleving van een omgeving is de relatie 
tussen coherentie en complexiteit (Kaplan & Kaplan, 1989) (tabel 3). Een 
coherence omgeving oogt ordelijk en vertoont samenhang, terwijl een 



complexe omgeving de vanete1t van een omgeving aangeeft. Een lage 
complexiteit gecombineerd met een hoge coherentie geeft een nogal saai 
beeld, terwijl een hoge complexiteit met een lage coherentie een 
rommelige indruk geeft. Het is mogelijk om een omgeving te realiseren die 
zowel een hoge complexiteit als een hoge coherentie vertoont, waardoor 
een georganiseerd geheel met voldoende variatie ontstaat. Dit zal de 
verblijfskwaliteit van een gebied ten goede komen. 

Low complexity High complexity 

Low coherence Not much there Visually messy 

High coherence Gear and simple (boring) Rich and organised 

Tabel3: Relatie tussen coherentie en complexiteit (Kaplan en Kaplan, 1989) 

IDENTITEIT 

Het is voor de identiteit van grote dorpskernen van belang dat de plek een 
sterke publieke betekenis heeft, zodat een verbondenheid met de plek 
ontstaat. Hiervoor zijn ontmoetingsmogelijkheden van groot belang, waar 
de sociale verhoudingen tot uiting kunnen komen tussen mensen met een 
gedeelde geschiedenis of liefde voor de plek. Gebruikers willen ook vaak 
eigenheid, een kern waar ze zich mee kunnen identificeren en die zich 
onderscheidt van andere kernen, maar buiten dat wensen ze ook een 
herkenbare omgeving, waar bekende ketens als Blokker en Hema aan 
bijdragen. 

BEREIKBAARHEID 

De bereikbaarheid van een kern wordt anders beleefd door de 
verschillende gebruikers. Zoals eerder besproken zijn de aspecten tijd en 
parkeergelegenheid voor de automobiele gebruiker tegenwoordig 
zwaarder gaan wegen dan de af te leggen afstand. Dit geldt zeker niet voor 
de fietser of voetganger, voor wie elke afgelegde meter energie kost. 

Behalve het doorgaande en bestemmingsverkeer dient ook zeker rekening 
gehouden te worden met het bedienend verkeer. Dit kan opgesplitst 
worden in frequent bedienend verkeer, zoals goederenvrachtauto's, 
vuilniswagens, auto's voor reparatie en onderhoud, taxi's en bussen, en 
niet frequent bedienend verkeer zoals ambulances, politieauto's en 
brandweerwagens. 

Er zijn verschillende soorten bereikbaarheid te onderscheiden. Temporale 
bereikbaarheid is de toegankelijkheid gedurende bepaalde delen van de 
dag, wat vooral van belang is voor het frequent bedienend verkeer. 
Territoriale bereikbaarheid houdt in hoeverre ieder punt in het gebied 
bereikbaar moet zijn en is daarmee van belang voor het niet frequent 
bedienend verkeer. 
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INRICHTINGSELEMENTEN 
De aankleding van de openbare ruimte, het doen van kleine ingrepen, is 
belangrijk voor het dorpse karakter van verdraagzaamheid, 
gemoedelijkheid en ontmoeting van bekenden op een mooie gezellige 
verblijfsplek. Dit maakt een groat deel uit van het onderscheid tussen stad 
en dorp. Verschillende aspecten die hiervoor van belang zijn zullen worden 
besproken. 

BOMEN 

Bomen zijn van groat belang voor een dorpse uitstraling om maat, schaal 
en structuur aan de ruimte te geven. Een straatboom is namelijk sterk 
bepalend voor het ruimtelijk beeld dat ontstaat. Bomen geven een prettige 
aankleding van de straat en de stenen massa's worden doorbroken. Verder 
zorgen ze ook voor een prettiger verblijfsklimaat doordat de wind 
gebroken wordt en schaduw en beschutting wordt gegenereerd. Om het 
juiste effect te bereiken moeten straatbomen vaak aan veel voorwaarden 
voldoen, zoals: 

• Afmetingen in hoogte en breedte niet te groat 
• Groeien op slechte grond 
• Bestand tegen het afdekken met straatstenen 
• Niet te veel rommel bij bladval 
• Bij voorkeur geen vruchten dragen 
• Geen luizen 
• Geen brosse takken 
• Verkeer niet hinderen 
• Licht van straatverlichting niet verduisteren 

VERLICHTING 

Verlichting is een ander sterk beeldbepalend element in de openbare 
ruimte. De verlichting kan veel zeggen over het gebruik en de beleving van 
de ruimte. Hoge lichtmasten stralen een doorgaande route uit en lage 
verlichting staat dichter bij de mens en past beter bij een verblijfsgebied. 
Kinetische eenheid (Cullen, 1961) kan sterk afhangen van de gekozen 
verlichting. Afb. 12a heeft een sterke kinetische eenheid doordat er een 
omslotenheid door de bebouwing te zien is en doordat het uitzicht achter 
de brug ingekaderd wordt door bomen. In afb. 12b is de kinetische 
eenheid verdwenen door de gekozen verlichting. Deze verlichting 
doorbreekt de eenheid door als het ware 'een tunnel door het beeld heen 
te boren'. Buiten het gebruik en de beleving is verlicht ing natuurlijk ook 
van grate invloed op de veiligheid van de openbare ruimte. 
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Afb. I 2a & 12b: Kinetic unity (Cullen, 1961) 

STRAA TMEUBLILAIR 
Voldoende en goede zitgelegenheden zijn van groot belang voor een goed 
functionerende openbare ruimte. Als deze ontbreken, zullen mensen 
doorlopen en slechts kort in het gebied verblijven. Goede zitgelegenheden 
maken allerlei activiteiten mogelijk, zoals eten, lezen en praten, wat de 
kwaliteit van de openbare ruimte ten goede komt. Zitgelegenheden 
midden in de ruimte zijn veel minder uitnodigend dan plaatsen die meer 
beschutting bieden, zoals randen van de openbare ruimte, waar iemands 
rug beschermd wordt, het uitzicht vrij is en het klimaat het meest 
aangenaam is. 

Het type zitgelegenheid is tevens van groot belang. Jonge mensen nemen 
met vrijwel iedere zitgelegenheid genoegen, ook met secundaire 
gelegenheden als traptreden, muurtjes en randen. Ouderen hechten 
daarentegen veel waarde aan goede primaire zitgelegenheden met een 
rugleuning, zoals banken en stoelen. Het voordeel van een beperkt aantal 
primaire zitgelegenheden en een ruim aantal secundaire gelegenheden is 
dat het gebied met weinig gebruikers geen verlaten indruk geeft, waardoor 
de ruimte dan ook prima functioneert (Gehl, 1971 ). 

PARKEERGELEGENHEDEN 
Parkeren is in ieder type kern van groot belang. Zoals al eerder vermeld is 
de verwachting van een bezoeker van een grote dorpskern dat men gratis 
en voor de deur kan parkeren. Dit vormt namelijk een van de sterke 
punten van dit type kern. 

Het gaat bij het parkeren in een grote dorpskern natuurlijk niet aileen om 
kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Bij een grote dorpskern verwacht men 
geen grote asfaltvlaktes met witte krijtstrepen. Klinkerbestrating past veel 
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beter bij een dorpse uitstraling. Vakken hoeven ook niet strikt opgelegd te 
worden. Een indeling kan vaak al eenvoudigweg aangegeven worden door 
een ander bestratingsverband of door het plaatsen van bomen, waar de 
auto's zich natuurlijk tussen plaatsen. 

FIETS- EN VOETGANGERSVOORZIENINGEN 

De aantrekkelijkheid voor een fietser om een gebied te bezoeken wordt 
bepaald door verschillende factoren , onder andere de lengte van de route, 
het gemak of de snelheid waarmee gefietst kan worden en de hoeveelheid 
conflicten met ander verkeer. Ook zal er op de eindbestemming een 
goede fietsenstalling aanwezig moeten zijn. Voor het runshoppen zijn 
fietsenstallingen direct voor de deur gewenst. Bij het (unshoppen kan de 
fiets wat verder weg gelegen geparkeerd worden en is men vaak bereid 
om een klein stukje te lopen. De loopafstand zal hierbij nog wei aanzienlijk 
korter moeten zijn dan vanaf de autoparkeerplaatsen. 

Voor een prettig en ongedwongen gebruik van de ruimte door 
voetgangers zijn brede trottoirs nodig. Verder zijn er op plekken waar een 
confrontatie met ander verkeer plaatsvindt goede oversteekmogelijkheden, 
zoals zebrapaden, nodig. De ervaring leert dat deze zebrapaden op 
strategische plekken moeten liggen omdat veel voetgangers nog geen tien 
meter om willen lopen om op een zebrapad over te kunnen steken. 

OVERGANG EN KOPPELING RUIMTEN 

De overgang tussen het private en openbare domein in dorpskernen 
wordt vaak aangegeven door beplanting, bankjes, paaltjes of bloembakken 
(afb. 13). Hiermee wordt het eigen territorium aangegeven, maar 
tegelijkertijd deelgenomen aan de organisatie van de openbare ruimte. 
Paaltjes worden vaak ingezet om de openbare ruimte op te delen in 
verschillende typen verkeer of als onderscheid tussen de private en 
openbare ruimte. De impact van deze maatregel is vooral psychologisch. 
Het geeft namelijk de randen van de verschillende gebieden weer, maar 
voorkomt geen interactie tussen beiden. Heggen geven eveneens het 
onderscheid weer tussen private en openbare ruimte. Het is een 
duidelijke, maar zachte en vriendelijke manier om dit onderscheid weer te 
geven (Bobic, 2004). 



Afb. I 3: Overgang prive - openbaar 

De koppeling tussen de verschillende elementen in de openbare ruimte 
wordt vaak gevormd door het vloeroppervlak, oftewel de bestrating, die 
de schakel vormt en de verschillende delen met elkaar verbindt. Maar ook 
in de bestrating kan een overgang worden weegegeven. Een ander 
bestratingspatroon of -materiaal geeft zowel de automobilist als de 
voetganger een waarschuwing dat de situatie gaat veranderen. 

CONCLUSIE ALGEMENE RUIMTELIJKE INGREPEN 

GROTE DORPSKERNEN 
Voor ruimtelijke ingrepen in grote dorpskernen is het van belang dat 
ruimtelijke kwaliteit wordt gecombineerd met verkeerskundige 
oplossingen. Hiervoor wordt een facilitator ingezet, die met een paar 
minimale ruimtelijke ingrepen de basis voor de dorpskern vormt. Deze 
basis kan vervolgens een aanzet geven tot verdere zelfregulerende 
ontwikkelingen. In een dorp hoeft namelijk niet alles op voorhand 
vastgelegd te worden, waardoor de rest overgelaten kan worden aan het 
zelforganiserend vermogen van de gemeenschap. 

Het is van belang dat er een aantrekkelijke zelfregulerende route ontstaat, 
waarbij het gedrag be"invloed wordt door de inrichting en niet door 
verkeerskundige maatregelen, in combinatie met verblijfskwaliteit voor de 
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gebruikers van de openbare ruimte. Om dit te bereiken moeten de 
bereikbaarheid en parkeermogelijkheden voor auto's goed blijven, maar zal 
de auto minder dominant in het straatbeeld aanwezig moeten zijn. 

