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Inleiding
Platform31 startte medio 2014 met het experimentenprogramma WijkWijk en plattelandseconomie. Het
experimentenprogramma bevat een stedelijke lijn en een plattelandslijn. In de stedelijke lijn wordt vooral
ingezoomd op winkelstraten/winkelgebieden
elstraten/winkelgebieden die zich willen transformeren tot ‘belevingstraten’ of
‘belevingsgebieden’. Meer concreet staat de volgende vraag centraal:
Hoe kan een winkelstraat, -gebied,
gebied, of -plein
plein in het licht van een aantal dominante maatschappelijke
ontwikkelingen
kelingen zich transformeren tot een succesvolle belevingsstraat of succesvol
succesvol belevingsgebied of
–plein
De Amsterdamsestraatweg in Utrecht is één van de pilots.
pilots. Niet alleen vanwege haar lengte van bijna
vijf kilometer is de straat bekend, maar ook vanwege haar volkse uitstraling. Om van de Amsterdamse
straatweg een toekomst bestendige stadsstraat te maken is enerzijds een gedeeltelijke
ontwinkelingsopgave noodzakelijk
kelijk (herbestemmen van detailhandel naar met name wonen) en
anderzijds een ontwikkelingsopgave
kelingsopgave (van het winkelgebied). De uitdaging is na te gaan wat de
belangrijkste ingrediënten binnen beide processen zijn zodat de verschillende functies en
ondernemingen/winkels
en/winkels elkaar versterken.
Als opstap naar het verwezenlijken van deze uitdaging is een rapportage opgesteld waarin zowel wordt
teruggeblikt als vooruitgekeken. In het eerste hoofdstuk staan bijvoorbeeld aanpakken centraal die zijn
gehanteerd om de criminaliteit
minaliteit terug te dringen en de veiligheid op straat te vergroten. Maar ook wordt
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ingegaan op de betrokkenheid van de ondernemers en ondernemersvereniging in de te voeren
economische koers, de rol die het winkelstraatmanagement speelde en de resultaten d
die het
brancheplan heeft opgeleverd.
De rapportage bevat ook een krachtenveldkrachtenveld en een belevingsanalyse. Met de aanpak van de
Amsterdamsestraatweg zijn diverse ‘krachten’ (actoren) gemoeid. Deze actoren dragen door de
processen die zij in gang zetten bij aan de vooruitgang van de Amsterdamsestraatweg. Echter, er zijn
ook actoren en processen die de vooruitgang belemmeren of zelfs tegenwerken. De belevingsanalyse
brengt de identiteit van de Amsterdamsestraatweg in beeld door de sense of place die mensen
(kunnen)
nnen) ervaren te onderzoeken en te beschrijven. De analyse is gebaseerd op gesprekken met het
winkelpubliek en enkele ondernemers , aangevuld met eigen observatie. In het afsluitende hoofdstuk
worden een aantal verbeter- en aanknopingspunten geformuleerd. Omdat de straat vele opgaven kent
en te lang is om ineens en als geheel aan te pakken wordt gepleit voor ‘gerichte acupunctuur’, dat wil
zeggen kiezen voor gerichte (micro)gebieden als begin én katalysator van een langer proces.

Fout! Geen tekst met opgegeven o
opmaakprofiel in document.
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Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