Een goede ontmoetingsplek is belangrijk voor de verbondenheid met een 
plek. Hierdoor kan een verdraagzame, gemoedelijke dorpse sfeer ontstaan. 
Verder is er behoefte aan een meer continue en consequente inrichting 
door meer helderheid te scheppen in het beeld van grate dorpskernen. 
Dit kan bereikt worden met minimale ingrepen, zoals het inzetten van 
bomen om meer eenheid te bereiken tussen de verschillende 
voorkomende stijlen. Er kan al een heel ander beeld ontstaan door de 
aanwezige potenties te benutten en de focus te verleggen naar de 
kwaliteiten van de kern. 



ANALYSE EN AANBEVELINGEN KERN BLADEL 

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende mogelijke ingrepen die 
in grote dorpskernen kunnen worden toegepast is, behalve de kern van 
Heesch waar later uitgebreid op ingegaan wordt, ook de kern van Bladel 
geanalyseerd. Blade! is een dorp dat qua grootte en structuur met een 
doorgaand lint vergelijkbaar is met Heesch. Hier heeft echter al een 
herinrichting van de dorpskern plaatsgevonden. Na een korte analyse 
volgen tot slot een aantal aanbevelingen voor de kern van Bladel. 

In het dorp Bladel speelde dezelfde problematiek als in Heesch, maar hier 
heeft in 2002 een herinrichting plaatsgevonden. Op afbeelding 14a en 14b 
zijn de oude en nieuwe situatie weergegeven. Aan de hand van deze casus 
wordt een mogelijke ruimtelijke ingreep voor grote dorpskernen 
toegelicht. Het centrum kent een belangrijke winkel- en woonfunctie. 
Door de toenemende verkeersdruk en de belangrijke winkelfunctie van 
het gebied is besloten tot een herinrichting. De nieuwe situatie is 
overzichtelijker en verkeersveiliger geworden. Het oorspronkelijke idee 
voor deze herinrichting was het instellen van een geheel autovrij gedeelte 
van de kern. Door bezwaren van ondernemers, die vreesden dat hun 
klanten weg zouden blijven, is uiteindelijk besloten om eenrichtingsverkeer 
in te stellen. Het straatbeeld is echter wei zodanig ingericht dat het met 
een paar eenvoudige ingrepen in de toekomst alsnog geheel autovrij 
gemaakt kan worden. Dit compromisontwerp heeft echter wei tot een 
beheerprobleem geleid. De verschillende verblijfsgebieden worden 
namelijk afgebakend met paaltjes, bankjes en blokken die voortdurend 
omver gereden worden. 

Afb. 14a & 14b: Oude en nieuwe situatie Snieders/aan (CROW, 2005) 

Vroeger was ook in Bladel de auto dominant aanwezig in het straatbeeld. 
In het nieuwe ontwerp is daarom getracht meer aandacht te besteden aan 
de positie van het langzaam verkeer in de openbare ruimte. Dit is gelukt 
door de fietser meer ruimte te geven en het stallen van fietsen goed op te 
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nemen in het ontwerp. Er bestaat echter wei onduidelijkheid over de plek 
van de fietser in het straatprofiel. In de ene richting heeft de fietser 
namelijk een afgescheiden fietspad, terwijl fietsers in de andere richting 
naast de auto's op de rijbaan moeten fietsen (afb. 15). Helaas is de situatie 
ook voor de voetganger nog niet optimaal. Trottoirs zijn vaak slechts de 
restruimten in het profiel, nadat aile andere functies hun ruimte hebben 
opgeeist. Bovendien staan er vaak veel obstakels, zoals reclameborden, die 
het gebruik verslechteren. In smalle profielen zijn de trottoirs hierdoor 
vaak van mindere kwaliteit en is het niet mogelijk om naast elkaar te lopen. 
Ook voor mensen met een kinderwagen of een rolstoel is de situatie soms 
zeer onvriendelijk. Dit fenomeen is ook in Bladel waar te nemen na de 
herinrichting en gaat ten koste van de verblijfskwaliteit van het gebied. 

•1 

Afb. 15: Doorsnede Snieders/aan 

Ook in Bladel is niet altijd even goed rekening gehouden met het beeld van 
een grote dorpskern. De uitstraling van het gemeentehuis doet vrij 
stedelijk aan en past niet binnen de verder vaak dorpse context. Ook de 
keuze van bepaalde inrichtingselementen, zoals de lantaarnpalen, is niet 
passend binnen deze context. Dit zijn elementen die er aan bijdragen dat 
mensen niet goed weten waar deze plaats toe behoort, waardoor er 
verwarring ontstaat en er geen sterke ruimtelijke eenheid is (afb. 16). 

Afb. I 6: Gemeentehuis en lantaarnpaa/ 
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In het oorspronkelijke ontwerp voor de herinrichting zou De Markt de 
'huiskamer' van Bladel moeten worden. Ondernemers klaagden echter 
over verlies aan parkeergelegenheid door de herinrichting, waardoor 
uiteindelijk een groot gedeelte van De Markt toch een parkeerbestemming 
heeft gekregen (afb. 17). Het 'huiskameridee' is hiermee verloren gegaan, 
waaruit blijkt dat zelfs na deze herinrichting de strijd tussen mobiliteit en 
verblijfskwaliteit nog niet geheel gestreden is. 

Afb. I 7: Plottegrond Morkt Blade/ 
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Doordat De Markt nu grotendeels is omgevormd van een plein naar een 
parkeerplaats mist Bladel een belangrijke ontmoetingsplek. Een 
herinrichting van dit plein of het overwegen om het kerkplein als centraal 
ontmoetingspunt in te richten zou een oplossing kunnen zijn. Het is niet 
aan te bevelen om de Sniederslaan in de toekomst geheel af te sluiten voor 
het autoverkeer, omdat hiermee de grote voordelen van grote 
dorpskernen worden weggenomen; de bereikbaarheid voor autoverkeer 
en het voor de deur kunnen parkeren. Meer ruimte voor de voetganger 
zou bereikt kunnen worden door het fietspad en de middenberm, met 
daarop de bomen en fietsbeugels, om te ruilen, waardoor de middenberm 
gecombineerd kan worden met het trottoir. Een consequente dorpse 
uitstraling met een helderder dorpsbeeld, zal bereikt worden door bij de 
keuze van de verschillende inrichtingselementen te letten op het karakter 
dat ze uitstralen. 
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ANALYSE HEESCH 

De analyse voor Heesch wordt opgesplitst in twee delen. In het eerste 
deel wordt gekeken naar de kern van Heesch, waar de problematiek zich 
voornamelijk afspeelt. Om een breder kader te schetsen en meer eenheid 
in het hele gebied te verkrijgen wordt in het tweede deel gekeken naar de 
ruimere context van het lange lint dat door Heesch loopt. In beide delen 
worden verschillende straatnamen genoemd, deze zijn terug te vinden op 
de plattegrond in de bijlage. 

ANALYSE KERN HEESCH 
Een dorp waar de geschetste problematiek speelt is Heesch, een dorp met 
ruim 12.700 inwoners (Gemeente Bernheze, 20 I 0) dat onderdeel uitmaakt 
van de gemeente Bernheze. In 1816 heeft Koning Willem I vastgesteld dat 
er zes grote Rijkswegen moesten worden aangelegd in 1\Joord-Brabant. De 
Rijksweg 's-Hertogenbosch - Grave, welke de dorpskern van Heesch 
doorkruist, is een van deze wegen. De aanleg van deze weg ( 1822 - 1835) 
is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het dorp (zie 
bijlagen: Ontwikkeling Heesch). Een van de belangrijkste straten in deze 
dorpskern heeft hierdoor een zeer breed doorstroomprofiel gekregen. In 
1929 werd de oorspronkelijke klinkerweg van 4,5 meter breedte, 
vervangen door een betonweg van 6 meter breed met aan beide zijden een 
fietspad van 1,5 meter breed (afb. 18). 

Afb. 18: Reparatie Rijksweg 1929 (Hendriks, 1976) 

55 



Kort na de voltooiing van de nieuwe Rijksweg bleek echter dat deze de 
grote toename van het autoverkeer niet aankon. Door de hoge snelheden 
waarmee over de weg werd gereden vielen er veel verkeersslachtoffers. 
Daarom is het doorstroomprofiel van de betonnen Rijksweg jaren later 
omgevormd tot een verblijfsprofiel met een andere inrichting en bestrating 
(afb. 19a & 19b). Dit werd mogelijk na de aanleg van een snelweg ten 
noorden van Heesch in 1973, waardoor de Rijksweg een secundaire 
functie kreeg. 

Afb. /9a & /9b: 't Dorp 1964 & 't Dorp 2009 

Het veranderende gebruik van de dorpskern is goed waar te nemen door 
de foto uit 1920 van de dorpsstraat 't Dorp (voormalige Rijksweg) te 
vergelijken met de huidige situatie (afb. 20a & 20b). De oude foto laat het 
gemeentehuis met twee woongebouwen zien. In de huidige situatie is het 
gemeentehuis omgevormd tot een brasserie en een van de 
woongebouwen tot drogisterij. De achterste woning heeft nog wei zijn 
woonfunctie behouden. De inrichting van de openbare ruimte is ook 
behoorlijk gewijzigd door de andere verharding van de ondergrond en de 
vervanging van de bomen. 

Afb. 20a & 20b: 't Dorp 1920 & 't Dorp 2009 

Afbeeldingen 21 a - 21 d geven een beeld van de onoverzichtelijke en 
inconsequente huidige inrichting van de kern van Heesch. Op de afbeelding 
21 a en 21 b is een onoverzichtelijk en onveilig kruispunt in de huidige 
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situatie te zien en afbeelding 21 c laat een gebied zien waar men een 
verblijfsgebied zou verwachten, maar een gebied is ontstaan dat 
gedomineerd wordt door blik. Afbeelding 21 d geeft een weg aan die 
bedoeld is als doorgaande weg, maar door de vele dwarsverbindingen 
ontstaan veel opstoppingen waardoor deze weg niet als zodanig 
functioneert. 

Afb. 2 I a - 2 I d: Kern Heesch 

In de dorpskern van Heesch is de auto dominant aanwezig, en ook de 
inrichting van de openbare ruimte is hier sterk op gericht. Niet aileen de 
materialisering van 't Dorp is aangepast om de straat te ontdoen van zijn 
doorstroomfunctie, ook het straatprofiel is aangepast door twee grote 
parkeervlaktes tussen beide rijrichtingen aan te leggen, waardoor een 
aantal bochten in de weg is ontstaan om de snelheid van het autoverkeer 
af te remmen. Het gehele profiel is hierdoor sterk gericht op de auto en 
het parkeren, waardoor het langzame verkeer en het winkelend publiek in 
het gedrang komen. Zoals uit het hoofdstuk over de verzorgingsindex 
bleek heeft Heesch een gemiddelde verzorgingsindex, omdat het vlak 
onder de concurrerende stad Oss ligt. De kern van Heesch heeft vooral 
een lokaal verzorgende functie, maar heeft daarnaast ook een bovenlokale 
aantrekkingskracht, voornamelijk vanuit Oss. Een van de belangrijkste 
verklaringen hiervoor is dat Oss qua voorzieningenniveau een concurrent 
is voor Heesch, maar dat Heesch een goede bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden heeft. Dat zijn aspecten die voor bepaalde 
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bezoekers zwaarder wegen dan een uitgebreid voorzieningenaanbod. 
Trekkers in Heesch zijn vooral de dagelijkse voorzieningen, zoals 
supermarkten, waardoor er oak veel parkeerfaciliteiten zijn. Het bezoek 
aan deze trekkers kan gecombineerd worden met enkele andere minder 
keuzegevoelige aankopen. Voor overige non-food aankopen is er veel 
concurrentie van andere centra, met name Oss. 