1 Aanpak Amsterdamsestraatweg:
Amsterdamsestraatweg:
een lange weg te gaan
1.1 Aanleiding
De Amsterdamsestraatweg (ASW) in Utrecht is een vijf kilometer lange weg waar woon
woon-, winkel- en
andere bedrijfsfuncties elkaar afwisselen. De straat doorkruist drie subwijken (Pijlsweerd, Ondiep en
Zuilen) in de Utrechtse wijk Noordwest en loopt vanaf het Paardenveld/ Daalsesingel tot aan de
Utrechtse gemeentegrens nabij Maarssen. Voor het experimentenprogramma
experimentenprogramma wordt gefocust op het
eerste gedeelte van de ASW, met een lengte van 1,7 kilometer, vanaf het Paardenveld
Paardenveld tot aan de
kruising met de Marnixlaan. Dit deel van de ASW bevat de meeste winkels en hier zijn ook de meeste
problemen rondom leegstand, criminaliteit, minder gewenste functies en overlast (van nachtelijke
bezoekers).
De Amsterdamsestraatweg is begin negentiende eeuw aangelegd. Sindsdien heeft de straat vele
gezichten gekend. De straat fungeerde in eerste instantie vooral als doorgaande route naar
Amsterdam. Naarmate Utrecht zich meer naar het noorden uitbreidde en de ASW aan weerszijden
steeds verder
der bebouwd raakte, nam ook het aantal winkels en cafés toe. De winkelnering bestond
voornamelijk uit specialistische winkels. Naarmate de twintigste eeuw vorderde, vestigden winkelketens
zich in toenemende mate op de ASW. Dit proces zette zich ook na WOII voort. Met de vestiging van
gastarbeiders vanaf de jaren zestig en zeventig in de omliggende en nabijgelegen wijken veranderde
ook het aanbod op de ASW. Er vestigden zich meer winkels opgericht door,
door, en gericht op, allochtonen.
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Deze ontwikkeling zette zich
h de afgelopen dertig jaar door en inmiddels herbergt de straat ruim 300
winkels met een zeer divers en multicultureel aanbod.
Ondanks het hoge aantal winkels en de grote diversiteit kent de ASW ook uitdagingen. Zo kampt de
straat met leegstand en verpaupering,
ering, is er sprake van functievervaging en een groot aandeel
laagwaardige horeca
eca in de vorm van theehuizen, shoarma- en kebabzaken, fungeren sommige panden
als dekmantel voor andere (criminele) activiteiten, vindt er illegale prostitutie plaats in massage
massagesalons
en maken bewoners in diverse zijstraten melding van drugshandel. Daarnaast trekt de ASW, door het
grote aandeel shoarma- en kebabzaken, ’s nachts veel uitgaanspubliek wat leidt tot overlast onder
bewoners. Door de voortdurende problemen en het belang
belang van de ASW voor de omliggende wijken
probeert de gemeente in samenwerking met diverse partijen de ASW aantrekkelijker te maken voor
bewoners, ondernemers en bezoekers. Dit traject is al kort na de millenniumwisseling in gang gezet en
richtte zich in eerste instantie op het verbeteren van het functioneren, de uitstraling en de leefbaarheid
van een deel van de Amsterdamsestraatweg.
Amsterdamsestraatweg. Later breidde de aanpak zich zowel uit qua doelstellingen
als qua actiegebied.
Dit hoofdstuk bevat een weergave van de aanpak die tot nu toe is gehanteerd en wat de resultaten
daarvan zijn gebaseerd op documentatie van organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van de
ASW. Aangezien onlangs een nieuwe visie is vastgesteld wordt ook daar aandacht aan besteed.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

1.2 Aanpak overlastt en criminaliteit
Vormen van overlast en criminaliteit zijn al jaren gaande op de ASW. Dit leidde tot een lage
veiligheidsperceptie en een slecht imago. Een belangrijk deel van de aanpak op de ASW bestond dan
ook uit het terugdringen van deze overlast en criminaliteit.
Criminaliteit en veiligheid
Het terugdringen van overlast en criminaliteit gebeurt en gebeurde door gecombineerde controles bij
ondernemers aan de AWS.. Hierbij werken toezicht & handhaving, politie, justitie, Belastingdienst,
elastingdienst, FIOD,
de Vreemdelingendienst enzovoorts samen. Hiermee is een deel van de overlast en criminele
activiteiten teruggedrongen. Uit rapportages blijkt dat een deel van de ondernemers die een overtreding
begaat na waarschuwingen en boetes blijft
blijft volharden in gedrag. Een aantal panden is dankzij
dossieropbouw uiteindelijk gesloten en een enkele zelfs aangekocht door een WOM
(WijkOntwikkelingsMaatschappij). Door het sluiten van een aantal zaken heeft men ook wat kunnen
doen aan de functievervaging op de ASW.
Hoewel er al in 2006 en nogmaals in 2008 gerapporteerd wordt over een vooruitgang op het gebied van
veiligheid, zijn de resultaten niet blijvend. Maatregelen die zijn genomen zijn onder ander
andere open
rolluiken, cameratoezicht, meer surveillance en een waarschuwingssysteem. Doordat er incidenten
blijven plaatsvinden (waar de media overigens graag melding van maken) fluctueert de
veiligheidsbeleving sterk. Bij diverse metingen lijkt een stijging te zijn ingezet die vervolgens toch niet
kan worden vastgehouden. Op dit moment ontbreken duidelijke cijfers ten aanzien van de
veiligheidsbeleving op de ASW.
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Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Een aantal zaken op
p de ASW trekt een clientèle die minder goed verenigbaar is met het ingezett
ingezette
beleid. Het publiek dat afkomt op deze zaken en in de omgeving rondhangt, draagt niet bij aan de
veiligheidsbeleving op straat. Hoewel deze personen niet direct strafbare feiten op en om de ASW
plegen, gebruiken zij (horeca)zaken op de ASW wel als ontmoetingsplaats.
ontmoetingsplaats. De eigenaren van deze
zaken zijn gezien hun doelgroep uiteraard minder gebaat bij een innige samenwerking met de
gemeente en aanverwante partijen. Het contact met deze ondernemers is daardoor beperkt en hoewel
er geen tegenwerking is, is er ook
ook geen samenwerking wat een totaalaanpak frustreert.
Verkeersoverlast
De ASW is een drukke doorgaande route voor zowel auto’s als fietsers. Ook rijden er diverse buslijnen
over de ASW. Voor de veiligheid van de fietsers is een flink aantal jaren geleden besloten tot een
herinrichting van de ASW. Nu kent de ASW twee rijbanen in tegenovergestelde richting, een
parkeerstrook (aan beide zijden), vervolgens een fietspad en een (op veel plaatsen) zeer smalle stoep.
De beperkte ruimte voor de verschillende verkeersstromen
verkeersstromen en de hoge verkeersintensiteit zorgen
regelmatig voor opstoppingen op de ASW. Door het beperkte aantal parkeerplaatsen (ook in de
omliggende straten) is de parkeerdruk hoog wat snel leidt tot overtredingen. Hier wordt zoveel mogelijk
tegen opgetreden.
reden. Ook voor fietsers is weinig plek om fietsen te stallen. Door het vele (stilstaande)
verkeer is er sprake van een slechte luchtkwaliteit. Iets waar omwonenden zich zorgen over maken en
wat de gemeente aanpakt met een Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU). Maatregelen uit dit plan
bestaan onder andere uit het plaatsen van ‘knips’ (afsluiten van straten en omleiden van routes) en het
invoeren van 30-kilometerzones.
zones. Vanaf 2015 zal dat in eerste instantie leiden tot een betere
bereikbaarheid van de ASW-Zuid
uid (vanaf Paardenveld tot aan het spoorviaduct) maar vanaf 2020 juist
weer tot een verslechtering van de bereikbaarheid van dit deel van de ASW-Zuid.
ASW
Het beperken van het verkeer na 2020 is uit het oogpunt van de ondernemers echter weer minder
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wenselijk. Tot slot zijn de belangen van ondernemers en bewoners op dit gebied niet gelijk wat de
besluitvorming rond dit punt bemoeilijkt.
Geluidsoverlast en (zwerf)afval
De ASW trekt ’s nachts veel uitgaanspubliek dat in de vele eettenten nog even een ‘vette bek’ komt
halen. Voor veel zaken op de ASW vormen de bestedingen van dit nachtelijke publiek de belangrijkste
inkomstenbron. Een deel van de consumenten is in beschonken toestand en kan flink lawaai maken.
De ondernemers proberen hier tegen op te treden door hun
hun klanten zoveel mogelijk binnen te houden
en zo nodig aan te spreken op hun gedrag met het verzoek om bij het verlaten van het pand stil te zijn
en zo snel mogelijk naar huis te gaan. Dit werkt met wisselende resultaten. Vanuit de buurt is er het
verzoek om overlast in de heel late uren tegen te gaan door het invoeren van een sluitingstijd. Voor
ondernemers is dit gezien hun afhankelijkheid van de nachtelijke bezoekers absoluut geen optie.
Daarnaast is de ASW een doorgaande fietsroute vanaf het centrum naar
naar wijken in het noordwesten van
Utrecht. Het uitgaanspubliek fietst soms luid pratend in kleine groepen over de ASW. Ook dit zorgt voor
overlast voor omwonenden. Omdat het gaat om passanten is dit probleem vrij moeilijk aan te passen.
Wanneer melding wordt
dt gemaakt, zijn de veroorzakers vaak allang vertrokken. Een bijkomend
probleem is dat toezicht & handhaving niet meer in de straat aanwezig is na 21.30 uur terwijl er juist in
de avond en nacht sprake is van de aanwezigheid van (groepen) overlastgevenden. De politie is vooral
bezig met de bestrijding van criminaliteit en kan hier dus niet voor worden ingezet. Hierdoor ontsnapt
een belangrijk probleem op de ASW aan de opgestelde aanpak.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Tot slot produceren de vele horecazaken op de ASW en de bezoekers van deze zaken dagelijks veel
(zwerf)afval. Dit gaf jarenlang niet alleen een rommelige aanblik maar zorgde ook voor stankoverlast en
trok ongedierte aan. Om de overlast van afval te beperken is met de gemeentelijke reinigingsdienst
(Stadswerken) afgesproken dat
at dagelijks een veegploeg wordt ingezet op de ASW. Ook worden
controles uitgevoerd om het verkeerd aanbieden van bedrijfsafval tegen te gaan. Verder proberen
ondernemers hun klanten aan te spreken op gedrag om te voorkomen dat zij etensresten en
verpakkingen
gen op straat gooien.