De dominantie van de auto gaat ten koste van de verblijfskwaliteit van dit 
gebied. De dorpse gemoedelijkheid, het overzicht en de logica in de 
openbare ruimte Iaten hierdoor te wensen over. Daarom wordt er voor 
de problematiek in deze dorpskern een voorstel gedaan om de relatie 
tussen mobiliteit en verblijfskwaliteit te verbeteren. De geschetste 
kenmerken en problematiek komen voornamelijk terug in het gearceerde 
deel van afbeelding 22, waar later verder op ingezoomd zal worden. 

Afb. 22: Ugging centrum binnen struauur Heesch (schaalloos, voor schaal I: I 0.000 indusief 
legenda zie bijlage) 
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Afb. 23: Centrumvonning als concentratie van gemeenschapswaarde in Heesch (schaalloos, 
voor school I :5000 inclusief legenda zie bijlage) 

Afbeelding 23 laat een kaart zien van de ligging van de verschillende zaken 
die van belang zijn voor de gemeenschap. Deze zaken zijn onderverdeeld 
in verschillende typen; horeca, recreatie, detailhandel, cultuur, diensten en 
ontmoeting in de openbare ruimte. De plekken waar de meest diverse 
concentraties te vinden zijn komen overeen met het gearceerde deel in 
afbeelding 22. Hier zal nu verder op ingezoomd worden. 

Afb. 24: Centrum Heesch op maaiveldniveau (schaal/oos, voor school I: I 000 inclusief legenda 
zie bijlage) 

Afbeelding 24 geeft in de oost - west richting de oude Rijksweg weer, 
welke tegenwoordig 't Dorp heet. Hier is geprobeerd een verblijfsgebied 
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te realiseren, maar het gebruik voegt zich hier nog niet naar omdat het 
gehele traject van Den Bosch tot aan Grave nog intact is, waardoor veel 
doorgaand verkeer gebruik blijft maken van deze straat. De Schoonstraat 
is eigenlijk bedoeld als doorgaande weg om het verblijfsgebied in 't Dorp te 
ontlasten, maar door de vele dwarsverbindingen aan deze weg ontstaan 
vele opstoppingen, waardoor de doorstroming hier zeker niet optimaal is. 

Afb. 25: Gebruik centrum Heesch (school/oos, voor school I: I 000 inclusief legendo zie bijloge) 

Op afbeelding 25 zijn duidelijk twee concentraties van zaken die van belang 
zijn voor de gemeenschap te zien door de vele openbare en semi
openbare ruimte (wit = openbaar, grijs = semi-openbaar en zwart = prive). 
De twee gebieden hebben echter wei een geheel ander karakter. 
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Het oostelijk gebied heeft veel grootschalige detailhandel, zoals keuken- en 
sanitairwinkels, nabij kruising van 't Dorp met de Osseweg I 
Nistelrodeseweg. Dit gebied wordt veelal gebruikt om te runshoppen. Het 
verkeer in dit gebied betreft voornamelijk doorstroomverkeer. Er is een 
overdaad aan verharding door functies uit het verleden (afb 26a). Nu de 
intensiteiten door de aanleg van de ASO zijn afgenomen en in de toekomst 
nog verder zullen afnemen, zijn veel zaken hier overgedimensioneerd, zoals 
een overdadige ruimte voor het verkeer met verkeerslichten en brede 
wegprofielen. Verder bevindt zich hier een concentratie van avondhoreca 
op het Stationsplein. Deze horeca wordt echter door de gemeente als 
laagwaardig bestempeld en ook de overige bebouwing aan de oostzijde van 
de kern zorgt niet voor een representatieve centrumentree (afb. 26b). 
Ondanks allerlei wijzigingen aan fietsenstallingen, bushokjes en plantsoenen 
ontbreekt hier een samenhangend beeld (Gemeente Bernheze, 2006). 



Afb. 26a & 26b: Laagwaardige horeca en overdaad aan verharding 

Het westelijk gebied heeft veel kleinschalige detailhandelvoorzieningen, die 
in zekere mate bedoeld zijn om te funshoppen. Hier zijn zeker 
mogelijkheden tot het creeren van een verblijfsgebied. De focus van de 
ruimtelijke ingrepen zal voornamelijk op dit gebied liggen, omdat mobiliteit 
en verblijfskwaliteit hier het meest met elkaar in strijd raken. 

De problematiek die zich in (het westelijk deel van) de kern van Heesch 
afspeelt betreft voornamelijk een grote onduidelijkheid. De 
verkeerstechnische zonering laat te wensen over, waardoor men als 
automobilist, fietser of voetganger vaak niet weet waar men zich zou 
moeten bevinden in de openbare ruimte. Verder is er onduidelijkheid over 
het soort kern waar men zich in bevindt, omdat er zeer grote verschillen 
in inrichting, schaal en type bebouwing binnen een klein gebied te vinden 
zijn. Dit is onder andere te zien aan de meer stedelijke oplossingen die 
gekozen zijn binnen de verder vaak meer dorpse context, zoals het 
cultureel gebouw De Pas of de parkeerplaats op afbeelding 27a en 27b. Er 
zijn verschillende ingrepen in de openbare ruimte gedaan, maar de eenheid 
lijkt verloren te zijn gegaan doordat een algehele visie over het gebied 
ontbreekt. 

Afb. 27a & 27b: Culturee/ gebouw De Pas en asfa/t parkeerplaats 
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ANALYSE LANGE LINT HEESCH 
Om een algehele visie te kunnen opstellen voor de kern van Heesch, en 
meer eenheid in het hele gebied te verkrijgen, dient het lange lint dat deze 
kern doorkruist uitgebreid geanalyseerd te worden. Een sequentiele 
analyse kan hiervoor uitkomst bieden. Deze analyse geeft een 
beeldenreeks weer waarin een gedachte of gevoel tot uiting komt. Het 
gaat om het bewegen naar een einddoel met een opbouw van spanning 
naar een climax waar de spanning wordt ontladen. Er is een zekere 
continu"iteit met ritmische intervallen door onderbreking, verlenging en 
verfraaiing (Rutgers, 2008). 

De sequentiele opbouw van een dorp start meestal met een 
toegangsgebied, oftewel de komgrens. In dit gebied bevindt zich de 
periferie met de buitenwijken, waar de woonfunctie overheerst. 
Vervolgens is er een overgangsgebied naar het kerngebied, waar een 
intensivering van bebouwing en verkeer is waar te nemen. Binnen dit 
kerngebied is soms nog een brandpunt te vinden, dat aangeduid wordt met 
het centrum of de kern (Bak, 1971 ). De kern van een dorp is vaak een 
duidelijk herkenbare ruimtelijke eenheid met een concentratie van zaken 
die van belang zijn voor de gemeenschap, een veelsoortige bebouwing, een 
verdichting van het verkeer en diverse sociale activiteiten. Het is historisch 
en cultureel gezien ook de meest beeldbepalende plek van het dorp. Het 
verlaten van het centrum gaat vervolgens weer via het overgangsgebied tot 
het uitgangsgebied, oftewel de komgrens. 

Het gedrag en de rijsnelheid van automobilisten verandert naar mate men 
het centrum dichter nadert. De rijsnelheid zal afnemen en de 
oplettendheid zal toenemen door een toenemend ritme van accenten in 
het wegbeeld, zoals de toenemende dichtheid van bomen en verticale 
elementen, het grotere aantal fietsers dat in beeld komt en de pleinen en 
kruispunten die elkaar steeds sneller opvolgen. 

Afb. 28:Pro(lelen Ionge lint Heesch 

Er zijn verschillende profielen waar te nemen op het lange lint en random 
de kern (afb. 28). Bij een benadering vanuit de westelijke en oostelijke 
komgrens wordt Profiel A (afb. 29a & 29b) als eerste waargenomen. D it 
profiel bevindt zich in de periferie en is een grotendeels onbebouwd 
gebied met enkele woningen. Hier bevinden zich vaak nog grote oude 
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bomen die de route begeleiden. De weg is van asfalt en de rijstroken 
worden gescheiden door middel van een middenbelijning. De fietser heeft 
een aanliggend fietspad en er zijn geen voetgangersvoorzieningen omdat 
het gebruik van de straat zich hier niet voor leent. 

Afb. 29o:Profiel A: Bosschebaan (ver/engde van 't Dorp richting Den Bosch) 

(- -~ 

Afb. 29b: Schematische doorsnede profiel A 

Profiel B (afb. 30c) volgt profiel A op en loopt door tot aan het begin van 
de kern aan beide zijden van het lint. Het profiel bestaat uit enkele 
woningen en grootschalige voorzieningen en bedrijven (afb. 30a) en gaat 
later over in een hogere bebouwingsdichtheid richting de kern met steeds 
meer kleinschalige voorzieningen (afb. 30b). Aan de zijde van het begin van 
de bebouwde kom zijn net als in profiel A grate oude bomen te zien. 
Richting de kern hebben in de loop der jaren meer veranderingen 
plaatsgevonden, waarbij oak de bomen vervangen zijn door kleinere, 
jongere bomen. Bij de benadering van de kern vanuit de periferie worden 
de rijrichtingen op de asfaltweg in eerste instantie nag van elkaar 
gescheiden door een middenbelijning. Dichter bij de kern is deze belijning 
niet meer aanwezig. Hierdoor heeft de automobilist minder een eigen 
afgebakend territorium, wat vaak lagere rijsnelheden tot gevolg heeft. De 
fietser krijgt een belangrijkere plek op deze doorgaande route door een 
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losliggend fietspad. Er is aileen in het gebied dat het dichtst bij de kern ligt 
een trottoir, omdat richting de kern de bestemmingen steeds dichter op 
elkaar liggen waardoor er meer gelopen wordt. 

Afb. 30a & 30b: Profte/ B: Graafsebaan (verlende van 't Dorp richting Grave) & 't Dorp 
(tussen Bosschebaan en Schoonstraat) 

\ 

Afb. 30c Schematische doorsnede proftel B 

In het derde profiel (afb. 31 a & 31 b) bestaat de omgeving enkel uit 
voorzieningen. Hier zijn veel detailhandel, voornamelijk supermarkten, en 
openbare gebouwen geclusterd. Dit stuk geeft een rommelig beeld door 
de uitstraling van de bebouwing en de openbare ruimte. Veel winkels 
hebben een gesloten karakter, vooral de grote supermarkten aan de 
westzijde van het centrum. Dit profiel is bedoeld als doorgaande weg om 't 
Dorp te ontlasten van verkeer. Het is daarom ook voorzien van een 
asfaltbestrating. Ondanks de hoge verkeersintensiteiten van deze weg 
moet de fietser gebruik maken van dezelfde ruimte als de automobilist. 
Voor voetgangers is aan de ene zijde een goed trottoir, maar aan de 
andere zijde is dit smal en wordt het door verschillende obstakels 
geblokkeerd. Ook de oversteekmogelijkheden zijn niet optimaal geplaatst. 