1.3 Economische aanpak
Naast een harde inzet op het tegengaan van criminaliteit en overlast is er op de ASW ook ingezet op
een economische aanpak. Een deel van de problemen op de ASW kunnen namelijk niet opgelost
worden door politie,, justitie en soortgelijke diensten maar vergen een economische prikkel.
Ondernemersvereniging
De ondernemers aan de ASW hebben zich verenigd in de ondernemersvereniging ‘Hart voor de
Straatweg’ (HvdS). De ondernemersvereniging verenigt een belangrijk deel
deel van de in totaal 300
ondernemers die gevestigd zijn aan de ASW. De ondernemersvereniging heeft zichzelf verschillende
taken ten doel gesteld om het economisch klimaat op en rond de ASW te versterken (figuur 1).
Uit gemeentelijke stukken blijkt ook dat de ondernemersvereniging betrokken is bij vormgeving van
beleid en gevraagd en ongevraagd advies geeft over de te voeren economische koers. Daarnaast
steekt HvdS tijd in het promoten van de ASW door het organiseren van allerlei activiteiten, winacties,
10

ophangen
gen van feestverlichting en het doen van positieve uitingen richting de media.
Verder draagt HvdS bij aan de veiligheid door het Keurmerk
K
Veilig Ondernemen
ndernemen (KVO) te promoten. Dit
gebeurt
ebeurt succesvol aangezien het keurmerk
k
onlangs voor de vierde keer is verlengd.
engd. Eén van de laatste
acties van de ondernemersvereniging is het inzetten op de mogelijkheid tot ‘kort parkeren’ op de ASW.
Figuur 1: Taken ondernemersvereniging Hart voor de Straatweg (HvdS)
 HvdS praat continu met de gemeente over openbare ruimte, wegwerkzaamheden, Actieplan
Luchtkwaliteit, parkeren, toezicht en de toekomst van de straat.
 HvdS organiseert activiteiten zoals de twee grootste braderieën van Nederland, Suikerfeest en
Sinterklaas.
 HvdS
S zorgt elk jaar weer voor prachtige feestverlichting: goed voor een heerlijke sfeer en veiligheid
tijdens de donkere dagen.
 HvdS heeft continu overleg met politie, gemeente en brandweer om de veiligheid in de straat steeds
verder te verbeteren (Keurmerk Veilig
V
Ondernemen).
 HvdS werkt nauw samen met de winkelstraatmanager.
 HvdS zorgt dat de straat en alle panden graffitivrij blijven.
 HvdS maakt gebruik van Ondernemersfonds Utrecht.
 HvdS maakt promotie voor de straat, geeft een positief geluid aan de media e
en maakt de
Amsterdamsestraatweg zichtbaar in de stad.
 HvdS adviseert haar individuele leden.
Bron: http://www.amsterdamsestraatweg.nl/2/HvdS

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Winkelstraatmanagement
Op de ASW is een winkelstraatmanager actief. Deze is in 2010 aangesteld door de gemeente Utrecht
en blijft in ieder geval actief tot 2017. De winkelstraatmanager
winkelstraatmanager zet zich in voor een betere ASW in de
breedste zin van het woord maar heeft een duidelijke focus op de ondernemingen op en aan de ASW.
Hoewel de winkelstraatmanager in dienst is van de gemeente probeert deze onpartijdig te handelen in
de positie
sitie tussen ondernemers en gemeente. De winkelstraatmanager heeft contact met ondernemers
en pandeigenaren over de uitstraling van de winkels, het beperken van overlast, invoering K
Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO),, signaleren van misstanden en het wijzen op
op (financiële) regelingen die
ondernemers kunnen ondersteunen. In samenwerking met de ondernemersvereniging is er gewerkt aan
de veiligheid op de ASW wat heeft geresulteerd in een KVO.
Voor de komst van de winkelstraatmanager was al vanaf 2004 straatmanagement
straatmanagement actief op de ASW. Dit
bestond voornamelijk uit toezichthouders die ondernemers wezen op overtredingen en ongewenste
situaties zoals overlast. Zo kwam er onder andere meer en betere handhaving en toezicht op
uitstallingen. Hoewel deze vorm van straatmanagement
straatmanagement zeker effect sorteerde op het gebied van het
tegengaan van overlast en ongewenste situaties leidde dit niet direct tot nieuwe economische
ontwikkelingen op en aan de ASW.
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Brancheplan
Om beter te kunnen sturen op het soort bedrijvigheid en het
het tegengaan van negatieve ontwikkelingen
op de ASW is in 2006 een brancheplan opgesteld. Dit brancheplan was opgesteld voor de ASW
ASW-Midden
(van Marnixlaan tot spoorviaduct) en had als doel het verbeteren van het economisch functioneren, de
leefbaarheid en het
et ondernemerschap op de ASW waarbij gemeente, ondernemers en
vastgoedeigenaren gezamenlijk optrekken.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in do
document.

Belangrijk in dit brancheplan was de opdeling van de ASW-Midden
ASW Midden in deelgebieden met ieder een
andere focus. Voor niet-gewenste
gewenste functies werd een uitstervingsbeleid
uitstervingsbeleid en ontmoedigingsbeleid
gevoerd; bij vertrek van bijvoorbeeld een coffeeshop mag geen nieuwe coffeeshop worden gevestigd.
Daarnaast was de vestiging van nieuwe (laagwaardige) horeca, sexshops, nachtwinkels en belhuizen
ongewenst. Het belang van (winkel)straatmanagement werd opnieuw benadrukt om ongewenste
situaties eerder te signaleren, meer contact te krijgen met vastgoedeigenaren, ondernemers te
ondersteunen bij het voeren van een aantrekkelijker assortiment en het inzetten van een KVO
KVO-traject.
Daarnaast werd de wens uitgesproken leegstand tegen te gaan en op zoek te gaan naar winkels die het
winkelklimaat versterken waarbij vooral gezocht moest worden in het segment van dagelijks aanbod.
Tot slot was er beperkt ruimte voor zakelijke dienstverlening
dienstverle
met een baliefunctie.
Om verder te sturen op de gewenste invulling werd een taak bij de ondernemersvereniging en de
winkelstraatmanager gelegd om passende concepten op te sporen en in contact te brengen met
vastgoedeigenaren. Hoewel niet direct duidelijk is wat het exacte effect
effect is van deze aanpak hebben zich
in de loop der tijd wel ondernemingen gevestigd die passen binnen de ingezette koers. Zo heeft zich
onder andere een Albert Heijn gevestigd aan het begin van de ASW (hoewel dat gebied eigenlijk buiten
het plangebied ASW-Midden
den valt) en is er ter hoogte van de Plantage onlangs een Bagels & Beans
geopend.
De aanpak heeft ten dele gewerkt. Er kwam bijvoorbeeld meer aandacht voor uitstallingen, sommige
ongewenste zaken zijn gesloten en een aantal panden zijn opgeknapt. De ASW lijkt ook zeker veiliger
geworden alhoewel dit schommelt. Lang niet alle doelstellingen zijn behaald. Er is nog steeds leegstand
12