64 



Afb. 3 I a: Pro(tel C: Schoonstraat 

Afb. 3 I b: Schematische doorsnede pro(te/ C 

De Hoogstraat I Grenadiersstraat bestaat uit woningen met enkele 
voorzieningen en kent twee verschillende profielen op een zeer korte 
afstand (afb. 32a - 32d). Dit schept grote verwarring. Er worden twee 
verschillende bestratingstypen toegepast, de fietser heeft soms wei en 
soms geen afgekaderd gedeelte van de straat, het fietsgedeelte bestaat uit 
twee verschillende materialen en er ligt een zebrapad op een onlogische 
plek. 

Afb. 32a & 32b: Pro(tel D: Hoogstraat & Pro(tel E: Hoogstraat I Grenadiersstraat 
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Afb. 32c Schematische doorsnede pro(le/ D 

'! 
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Afb. 32d: Schematische doorsnede pro(le/ E 

--/ 

Het laatste profiel is het profiel in de kern van het lange lint, op 't Dorp 
tussen de Schoonstraat en de Grenadiersstraat (afb. 33a & 33b). Die 
gedeelte bestaat uit een combinatie van woningen en kleinschalige 
voorzieningen. Het profiel kent een grate onduidelijkheid en wordt sterk 
overheerst door de auto. Voor het langzaam verkeer is hierdoor nag maar 
weinig ruimte overgebleven. 

Afb. 33a: Pro(lel F: 't Dorp (tussen Schoonstraat en Grenadiesstraat) 
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Afb. 33b: Schematische doorsnede profiel F 

De kern van Heesch kent een groot aantal knooppunten, waarvan de 
belangrijkste hier worden toegelicht (afb. 34). Op knooppunt I (afb. 35a & 
35b) vinden de meeste conflicten plaats. Er zijn zeer veel aftakkingen en de 
fietser wordt exact op het knooppunt tussen het autoverkeer gemengd, 
waardoor onveilige situaties ontstaan. 

Afb. 34: Knooppunten kern Heesch 

Afb. 35a & 35b: Knooppunt I: 't Dorp - Schoonstraat 

De doorgaande route rondom de kern wordt niet duidelijk aangegeven. 
De Schoonstraat heeft een asfaltbestrating, die verder wordt doorgezet in 
het verlengde van de straat, terwijl de doorgaande route afbuigt en 
uitkomt op een klinkerweg (de Hoogstraat). De gekozen bestratingen 
komen hierdoor niet overeen met de beoogde route. Ook het 
bomenpatroon lijkt in beide richtingen aan te geven dat de doorgaande 
route rechtdoor loopt, terwijl dit dus niet het geval is (afb. 36a & 36b). 
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Afb. 36a & 36b: Knooppunt 2: Schoonstraat- Hoogstraat 

Op het derde knooppunt (afb. 37) lijkt de doorgaande route af te buigen 
doordat de asfaltbestrating een bocht maakt en de doorgaande route 
overgaat op klinkerbestrating. Dit idee wordt nag verder versterkt door 
de struiken naast de weg die het profiel iets versmallen. 

Afb. 37: Knooppunt 3: Hoogstraat 
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Het knooppunt tussen de Hoogstraat en de Grenadiersstraat kent een 
gelijkwaardige kruising. Vanuit de Grenadiersstraat lijken beide aftakkingen 
op de T - splitsing van gelijke waarde en vanuit de Hoogstraat lijkt de 
rechtdoorgaande weg daarom de doorgaande weg. Dit beeld wordt nag 
verder versterkt door de grate bomenrijen op de rechtdoorgaande weg 
(afb. 38a & 38b) 



Afb. 38a & 38b: Knooppunt 4: Hoogstraat- Grenadiersstraat 

Het laatste knooppunt zit redelijk logisch in elkaar, omdat de doorgaande 
route overeenkomt met de asfaltbestrating. Deze beweging wordt echter 
niet zo sterk begeleidt door de bomen (afb. 39a & 39b). 

Afb. 39a & 39b: Knooppunt 5: Grenadiersstraat- 't Dorp 

CONCLUSIE ANALYSE HEESCH 
De Rijksweg die jarenlang door de kern van Heesch heeft gelopen is van 
grote invloed geweest op de ontwikkeling van het dorp. Na de aanleg van 
een snelweg kon de Rijksweg worden omgevormd van een 
doorstroomweg naar een secundaire weg met een verblijfsprofiel. Het 
gebruik voegt zich echter nog niet naar deze nieuwe functie doordat het 
gehele traject van de voormalige Rijksweg nog intact is en veel doorgaand 
verkeer gebruik blijft maken van deze straat. De Schoonstraat is bedoeld 
om 't Dorp te ontlasten, maar door de vele dwarsverbindingen aan deze 
weg ontstaan veel stremmingen en is de doorstroming niet ideaal. De kern 
oogt onoverzichtelijk en heeft een inconsequente inrichting waarin de auto 
dominant is, wat ten koste gaat van de verblijfskwaliteit. 

De kern van Heesch heeft twee gebieden met een concentratie van zaken 
die van belang zijn voor de gemeenschap. Het oostelijk deel heeft 
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voornamelijk grootschalige detailhandel, waar mensen komen om te 
runshoppen. Er is veel doorstroomverkeer en een overdaad aan verharding 
in de overgedimensioneerde ruimte. De horeca en overige bebouwing 
zorgen niet voor een representatieve centrumentree. AI met al ontbreekt 
hier een samenhangend beeld. In het westelijk deel is de strijd tussen 
mobiliteit en verblijfskwaliteit het grootst. Het dorpsbeeld is niet helder en 
de eenheid is verloren gegaan doordat een algehele visie voor het gebied 
ontbreekt. 

Om een algehele visie te kunnen opstellen wordt het lange lint dat door de 
kern van Heesch loopt geanalyseerd. Bij een benadering van de kern vanaf 
de komgrenzen zijn een aantal verschillende profielen waar te nemen. 
Eerst is er een grotendeels onbebouwd gebied met enkele woningen. Hier 
lopen asfaltwegen met aanliggende fietspaden, zonder 
voetgangersvoorzieningen. Richting de kern is er een steeds hogere 
bebouwingsdichtheid waar te nemen. Er zijn kleinschalige voorzieningen 
gecombineerd met woningen. Sommige straten hebben klinkerbestrating 
en er zijn steeds meer voetgangersvoorzieningen. In de kern zijn veel, 
elkaar snel opvolgende, profielen te zien. Dit gaat ten koste van de eenheid 
in het gebied en zorgt voor verwarring onder de gebruikers. Op de 
profielen en op de overgangen tussen de profielen zijn veel knooppunten 
te vinden. Het doorgaande autoverkeer wordt gemengd met fietsers 
waardoor onveilige situaties ontstaan, de materialisering van de straten 
komt niet overeen met de wegfunctie en de bomenpatronen accentueren 
vaak juist de niet doorgaande route. 

De kern van Heesch wordt sterk gedomineerd door het autoverkeer, 
waardoor het evenwicht tussen mobiliteit en verblijfskwaliteit verloren is 
gegaan. Hierdoor ontbreekt ook een goede ontmoetingsplek in de kern. 
Verder is er weinig eenheid door de vaak inconsequente inrichting van het 
gebied. 



0NTWERP KERN HEESCH 

Met de gegevens die verkregen zijn uit de ruimtelijke analyses kunnen 
ruimtelijke ingrepen voor de kern van Heesch worden toegepast ter 
integrale verbetering van de mobiliteit en verblijfskwaliteit. Eerst worden 
deze ingrepen voor de gehele kern van Heesch toegelicht, waarna enkele 
ontwerpaspecten en inrichtingselementen uit de algemene ingrepen voor 
grote dorpskernen op verschillende onderdelen van de kern van Heesch 
worden toegepast. Een uitwerking van het ontwerp voor de kern van 
Heesch is te vinden in de bijlagen. 

Een grote dorpskern kan figuurlijk gezien worden als een kralenketting. De 
ketting zorgt voor een zekere mate van eenheid en coherentie, maar wei 
met een variatie aan kralen voor voldoende afwisseling. De kern van 
Heesch heeft momenteel geen duidelijk gezicht, waardoor gebruikers zich 
niet goed met Heesch kunnen identificeren. Een algemene visie voor het 
geheel lijkt te ontbreken, waardoor een soort lappendeken van allerlei 
verschillende stijlen is ontstaan. Cultureel gebouw De Pas, het 
gemeentehuis, en appartementencomplex De Drie Lelien zijn in dit opzicht 
een vreemde eend in bijt door de meer stedelijke oplossingen (o.a. schaal, 
typologie), te midden van de vaak dorpse context. Het doel is om weer 
duidelijkheid voor de gebruiker te creeren door een consequente 
inrichting te ontwerpen, die aangepast is aan de directe omgeving. 

Het huidige plein De Misse is niet van oudsher het dorpsplein van Heesch 
geweest. Tot in de jaren '60 stonden er woningen en in de jaren '70 en '80 
stond er geen bebouwing in dit gebied. Pas in de jaren '90 is het 
gemeentehuis en het naastgelegen complex met winkels en appartementen 
gebouwd, waardoor De Misse is ontstaan (zie bijlage: Ontwikkeling 
Heesch). Het plein oogt vrij sfeerloos en kent weinig intimiteit en 
verblijfskwaliteit door de schaal van de buitenruimte en de omliggende 
bebouwing. Voornamelijk de eerste twee wanden (afb. 40a & 40b) zien er 
niet dorps uit. De overige twee wanden (afb. 40c & 40d) liggen ver weg, 
waardoor het plein nog groter lijkt dan het in werkelijkheid is; even groot 
als het Stadhuisplein van het ruim 200.000 inwoners tellende Eindhoven. 
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Afb. 40a - 40d: Panorama's huidige situatie De Misse 

Het brede driehoekige stuk van 't Dorp aan de zijde van de Schoonstraat 
is momenteel het domein van de rijdende en geparkeerde auto. Dit gebied 
kan een veel hoogwaardigere functie bekleden dan in de huidige situatie 
het geval is. Nu zijn hier weinig mogelijkheden voor, door de dominantie 
van de auto in de openbare ruimte. Door de ruimte voor de auto op dit 
stuk sterk te beperken en het gebied her in te richten als dorpsplein 
ontstaat er veel meer ruimte voor een prettige verblijfsplek waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen identificeren met deze plek 
zodat er ook meer verbondenheid met de plek ontstaat. 't Dorpsplein zou 
een veel mooiere hanger aan de kralenketting zijn dan het plein De Misse 
en de rol van facilitator kunnen vervullen om een plek te creeren waar de 
gemeenschap zelf initiatieven kan opzetten. Hiermee kan een gezellige, 
mooie plek met een goede verblijfskwaliteit en de sfeer van een groot 
Brabants dorp ontstaan, met de daarbij behorende verdraagzaamheid en 
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gemoedelijkheid. Het plein kan functioneren als belangrijke 
ontmoetingsplek en daarmee van waarde zijn voor de gemeenschap. 