en de verpaupering van een aantal panden gaat voort evenals de vestiging van ongewenste en vage
functies. Door het grote aandeel
aandeel particuliere vastgoedeigenaren is het ook moeilijk om iedereen te
betrekken en te motiveren voor een specifieke aanpak.

1.4 Ontwikkelstrategie
In april 2014 is de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de ASW vastgesteld. Door de aanhoudende
problematiek maar ook door andere ontwikkelingen in en rond de ASW (Actieplan Luchtkwaliteit,
1

Economische Wijkvisie, grote werkzaamheden van NUTS-bedrijven, POS-ontwikkelingen
wikkelingen aan de Kop)
is er opnieuw gekeken naar een integrale aanpak die de ASW weer in een positieve ontwikkeling
brengt. De ontwikkelstrategie is opgesteld door de ‘Taskforce Amsterdamsestraatweg’ en voor een
groot deel gebaseerd op een nieuw brancheplan dat begin 2014 is opgesteld en de resultaten van
diverse gesprekken met bewoners, ondernemers, gemeente
gemeente en vastgoedeigenaren over de gewen
gewenste
toekomst van de ASW (zogenoemde
(zogenoe
Pleinsessies).
Begin 2014 is een brancheplan opgesteld voor de ASW. Dit brancheplan is opgesteld voor het deel van
de ASW dat loopt van het Paardenveld tot aan de kruising met de Marnixlaan/
Marnixlaan/ Sint Josephlaan (de
eerste 1,7 kilometer). Het nieuwe brancheplan is gericht op een herstel van de vastgoedmarkt. Een
aantrekkelijke ASW is namelijk aantrekkelijk voor investeerders. Belangrijk in het nieuwe brancheplan is

_________
1

Project Organisatie Stationsgebied

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

opnieuw de opdeling van
n de ASW in diverse deelgebieden waarbij per deelgebied andere doelstellingen
en een andere aanpak worden geformuleerd.
Er is nu ook een visie geformuleerd voor het deel van de ASW van het Paardenveld tot aan het
spoorviaduct. De aanbevelingen in het brancheplan
brancheplan uit 2006 worden voor een groot deel gehandhaafd
en verder uitgebreid. Men wil het aanbod aan dagelijkse boodschappen versterken en door middel van
de vestiging van ‘trekkers’ meer en ander (koopkrachtiger) publiek naar de ASW lokken. Ook wil men
op bepaalde delen van de ASW het multiculturele karakter meer als kracht in gaan zetten. Daarnaast
kan gedacht worden aan de ontwikkeling van ruimte voor zzp’ers op de ASW. Tot slot moet er aan het
begin van de ASW een ontwikkeling komen die veel consumenten trekt waardoor er een meer
natuurlijke stroom op gang komt van het centrum naar de ASW.
Nieuw is dat voor bepaalde delen van de ASW wordt ingezet op ‘ontwinkelen’ terwijl eerder nog werd
ingezet op het handhaven van de bestaande verhouding woningen en winkels
winkels (Brancheplan 2006). Er
is dus sprake van voortschrijdend inzicht ten aanzien van het tegengaan van leegstand en de vestiging
van vage functies. De aanhoudende leegstand op de ASW en de hoge druk op de Utrechtse
woningmarkt rechtvaardigt het omzetten van winkels naar woningen. Om de ‘ontwinkeling’ te stimuleren
is budget vrijgemaakt in de ontwikkelingsstrategie voor de omzetting van winkelpanden naar woningen.
Ook wordt het bestemmingsplan aangepast.
Door de voortdurende overlast, criminaliteit en het publiek dat rondhangt op de ASW, kampt de ASW
met een imagoprobleem. De ondernemers en de winkelstraatmanager geven aan zelf veel te doen om
het imago te verbeteren. Op website van de ondernemersvereniging maar ook naar de media proberen
zij zoveel mogelijk
jk positieve signalen af te geven en juist de positieve kant van de ASW te
benadrukken. Zij geven aan dat dit niet altijd even makkelijk gaat. Zodra er iets gebeurt op de ASW
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haalt dat snel het nieuws. Doordat de ASW een belangrijke doorgaande route is, vinden
vinden er ook
incidenten plaats die niet direct samenhangen met het karakter van de ASW maar wel bijdragen aan
het imago van de ASW. Een voorbeeld is een ongeluk op de ASW van een vluchtauto uit een andere
2

wijk (maart 2014 ). Dit soort incidenten en berichtgevingen
berichtgevingen dragen uiteraard niet bij aan het imago van
de ASW. Om de imagoverbetering te stimuleren en te ondersteunen is in de ontwikkelstrategie budget
opgenomen om te werken aan het imago.
In totaal is er voor de periode 2014 – 2015 (fase 1) 2,16 miljoen euro beschikbaar (1,16 miljoen euro
vanuit het Economisch
onomisch Investeringsfonds en 1 miljoen euro vanuit het Krachtwijkenbudget). Deze
middelen worden bijvoorbeeld ingezet voor de uitvoering van de diverse onderdelen van de
ontwikkelingsstrategie zoals de aanpak
aanpak van de openbare ruimte maar ook voor marketing, het
verwerven van panden en de inzet van een winkelstraatmanager. Voor de periode 2016 – 2017 (fase 2)
is een inschatting gemaakt van de verwachte projectkosten,
projec
deze zijn geraamd op 1,7 miljoen euro. De
gemeente
emeente gaat uit van een multiplier-effect
multiplier
en wil met het doen van investeringen
ingen andere
(markt)partijen verleiden om ook te investeren in de ASW.