Het is belangrijk om meer helderheid te scheppen in het dorpsbeeld van 
de kern van Heesch door de focus te verleggen van de stedelijke ingrepen 
naar het dorpse karakter, en dit karakter verder te versterken. Op het 
nieuwe dorpsplein komt de focus te liggen op de potencies die al aanwezig 
zijn, zoals het oude raadhuis, een cursusgebouw en karakteristieke 
bebouwing met daarin detailhandelvoorzieningen. De wanden van een plein 
zijn van groot belang en deze wanden hebben in tegenstelling tot de 
bebouwing op De Misse wei een menselijke maat, afwisseling en 
beslotenheid (afb. 41 a - 41 c). Het autoverkeer wordt niet geweerd uit dit 
gebied, maar zal veel minder op de voorgrond treden. AI met al kan dit 
een veel sfeervollere ruimte worden, met een afwisselende bebouwing en 
typering, dat veel geschikter is als dorpsplein dan De Misse. 

Afb. 41 a - 41 c: Panorama's huidige situatie 't Dorpsplein 

't Dorpsplein is driehoekig en langwerpig van vorm, waardoor twee 
zwaartepunten op het plein goed tot zijn recht zouden komen. Het eerste 
zwaartepunt wordt gevormd door het oude raadhuis met de omliggende 
ruimte en het terras en het tweede punt door een grote solitaire 
dorpsboom (afb. 42). Het terras bij het oude raadhuis kan zich nu 
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ontwikkelen tot een prettige verblijfsplek, iets wat voorheen niet mogelijk 
was door de weg die vlak voor het oude raadhuis liep. Op 't Dorpsplein 
kunnen in de toekomst verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals de 
weekmarkt, kermis of de Heesche feesten. 

Afb. 42: Maquette 't Dorpsplein 

Door de dominantie van de auto mist Heesch een gezellige dorpse 
gemoedelijkheid. Deze gemoedelijkheid kan door het nieuwe dorpsplein 
gestimuleerd worden. Doordat de auto minder dominant aanwezig is in dit 
gebied komt er meer ruimte voor andere functies. Willen verschillende 
functies van elkaar kunnen profiteren, dan moet het bezoek 
overeenkomen in aspecten van tijdstip en aard. Op 't Dorpsplein, dat 
midden in het winkelconcentratiegebied ligt, is daarom bij voorkeur 
behoefte aan daghoreca, zoals een grand cafe, lunchroom of cafetaria met 
terrasfunctie voor meer sfeer en het stimuleren van een langere 
verblijfsduur in het centrum. 

De Misse kan vanwege de geringe esthetische waarde als plein omgevormd 
worden tot een mooi parkeerterrein. De enorme afmetingen van het plein 
worden visueel gereduceerd door een ruimte in een ruimte te maken, 
waardoor er een menselijke maat in het plein ontstaat (afb. 43). 
Voorbeelden van een dergelijke aanpak zijn te zien in afbeelding 44. 



Afb. 43: Schemotische doorsneden huidige en nieuwe siWotie: Ruimte in ruimte 

Afb. 44: Luftgorten, Berlijn (Desvigne & Do/noky 1997 )& Keio University Tokyo (Desvigne, 
2009) 

De structuur van de ruimte in ruimte wordt op De Misse bepaald door de 
plaatsing van de bomen (afb. 45). Het onderscheid tussen de rij- en 
parkeerruimte wordt aangegeven door de rijruimte van klinkers te maken 
en de parkeerruimte van met grind bedekte persroosters. Deze roosters 
verspreiden de druk van de auto's op de boomwortels en voorkomen dat 
het grind zich verplaatst. 
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Afb. 45: Maquette De Misse 

De voetganger krijgt voldoende ruimte aan de randen van het gebied, en 
kan natuurlijk ook over het parkeerterrein !open. De zuidzijde van het 
plein aan de Hoogstraat zou in de toekomst eventueel opgenomen kunnen 
worden in het bestemmingsplan als nieuwbouwlocatie voor woningen of 
voorzieningen. 
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Er is momenteel geen goed functionerende route voor het langzaam 
verkeer. De meeste voorzieningen liggen verspreid aan de langgerekte 
straat 't Dorp, met een zwakke onderlinge samenhang, waardoor veel 
bezoekers met de auto van winkel naar winkel rijden. Een rondgang door 
de kern van Heesch kan versterkt worden door het doorgaande straatje 
tussen 't Dorp en De Misse aantrekkelijker te maken voor het langzaam 
verkeer. In het doorgaande straatje is door een gebrek aan begeleiding van 
de route een weglopende ruimte aan beide zijden ontstaan (afb. 46a & 
46b). Verder is ook niet goed te zien waar men naar toe loopt, doordat de 
wanden van De Misse ver weg gelegen zijn. Door het doorgaande straatje 
meer af te schermen van de omliggende parkeerterreinen en deze route 
meer te geleiden wordt deze route veel aantrekkelijker (afb. 47). Om dit 
effect te bereiken kunnen wederom bomen worden geplant. De bomen 
staan in een plantsoen van grind, waardoor de route op het grondvlak nog 
sterker begeleid wordt. Op afbeelding 47 is ook te zien dat de focus nu op 
het groen komt te liggen in plaats van op de stedelijk ogende bebouwing. 



Afb. 46a & 46b: Panorama's huidige situatie doorgaande straatje 

Afb. 4 7: Maquette doorgaande straatje 

Het nieuwe Dorpsplein en de verbetering van het doorgaande straatje om 
een aantrekkelijke rondgang door de kern te realiseren zijn een belangrijk 
onderdeel van de facilitator. Om een prettige verblijfsplek in de kern te 
creeren dient echter ook de verkeersstructuur aangepast te worden. De 
aanwezigheid van de Rijksweg, en later de nog steeds belangrijke 
doorstroomfunctie van de weg door 't Dorp, is altijd sterk bepalend 
geweest voor de ontwikkeling van de kern. Het is van groot belang om het 
evenwicht tussen de mobiliteit en verblijfskwaliteit weer terug te brengen 
in de kern. Hieraan kan een zelfregulerende route voor de auto bijdragen, 
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zodat het gewenste gedrag wordt gestimuleerd door de inrichting van de 
openbare ruimte, en nog maar minimaal gebruik hoeft te worden gemaakt 
van kunstmatige verkeerskundige ingrepen. Hierbij wordt de route door 't 
Dorp minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer en de route door de 
Schoonstraat, Hoogstraat en Grenadiersstraat aantrekkelijker. Het is niet 
de bedoeling om al het verkeer door deze nieuwe doorgaande route te 
leiden, maar er zal op deze manier een evenwichtigere situatie ontstaan 
wat betreft de verkeersdruk op 't Dorp en de Schoonstraat - Hoogstraat 
- Grenadiersstraat (afb. 48). Het profiel van 't Dorp wordt aangepast tot 
een zeer smal profiel, waarbij parkeren op het nieuwe plein niet meer 
mogelijk is. Hierdoor ontstaat er hier minder ruimte voor de auto en 
meer ruimte voor een verblijfsgebied. Het profiel wordt zo smal dat twee 
auto's elkaar net kunnen passeren, maar daarbij onmogelijk ook nog een 
fietser kunnen passeren. 

5500 

Afb. 48: Motorvoertuigen per etmaal (eigen werk, gebaseerd op informatie van Gemeente 
Bernheze, 2009) 

Afb. 49a & 49b: Verandering verkeerskundige situatie kern Heesch 
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Om dit nieuwe profiel voor 't Dorp te kunnen realiseren zal de nieuwe 
doorgaande route aantrekkelijker moeten worden als alternatief (afb. 49a 
& 49b). Door de aanleg van een rotonde ontstaat een betere 
zelfregulerende doorstroming. Oak zijn er minder keuzemogelijkheden 
dan voorheen, wat dit knooppunt overzichtelijker maakt. Om stremmingen 
op de Schoonstraat te voorkomen door het vele bestemmingsverkeer blijft 
de ventweg gehandhaafd. Het aantal zijwegen van deze ventweg naar de 
Schoonstraat wordt wei sterk verminderd, waardoor er minder 
confrontaties ontstaan en de overzichtelijkheid wordt vergroot. De 
Beelandstraat, welke aileen dertien parkeerplaatsen ontsloot, wordt 
afgesloten voor autoverkeer en is aileen nag toegankelijk voor fietsers. 
Het grote parkeerterrein bij supermarkt C I 000 krijgt een in- en uitgang 
aan 't Dorp in plaats van aan de Schoonstraat, wat zorgt voor een 
spreiding van het autoverkeer over de kern (afb. 50a & SOb). 

Afb. 50a & SOb: Huidige en nieuwe verkeerssituatie omgeving Schoonstraat 

Het lange lint ondergaat ook een aantal veranderingen. De afbeeldingen 
geven een schematisering weer die op het doorlopende lint van het oude 
raadhu is tot de Grenadiersstraat van toepassing is. Ver uiteen geplante of 
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kleine bomen in een groot profiel zijn van ondergeschikt belang, terwijl 
dicht opeen geplante of grote bomen veel meer bepalend zijn voor de 
ruimtevorming (afb. 51 a- 52b). 

Afb. 51 a & 51 b: Afmeting van bomen (Arnold, 1993) 

Afb. 52a & 52b: Hoeveelheid bomen (Arnold, 1993) 
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Afb. 53: Doorsnede loan 't Dorp 

Op plaatsen in de kern waar de voorzieningen minder de boventoon 
voeren kan het dorpse karakter van Heesch veel sterker tot uiting worden 
gebracht. In 't Dorp tussen het oude raadhuis en de Grenadierslaan kan de 
ruimtelijke kwaliteit verbeterd worden door deze in te richten als laan, 
waarbij telkens gereageerd wordt op de directe omgeving (afb. 53). Het 
profiel van het doorlopend lint geeft weer dat de keuze, net als in de 
schematisering van Arnold, is gevallen op dicht opeen geplante en grote 
bomen. Aangezien veel voorzieningen zich aan de linkerzijde van de 
doorsnede bevinden, is het grootste deel van de verkeersstromen daarin 
opgenomen. Aan de andere zijde bevinden zich veelal woningen, waardoor 
hier veel groen wordt gerealiseerd om een extra kwaliteit te geven aan het 
wonen in deze omgeving. In het profiel kan een verbijzondering worden 
aangebracht door bomen weg te halen uit het doorlopende patroon om 
hiermee belangrijke functies of karakteristieke gebouwen aan te geven. Op 
deze plaatsen ontstaat een meer open structuur zodat hier meer op 
gefocust wordt. 

Verder naar het oosten op het lange lint ligt het tweede gebied met een 
concentratie van zaken die van belang zijn voor de gemeenschap. Om 
verbeteringen aan te brengen in dit gedeelte zal het oppervlak verharding 
sterk gereduceerd moeten worden tot de properties die aansluiten bij het 
hedendaagse gebruik. Verder is er meer koppeling nodig tussen de 
verschillende Iappen van de lappendeken waar de kern van Heesch 
momenteel uit bestaat. De coherentie en eenheid die in de kern voor ogen 
wordt gehouden, zoals de nieuwe bomenstructuur, moet verder worden 
doorgetrokken naar het langere lint, waar dit oostelijk gebied ook 
onderdeel van uitmaakt (zie bijlage: Overzicht lint Heesch). 
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0NTWERPASPECTEN KERN HEESCH 
De verschillende aspecten uit de visie voor de kern van Heesch zullen 
hieronder per ontwerpaspect verder toegelicht worden. 

VEILIGHEID 

De verkeerstechnische veiligheid is niet optimaal, wat mede veroorzaakt 
wordt door de beperkte overzichtelijkheid, een hoge verkeersintensiteit, 
de vele dwarsverbindingen, een matige overzichtelijkheid van de situatie en 
de grote confrontatie tussen de verschillende gebruikers van het gebied. 
Om dit te verbeteren zal een logische, zelfverklarende inrichting moeten 
ontstaan die de hoge intensiteiten beter verdeeld over de verschillende 
straten in de kern. 

Met de sociale veiligheid is het beter gesteld. Er zijn geen onverlichte 
plekken en het aantal mensen dat overlast veroorzaakt is zeer gering. Toch 
kan ook dit sterk verbeterd worden door een overzichtelijkere situatie en 
meer sociale controle of gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 

NATUURLIJKE ASPECTEN 

Door op het breedste gedeelte van het doorgaande lint een plein te 
realiseren in plaats van een plek voor rijdende en geparkeerde auto's, kan 
hier optimaal gebruik gemaakt worden van een zonnige plek om een 
ontmoetingsplek te creeren. Dit kan gerealiseerd worden door bankjes en 
terrasjes op het dorpsplein. Een aangename afwisseling op zonnige dagen 
kan gevormd worden door de schaduw van de bomen, welke tevens de 
wind breken. 

ORIENTA TIE 

De bronpunten van de kern in Heesch zijn duidelijk waar te nemen, maar 
zijn zeker niet allemaal van even groot belang, omdat het zwaartepunt van 
de kern ligt in het westelijk deel van de kern (de Schoonstraat en 't Dorp 
tussen de Schoonstraat en de Grenadiersstraat). De routing in dit gebied 
kan zeker verbeterd worden. Er is sprake van een rondgang, maar de 
doorgang die 't Dorp met De Misse verbindt is van geringe kwaliteit, 
waardoor mensen niet snel geneigd zijn om deze doorgang te gebruiken. 
De trekkers in het gebied, in dit geval vooral de supermarkten bevinden 
zich grotendeels in het zwaartepunt van de kern. Een uitzondering hierop 
zijn de Albert Heijn en de Aldi. De Albert Heijn trekt veel bezoekers aan, 
waardoor het zwaartepuntgebied een soort uitloper richting 't Dorp krijgt. 
De Aldi ligt hier te ver buiten, waardoor deze niet te voet bezocht wordt. 
Deze ligt in het oostelijk gebied met een concentratie van zaken die van 
belang zijn voor de gemeenschap. Er is momenteel al sprake van een 
winkelconcentratiegebied, dat bestaat uit de Schoonstraat en 't Dorp tot 



aan de Albert Heijn. Op deze manier worden combinatiebezoeken 
gestimuleerd en profiteren verschillende voorzieningen van elkaars 
nabijheid. Bezoekers zijn daardoor geneigd Ianger in een gebied te 
verblijven. Het is voor de orientatie in de kern positief om het 
winkelconcentratiegebied te handhaven en versterken. De ruimtelijke 
structuur is niet optimaal en kan verbeterd worden door een versterking 
van de rondgang door de aantrekkelijkheid van het doorgaande straatje 
tussen 't Dorp en De Misse te vergroten. 

De situatie in de dorpskern van Heesch oogt vrij onoverzichtelijk doordat 
er veel hectiek waar te nemen is op een relatief kleine oppervlakte. 
Doorstromend verkeer mengt zich met bestemmingsverkeer, fietsers, 
voetgangers en het winkelend publiek en twee rijen auto's staan schuin 
geparkeerd op de twee middenbermen tussen de twee rijbanen. Dit geheel 
geeft een ongeordend totaalbeeld van de dorpskern en vormt daarmee 
een belangrijk punt van verbetering (afb. 54). 

Afb. 54: Onoverzichtelijkheid dorpskern Heesch 

COHERENTIE EN COMPLEXITEIT 

De kern van Heesch valt grofweg gezegd in de categorie 'High complexity 
& low coherence' waardoor deze rommelig oogt. Een grote verbetering 
voor deze kern kan gehaald worden uit een grotere samenhang. Bomen 
zijn een goed middel om in te zetten om meer eenheid te creeren in de 
verschillende voorkomende stijlen in het gebied. 
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IDENTITEIT 
Doordat de kern van Heesch momenteel zo sterk gedomineerd wordt 
door de auto zullen mensen die in de omgeving aan het fietsen zijn niet 
snel besluiten om hier wat te gaan drinken of even uit te rusten. Als er wei 
een plek aanwezig is om even te zitten en wat te drinken met voldoende 
ontmoetingsmogelijkheden, dan zal dit een veel geliefdere plek worden, 
waar mensen zich mee kunnen identificeren. Verder zijn er genoeg 
potenties aanwezig voor verbondenheid met de plek, veel mensen kennen 
elkaar, hebben hier vroeger op school gezeten, wonen hier al generaties 
lang of hebben hier familie. Dit vormt een sterke basis voor een plek met 
een veel sterkere publieke betekenis.· 

BEREIKBAARHEID 
De dorpskern van Heesch is makkelijk en snel voor automobilisten te 
bereiken. Ook zijn er redelijk veel parkeermogelijkheden aanwezig, 
waardoor men vaak dicht bij het te bereiken doel kan parkeren. Deze 
aspecten maken het voor de automobilist aantrekkelijk om de kern van 
Heesch te bezoeken. Dit heeft echter als nadeel dat de positie van de 
fietser en voetganger in gevaar komt. Het is van groot belang om de 
bereikbaarheid op peil te houden, maar er zal zeker meer evenwicht 
moeten gaan ontstaan tussen de posities van de verschillende gebruikers. 

Het klein frequent bedienend verkeer kan altijd in de kern aanwezig zijn. 
Voor het groot frequent bedienend verkeer is de temporale 
bereikbaarheid (toegankelijkheid gedurende bepaalde delen van de dag) van 
belang. Dit verkeer kan aileen op bepaalde rustige momenten in de kern 
worden toegelaten, zodat gebruikers van de openbare ruimte hier zo min 
mogelijk hinder van ondervinden. Het niet frequent bedienend verkeer 
moet te allen tijde de kern kunnen bereiken, waarbij de territoriale 
bereikbaarheid (in hoeverre ieder punt in het gebied bereikbaar is) groot 
moet zijn, zodat er in tijden van nood snel gehandeld kan worden. 

INRICHTINGSELEMENTEN KERN HEESCH 
Bij de toepassing van inrichtingselementen dient naar verschillende zaken 
gekeken te worden. Het type en het aantal elementen zijn belangrijke 
aspecten, maar buiten dat is ook de plaatsing van groot belang. Ze mogen 
niet te kort op de gebruiksruimte geplaatst worden om overlast en 
onveilige situaties te voorkomen. Voor de verschillende elementen zullen 
de toepassingen worden toegelicht. 

BOHEN 

Zoals eerder besproken zijn minimale ingrepen, zoals het planten van 
bomen, een goed middel om een meer eenheid te creeren in de 



verschillende voorkomende stijlen in de kern van Heesch. Bomen kunnen 
bijdragen aan de verbetering van het dorpsbeeld door potenties te 
benadrukken of andere delen juist af te zwakken. Ook kunnen ze zorgen 
voor meer logica in de kern en het sturen van routes. Verder zijn bomen 
zeer belangrijk om een dorpse sfeer te verkrijgen. Het vormt een 
coherent geheel van green, maar er zijn verschillende typen bomen ingezet 
om het gewenste effect per plek te bereiken (afb. SSa - SSe) (zie bijlage: 
Overzicht antwerp centrum Heesch). De specifieke kenmerken per type 
boom zijn terug te vinden in de bijlage over boomtypen. 

't Dorp (tussen het oude raadhuis en de Grenadiersstraat) 
Meelbes - White beam - Serbus aria 

Veel en grate, hoge bomen kunnen een mooie laan vormen, die de dorpse 
kwaliteit om hier te wonen versterken. Half - open kronen zorgen voor 
voldoende toetreding van zonlicht in de laan. Deze boomsoort is ook 
geschikt om onder te parkeren en geeft slechts een beperkte overlast voor 
voetgangers en geparkeerde auto's, omdat deze boom minder last heeft 
van rommel bij bladval dan andere soorten. 

De Misse 
Plataan (esdoornbladige) - London plane tree - Platanus x acerifolia 
cultivar 

Om aansluiting te vinden bij de omgeving van het plein is gekozen voor de 
plataan. De Schoonstraat en Hoogstraat hebben op de aansluiting met De 
Misse al vele platanen staan. Door voor De Misse dezelfde boom te 
gebruiken ontstaat meer eenheid tussen beide straten en het plein. De 
geknotte kronen zorgen voor voldoende lichttoetreding, waardoor er 
geen 'dicht bos' op De Misse ontstaat. 

De plataan heeft een lange geschiedenis als succesvolle boom onder de 
vaak moeilijke groeiomstandigheden in de bebouwde omgeving. De plataan 
laat geen vruchten los, waardoor deze boom geschikt is om onder te 
parkeren. De boom heeft een groat herstellingsvermogen, en kan 
hierdoor ook op latere leeftijd nog verplant worden. De platanen die 
momenteel in 't Dorp staan kunnen hierdoor eventueel verplaatst worden 
naar De Misse. 

't Dorp- Schoonstaat- Hoogstraat · Grenadiersstraat 
Winterlinde - Littleleaf linden - Tilia cordata 

De Winterlinde is zeer veel toegepast in de kern van Heesch en in het 
lange lint dat de kern van Heesch doorkruist. Om het bestaande 
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ruimtelijke beeld te versterken is gekozen voor een doorzetting van deze 
invulling met Winterlindes op enkele ontbrekende plekken, waardoor 
meer eenheid ontstaat. 

't Dorpsplein 
Zilverlinde- Silver linden- Tilia tomentosa 

AI vele eeuwen wordt een solitaire Linde als centraal punt op dorpspleinen 
aangeplant, waardoor dit voor inwoners vaak de plaats voor ontmoetingen 
en festiviteiten wordt. Aangezien het in Heesch tot nu toe ontbreekt aan 
een centrale ontmoetingsplek is hier een belangrijke taak voor het 
toekomstige nieuwe dorpsplein weggelegd en de Zilverlinde zou het beeld 
hierin kunnen versterken. 

Doorgang 't Dorp - De Misse 
Zomereik - English oak - Quercus robur f. fastigiata 

Voor de korte doorgang is een boom met een laag beginnende kroon het 
meest geschikt, omdat deze op ooghoogte de korte route kan begeleiden 
en afschermen van het parkeerterrein. Verder is een smalle, hoge kroon 
vereist om, ondanks de beperkte ruimte naast de vrij hoge omliggende 
bebouwing, toch een imposant effect te verkrijgen. Door de niet alledaagse 
keuze van deze boomsoort zal een bijzonder straatje met een groen decor 
ontstaan. 

Afb. 55 a - 55e: a: Winterlinde, b: platoon, c: zilverlinde, d: zomereik en e: meelbes 
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VERLICHTING 

Om het verschil in gebruik van de openbare ruimte te accentueren moet 
de verlichting op de doorgaande weg een duidelijk andere uitstraling 
hebben dan de verlichting in 't Dorp (afb. 56a & 56b). De straatverlichting 
in 't Dorp kan veel lager zijn dan de verlichting aan de doorgaande weg. De 
hoge lichtmasten op de doorgaande route steken over de weg heen om 
het wegvlak goed te verlichten. De verlichting in 't Dorp is juist lager, 
zodat de armaturen onder de boomkronen blijven en zo de ruimte beter 
kunnen verlichten. Om eenheid te verkrijgen wordt het type verlichting 
dat momenteel al voorkomt op het lange lint doorgezet op de doorgaande 
route. 

Afb. 56a & 56b: Verlichting kern Heesch doorgaande route en 't Dorp 

STRAATMEUBLILAIR 

De zitgelegenheden zullen voornamelijk op de beschutte plekken aan de 
randen van de openbare ruimte geplaatst worden. Gezien het 1\lederlandse 
klimaat is een zitplek in de zon meestal gewenst, vandaar dat het 
merendeel van de zitgelegenheden ook een groot deel van de dag in de 
zon moeten liggen. Er worden twee typen zitgelegenheden toegepast, met 
en zonder rugleuning. In de kern worden zitgelegenheden zonder 
rugleuning geplaatst, vanwege het veelzijdige gebruik van deze elementen. 
Langs de route naar de kern worden zitgelegenheden met rugleuning 
toegepast die zich orienteren op deze route. 
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PARKEERGELEGENHEDEN 
Door de gehele kern zijn parkeerplaatsen te vinden met uitzondering van 
't Dorpsplein in verband met de verblijfskwaliteit op het plein. Om 
uitspraken te kunnen doen over de parkeergelegenheden dient eerst 
gekeken te worden naar de toekomstige parkeerbalans in het centrum van 
Heesch als er geen herinrichting zou plaatsvinden. 

Parkeervraag Waarvan Waarvan Parkeercapaciteit ( I) 
(straat) werkers bewoners 

Werkmiddag 570 120 65 730 

Werkmiddag 615 120 (2) 65 640 
met markt 

Zaterdagmiddag 710 100 65 730 
.. 

(I): 30 parkeerplaatsen vervallen als t Dorpsplern autovrr1 wordt gemaakt 
(2): Exclusief marktvoertuigen 

Tabel 4: Toekomstige porkeerbalans centrum Heesch (XTNT, 2008) 

Verschil 

+ 160 

+25 

+20 

Uit tabel 4 kan worden geconcludeerd dat er op werkdagen voldoende 
restcapaciteit is, maar dat er op marktmiddagen en zaterdagmiddagen door 
de beperkte restcapaciteit veel zoekverkeer zal ontstaan. Het aantal 
bezoekers aan de kern is niet gelijkmatig verdeeld, waardoor de 
parkeervraag ook niet gelijkmatig is verdeeld, doordat veel bezoekers zo 
dicht mogelijk bij de bestemming proberen te parkeren. 

Relatief veel parkeerplaatsen worden ingenomen door werkers. Zonder 
parkeerplaatsen die door werkers worden ingenomen zou de 
bezettingsgraad op de drukste momenten tussen de 80 en 85% liggen, wat 
acceptabel is voor de piekmomenten omdat hierbij relatief weinig 
zoekverkeer zal ontstaan. Buiten de 120 of I 00 parkeerplekken op 
werkmiddagen, worden ook nog 55 parkeerplaatsen van 
gemeenteambtenaren in de gemeentelijke parkeergarage gebruikt. Deze 
capaciteit wordt niet goed benut doordat deze garage op koopavonden en 
op zaterdagen gesloten is. Op koopavonden zal deze extra capaciteit niet 
zeer goed benut gaan worden. Werkers kunnen hier dan namelijk niet 
overdag parkeren, doordat de gemeentelijke parkeergarage dan bezet is 
door gemeenteambtenaren, en de werkers zullen niet snel geneigd zijn hun 
auto gedurende de avond alsnog in de garage te zetten. Op zaterdag 
zouden werkers hier wei de hele dag terecht kunnen, waardoor er 55 
extra openbare parkeerplekken zijn. Werkers (langparkeerders) zouden 
op de meer afgelegen, inpandige en wat verder weg gelegen 
parkeerplaatsen moeten parkeren, zoals op de nieuwe parkeerplaats naast 
de Beellandstraat, te bereiken via De Hoge Wal, de gemeentelijke garage 
en de parkeergelegenheid tussen het oude raadhuis en De Pas. Op deze 
manier blijven de 'parkeerplaatsen voor de deur' over voor de 
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kortparkeerders. Het onderscheid tussen lang- en kortparkeerders kan 
worden aangegeven door het instellen van een blauwe zone. Deze zone zal 
ook moeten gelden op de private terreinen, zoals bij supermarkten, om te 
voorkomen dat deze vol komen te staan met langparkeerders. Bezoekers 
zullen nauwelijks hinder ondervinden van de maximale parkeerduur van 
twee uur door de instelling van de blauwe zone, doordat het merendeel 
van de bezoekers het centrum toch niet Ianger bezoekt (XTNT, 2008). 

Er is dus geen sprake van een groot parkeertekort in de kern van Heesch, 
maar een verbeterde benutting van de capaciteit, het instellen van een 
blauwe zone en de extra parkeerplaatsen die worden verkregen door de 
herinrichting maken de toekomstige parkeerbalans aileen nog maar 
positiever. 

Om de kwaliteit van de parkeerplaatsen te verbeteren kunnen een aantal 
veranderingen in gang gezet worden. Een groot aantal parkeerplaatsen in 
de kern van Heesch zijn momenteel van asfalt en de parkeervakken 
worden aangegeven met witte verfstrepen (afb. 57a). Een omvorming naar 
klinkerbestrating zal het beeld van een grote dorpskern versterken. Verder 
kunnen de parkeerplaatsen ook minder gedirigeerd worden aangegeven. 
Dit kan door een subtiele verandering van het bestratingsverband of door 
het plaatsen van bomen, waar de auto's tussen geplaatst kunnen worden 
(afb. 57b). Ook de blauwe zone kan op een veel subtielere manier worden 
aangegeven dan momenteel in de proef in Heesch wordt gedaan. Door de 
afwateringsroosters blauw te schilderen wordt de zone duidelijk, maar niet 
overheersend, aangegeven (afb. 58). 

Afb. 57 a &57b: Asfa/t parkeerplaats & parkeren tussen bomen 
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Afb. 58: Blauwe zone 

Bij supermarkt de Albert Heijn aan 't Dorp wordt een stuk afgezet met 
paaltjes. Deze paaltjes definieren een ruimte waar bezoekers kunnen laden 
en lossen, en voorkomen dat auto's op het trottoir gaan laden en lossen 
(zie bijlage: Uitwerking ontwerp centrum Heesch). De transporteurs laden 
en lossen ook in de nieuwe situatie aan de achterzijde van de supermarkt. 

fiETS- EN VOETGANGERSVOORZIENINGEN 

Een fietser heeft vaak meer behoefte aan een element om de fiets met een 
slot aan vast te kunnen leggen, dan aan een rek om de fiets in te kunnen 
plaatsen (afb. 59a). In een grote dorpskern past een informele stalling beter 
dan een formele stalling. Daarom is hier gekozen voor fietsbeugels om een 
fiets tegen aan te kunnen zetten, maar vooral om de fiets aan vast te 
kunnen maken (afb. 59b). 

Afb. 59a & 59b: Fietsenrek & fietsbeuge/ 

De trottoirs op 't Dorp zijn momenteel vaak smal, en zeker door de vele 
reclameborden, niet goed bruikbaar voor voetgangers. Een breed trottoir 
zorgt voor een veel prettiger gebruik. Brede zebrapaden over de 
doorgaande route zijn ook noodzakelijk voor een prettig gebruik van het 
gebied door voetgangers omdat de intensiteiten van het autoverkeer op de 
doorgaande wegen redelijk hoog zijn. Er moeten in ieder geval zebrapaden 
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komen om de connectie tussen de Schoonstraat en 't Dorp en de 
verbinding tussen de Schoonstraat en De Misse te verbeteren. Verder zal 
er een goede voetgangersverbinding tussen het woon- en 
verzorgingscomplex Heelwijk (Mozartlaan) naar de kern van Heesch 
moeten lopen. 

OVERGANG EN KOPPELING RUIMTEN 
Om een dorpse uitstraling te krijgen is, met uitzondering van de 
doorgaande wegen, gekozen voor een klinkerbestrating, oftewel 
straatbakstenen. In de huidige situatie wordt ook al veel gebruik gemaakt 
van klinkerbestrating (afb. 60). Deze stenen kunnen hergebruikt worden 
voor de nieuwe inrichting. Om een onderscheid aan te geven in de 
openbare ruimte tussen de verschillende functies wordt gebruik gemaakt 
van verschillende verbanden. 

Afb. 60: Huidige bestrating kern Heesch 

Straat: Waalformaat (200 x 50 mm.), keperverband, goede stabiliteit, zie 
afbeelding 61 a. 
Parkeren: Waalformaat (200 x 50 mm.), elleboogverband. Makkelijker 
hakwerk, stabiliteit is op zichzelf goed, maar door de langsvoegen in de 
rijrichting niet erg geschikt voor drukbereden wegen. Vooral toegepast bij 
parkeerstroken, inritten en toegangswegen, zie afbeelding 61 b. 
Trottoir: Waalformaat (200 x 50 mm.), halfsteensverband, kan snel gelegd 
worden, zie afbeelding 61 c. 
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Afb. 61 a - 6/ c Bestratingsverbanden 

Het gebruik van klinker bestrating brengt een andere beleving met zich 
mee dan bestrating van asfalt. Bestrating geeft beter het brede 
gebruiksbeeld van de ruimte weer dan asfalt. Op een klinkerweg is een 
automobilist vaak automatisch geneigd zachter te gaan rijden dan op een 
asfaltweg door de extra trillingen en geluidsproductie die klinkers 
veroorzaken. In de huidige situatie is 't Dorp gedeeltelijk ontdaan van zijn 
doorstoomfunctie. De toepassing van klinkerbestrating in plaats van asfalt 
is bedoeld om dit beeld te versterken. In tegenstelling tot wat deze 
materialisering doet vermoeden is er nog steeds redelijk veel 
doorstroomverkeer aanwezig. De Schoonstraat is wei voorzien van asfalt 
bestrating en wekt daarmee de indruk een doorstroomfunctie te hebben. 
T och is hier momenteel juist vaak sprake van een confrontatie met het 
vele bestemmingsverkeer, voornamelijk van de twee grote supermarkten, 
wat veroorzaakt wordt door de vele dwarsverbindingen in de straat. Door 
de herinrichting van de kern zal de materialisatie wei in overeenstemming 
zijn met het gebruik, wat ook bijdraagt aan het zelfverklarende karakter 
van de inrichting. 

Om een gezamenlijke verblijfsruimte op 't Dorpsplein en 't Dorp vanaf het 
plein tot aan de Grenadiersstraat te creeren wordt hier een ongeleed 
profiel toegepast. Op de doorgaande weg is het door de grotere 
snelheidsverschillen belangrijk om de stromen meer van elkaar te scheiden. 
Hiervoor kan een geleed profiel worden toegepast. Het hoogteverschil 
mag echter niet te groot zijn in verband met het gebruiksgemak voor 
rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. 

Palen aan de rand van 't Dorpsplein vormen een afbakening van het plein 
en geven het onderscheid tussen het snel en langzaam verkeer weer. 
Tevens bieden ze houvast en bescherming. De afbakening van het plein 
wordt nog verder versterkt door de bomen en het verhoogde zitelement 
aan de westzijde. Het element zorgt voor afbakening op maaiveldniveau, 
waardoor de rijdende auto's op de rotonde gedeeltelijk uit het zich 
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verdwijnen en de verdere afbakening op grotere hoogte wordt verzorgd 
door de bomen. 

Het nieuwe dorpsplein is een belangrijk onderdeel van de facilitator, 
waardoor nieuwe ontwikkelingen kunnen gaan plaatsvinden. De overgang 
tussen het private en openbare door middel van beplanting, bankjes, 
paaltjes of bloembakken is een voorbeeld van een aspect dat niet kan en 
hoeft te worden ontworpen en overgelaten kan worden aan het 
zelforganiserend vermogen van de gemeenschap. Zij zullen hier zelf zorg 
voor dragen. 
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RONDLEIDING 
Als slotsom zal door middel van een rondleiding worden weergegeven hoe 
de kern van Heesch beleefd en ervaren wordt na de herinrichting aan de 
hand van de ruimtelijke ingrepen voor grote dorpskernen (afb. 62a- 62o). 

c 
Afb. 62a: Rondleiding: Overzicht plattegrond 

Afb. 62b: Rondleiding I: Loan op 't Dorp richting dorpsplein 
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Afb. 62c Rondleiding 2: Dorpsplein ter plaatse van oude raadhuis met terras 

Afb. 62d: Rondleiding 3: Midden op dorpsplein met dorpslinde op achtergrond 

Afb. 62e: Rondleiding 4: Doorgaande straatje met in de verte De Misse 
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Afb. 62(: Rondleiding 5: Doorgaande straatje met focus op bomen in plaats van op stedelijke 
bebouwing 

Afb. 62g: Rondleiding 6: Einde van doorgaande straatje met parkeerterrein De Misse op de 
achtergrond 



Afb. 62h: Rondleiding 7: VanafDe Misse richting de doorgaande weg de Schoonstraat 

Afb. 62i: Rondleiding 8: VanafDe Misse richting de doorgaande weg de Hoogstraat 

Afb. 62j: Rondleiding 9: De Hoogstraat 
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Afb. 62k: Rondleiding I 0: De Schoonstraat 

Afb. 621: Rondleiding II: De Schoonstraat als voetganger 

Afb. 62m: Rondleiding I 2: De Misse vanaf de Schoonstraat 
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Afb. 62n: Rondleiding 13: Aankomstroute richting de rotonde 

Afb. 62o: Rondleiding 14: Plein bij de dorpslinde met het oude raadhuis met terras op de 
achtergrond 
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CONCLUSIE ONTWERP HEESCH 
De kern van Heesch kent momenteel weinig eenheid en coherentie. Een 
goed middel is het planten van bomen om zo, ondanks de verschillende 
voorkomende stijlen, meer eenheid in de dorpskern te verkrijgen. 

Het huidige plein De Misse oogt vrij sfeerloos en kent weinig intimiteit 
door de schaal van het plein en de omliggende bebouwing. Het brede 
driehoekige stuk aan 't Dorp aan de zijde van de Schoonstraat is 
momenteel het domein van de auto. Dit kan een veel hoogwaardigere 
functie bekleden dan nu het geval is. Als de ruimte voor de auto beperkt 
wordt en er een herinrichting van deze ruimte plaatsvindt tot een nieuw 
dorpsplein kan de focus komen te liggen op de potenties die in dit gebied 
al aanwezig zijn. Hierdoor kan dit een prettige plek worden om te 
verblijven, waar mensen zich mee verbonden voelen, waar activiteiten 
kunnen plaatsvinden en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit vormt 
de basis voor een plek met een sterke publieke betekenis. Er zijn dan ook 
mogelijkheden voor andere functies, zoals een terras, waarmee een 
langere verblijfsduur gestimuleerd kan worden. De Misse kan omgevormd 
worden tot een mooie parkeerplaats waar de ruimte visueel wordt 
gereduceerd door een ruimte in een ruimte te maken met bomen die het 
parkeren regisseren. 

De kern van Heesch kent momenteel geen goed functionerende route 
voor langzaam verkeer. De rondgang kan versterkt worden door het 
doorgaande straatje tussen 't Dorp en De Misse aantrekkelijker te maken 
voor het langzaam verkeer, door de route meer te begeleiden met bomen. 
Hierdoor komt de focus op het groen te liggen in plaats van op de meer 
stedelijke bebouwing. 

Het ontwerpen van het dorpsplein en een betere rondgang door de kern 
kan de rol van facilitator vervullen, waarna andere ontwikkelingen 
overgelaten kunnen worden aan het zelforganiserend vermogen van de 
gemeenschap. Buiten dat moet ook de verkeerskundige situatie verbeterd 
worden. De logica kan weer teruggebracht worden door een 
zelfregulerend systeem dat gewenst gedrag stimuleert, zodat er nog maar 
minimale kunstmatige verkeerskundige maatregelen nodig zijn. De route 
door 't Dorp wordt minder aantrekkelijk gemaakt als doorgaande route en 
de route rondom het centrum wordt juist aantrekkelijker gemaakt voor 
het doorgaand verkeer. 

Het lange lint van het oude raadhuis aan 't Dorp tot aan de 
Grenadiersstraat ondergaat ook een aantal veranderingen. Het verkeer 
wordt gesitueerd aan de voorzieningenzijde en het vele groen aan de 



woningenzijde zorgt voor een extra kwaliteit voor het dorpse wonen. De 
coherentie en eenheid die in de kern voor ogen gehouden wordt, zoals de 
verbeterde bomenstructuur, moet verder doorgetrokken worden naar de 
rest van het lange lint om zo een geheel te creeren. 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

De auto heeft een belangrijke plek in de samenleving gekregen en het 
(doelgericht) winkelen met de auto speelt een grote rol in grote 
dorpskernen doordat deze centra goed met de auto te bereiken zijn en 
een redelijk voorzieningenniveau hebben. Hierdoor wordt er veelvuldig 
gebruik gemaakt van deze centra, waardoor de parkeerfaciliteiten 
overbezet raken, de doorstroming wordt belemmerd, de 
verkeersveiligheid verslechtert en de verblijfskwaliteit vermindert. Het 
evenwicht tussen de mobiliteit en verblijfskwaliteit is hierdoor in onbalans 
geraakt. In de loop der jaren zijn er verschillende ingrepen ontwikkeld om 
een goede balans te vinden, maar veel van deze ingrepen richten zich 
voornamelijk op mobiliteit. De grote dorpskern dient echter een domein 
te zijn van iedereen, en niet slechts van de auto. Het is daarom tijd om 
ruimtelijke ingrepen toe te passen om dit evenwicht te herstellen. 

Mobiliteit en verblijfskwaliteit lijken onverenigbaar, maar het is van groot 
belang om niet aileen verkeerskundige maatregelen te treffen. De inrichting 
van de openbare ruimte is van invloed op het gedrag van de gebruikers van 
deze ruimte. Een veel groter effect kan daarom bereikt worden door met 
ruimtelijke omgevingskenmerken de ruimte dusdanig te ontwerpen zodat 
deze gewenst verkeersgedrag stimuleert. Dit voorkomt dat kunstmatige 
verkeerskundige maatregelen nodig zijn om dit gedrag af te dwingen. 
Dorpskernen hebben hiervoor geen rigoureuze ingrepen nodig en niet 
alles hoeft op voorhand ontworpen te worden. Met een paar basisingrepen 
die de rol van facilitator vervullen, zoals een ontmoetingsplek of een 
verbeterde routing, kunnen verdere zelfregulerende ontwikkelingen door 
de gemeenschap in gang gezet worden. Een goede ontmoetingsplek, waar 
activiteiten kunnen plaatsvinden, is belangrijk voor de verbondenheid met 
een plek. Hierdoor verbetert de verblijfskwaliteit en kan een 
verdraagzame, gemoedelijke dorpse sfeer ontstaan. Een verbeterde routing 
kan ontstaan door het planten van bomen die de ruimte vormen door 
routes te begeleiden, visueel te versmallen, verbreden, door te zetten of af 
te buigen. Dit zorgt ervoor dat bepaalde routes aantrekkelijker worden en 
andere routes minder aantrekkelijk worden, waardoor een zelfregulerend 
systeem ontstaat. Het beeld dat mensen van een dorpskern hebben is 
belangrijk voor de beleving. Bomen kunnen hier ook meer helderheid in 
scheppen. Ze kunnen meer eenheid geven aan het beeld door de focus te 
verleggen en hiermee de sterke delen te accentueren of de zwakkere 
delen minder nadrukkelijk te maken. Door deze ingrepen ontstaat een 
meer continue en consequente inrichting van grote dorpskernen met een 
verenigde mobiliteit en verblijfskwaliteit. 
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In eventuele vervolgprojecten kan dieper worden ingegaan op de dorpse 
vormgeving voor dit soort kernen. Deze kernen zweven namelijk in feite 
tussen kleine dorpskernen en kleine steden in, waardoor hier moeilijk 
maatstaven voor te vinden zijn. Verder kan worden aanbevolen om 
meerdere casussen te onderzoeken zodat het onderzoek in een nog 
breder perspectief kan worden geplaatst. Hiervoor kan een aantal casussen 
worden onderzocht waarin de problematiek momenteel speelt, en een 
aantal casussen waar al ruimtelijke ingrepen zijn toegepast. Zo wordt een 
beter overzicht verkregen van de effecten van mogelijke ingrepen. 
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EVALUATIE 

De eerste fase van het onderzoek, waarin verschillende casussen zijn 
onderzocht en een literatuurstudie is gedaan, verliep in het begin nog wat 
stroef. Het was lastig om aan kaartmateriaal voor de analyses te komen, 
maar toen deze informatie verzameld was verliep de rest van de analyse 
voorspoedig. De literatuurstudie voor een algemene achtergrond voor het 
onderzoek ging prima, maar specifieke literatuur over grate dorpskernen 
is nauwelijks te vinden. 

Voor het locatiespecifieke onderzoek in Heesch heb ik er veel aan gehad 
om regelmatig het gebied voor de verschillende analyses te bezoeken. 
Ondanks dat ik de omgeving al jaren ken zag ik iedere keer weer nieuwe 
dingen, waardoor je steeds meer grip krijgt op de omgeving waar binnen je 
aan het ontwerpen bent. 

Door het analyseren van de casussen, het vergelijken van verschillende 
ruimtelijke ingrepen en het locatiespecifieke onderzoek zijn er veel 
aanknopingspunten naar voren gekomen voor de algemene ruimtelijk 
ingrepen in grate dorpskernen en het antwerp voor de kern van Heesch. 
Hierdoor is nu een basis gelegd voor de ruimtelijke ingrepen die in grate 
dorpskernen kunnen worden toegepast. Dit onderzoek zou nog verder 
uitgebreid kunnen worden door dieper in te gaan op de vormgeving die 
passend is bij grate dorpskernen. Verder kan het onderzoek in de breedte 
uitgebreid worden door meerdere casussen te onderzoeken. Dit is een 
aspect waar in het tijdsbestek van dit onderzoek niet verder op ingegaan 
kon worden. 

AI met al vond ik het een leuk project, zeker omdat ik een antwerp heb 
kunnen maken met ingrepen voor de problematiek die ik al jaren heb 
waargenomen in mijn geboortedorp. lk heb er erg veel van geleerd en 
hoop dat het antwerp door de gemeente Bernheze meegenomen zal 
worden in de zoektocht naar een oplossing voor de problematiek in 
Heesch. 
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