_________
2

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/947485

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

1.5 Conclusie
De Amsterdamsestraatweg is de langste winkelstraat van Utrecht en een begrip onder Utrechters. Door
de transformatie die de straat heeft doorgemaakt van een straat met speciaalzaken naar een straat met
veel laagwaardige horeca is het beeld dat Utrechters van de ASW hebben door de jaren heen steeds
negatiever geworden. De ASW kampt al geruime tijd met
met een imagoprobleem voortkomend uit
verpaupering, leegstand, functievervaging, verschillende vormen van overlast en een zo nu en dan
schimmige clientèle. Al meer dan tien jaar proberen de gemeente en een deel van de ondernemers en
vastgoedeigenaren een positieve
sitieve draai te geven aan de ontwikkelingen op de ASW. Dit lukt maar
mondjesmaat. Niet alle ondernemers werken even graag mee of geloven in de aanpak. Daarnaast
bemoeilijkt het grote aantal particuliere vastgoedeigenaren het vormgeven en uitvoeren van een breed
gedragen aanpak. Ook de lengte van de straat en het diverse karakter vragen om een goed doordachte
strategie.
Er is de laatste jaren gewerkt aan de branchering. Hiermee wordt voorkomen dat het aantal
ongewenste functies en winkels toeneemt, zelfs wordt
ordt teruggedrongen. Dit gebeurt in samenwerking
met de gemeente en politie en andere diensten die panden sluiten wanneer blijkt dat er criminele
activiteiten plaatsvinden.
vinden. Ondernemers en de dienst toezicht & handhaving werken samen bij het
terugdringen van
n verschillende vormen van overlast. De winkelstraatmanager spreekt ondernemers en
vastgoedeigenaren aan op de onderhoudsstaat en uitstraling van de panden en helpt bij het verbeteren
ervan. Daarnaast zijn er diverse (financiële) regelingen waar ondernemers
ondernemers gebruik van kunnen maken.
Ondanks de inzet blijven er problemen
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op de ASW. De overlast blijft, evenals
de verpaupering en leegstand. Door
de ligging nabij het centrum en het
belang van de ASW voor de
omliggende wijken is er een nieuwe
integrale aanpak opgesteld die deels
voortborduurt
borduurt op de ingezette koers
qua branchering en
straatmanagement. Er wordt zwaarder
ingezet op toezicht & handhaving en
schoon, heel en veilig. Daarnaast
wordt er voor een deel van de ASW
bewust gekozen voor ontwinkeling.
Ook moett er meer aandacht komen
voor openbaar groen en kunst.
Uiteindelijk moet dit leiden tot
hernieuwde interesse in de
Amsterdamsestraatweg bij
investeerders en ondernemers. De
aanpak is daarnaast gericht op het
tegengaan en verminderen van
excessen (overlast en criminaliteit).

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

2 Krachtenveldanalyse
Amsterdamsestraatweg
msterdamsestraatweg
2.1 Inleiding
Met de aanpak van de Amsterdamsestraatweg (ASW) zijn diverse actoren gemoeid. Deze actoren
dragen door de processen die zij in gang zetten bij aan de vooruitgang van de ASW namelijk: minder
excessen (overlast, veiligheid, beter ondernemerschap, betere uitstraling/imago) en nieuwe
investeerders. Echter, er zijn ook actoren en processen die de vooruitgang van de ASW belemmeren of
zelfs tegenwerken. De rol van actoren en processen
processen in relatie tot een bepaalde ontwikkeling wordt in
beeld gebracht middels een krachtenveldanalyse. Er zijn verschillende manieren om een
krachtenveldanalyse uit te voeren en in beeld te brengen. Voor deze krachtenveldanalyse is er voor
gekozen om de ‘krachten’
chten’ (actoren en processen) die een rol spelen bij de ontwikkeling van de ASW
onder te verdelen in vier typen: stuwende krachten, bijdragende krachten, remmende krachten en
achtergrondkrachten.
Stuwende krachten zijn betrokken actoren en processen die direct
direct op een positieve manier bijdragen
aan de vooruitgang van de ASW. Bijdragende krachten zijn actoren en processen die indirect bijdragen
aan de vooruitgang van de ASW. Remmende krachten zijn actoren en processen die niet bijdragen aan
de vooruitgang van
n de ASW of deze vooruitgang zelfs tegenwerken. Achtergrondkrachten zijn actoren
en processen die de vooruitgang beïnvloeden maar niet direct iets te maken hebben met de ASW. In de
volgende paragrafen wordt de rol van elke type kracht besproken aan de hand van enkele
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praktijkvoorbeelden. Door het in beeld brengen van de diverse krachten ontstaat niet alleen inzicht in
wie op welke manier bijdraagt maar ook waar mogelijkheden liggen om het resultaat te beïnvloeden. In
de conclusie wordt kort ingegaan op deze mogelijkheden.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Bijdragende krachten
- (nieuwe) ondernemers
- algemene financiële
regelingen
- bewonersgroepen
- Huis aan de Werf

Remmende krachten

Stuwende krachten

- beleid (tegenstrijdige
belangen)

ASW

- bureaucratie
- versnipperd eigendom
vastgoed
- inrichting openbare ruimte
- hangjongeren
- overlast en criminaliteit (ook
van ondernemers)

- geen (minder)
excessen
- meer
investeringen

- slecht imago

- Actieplan Luchtkwaliteit
Utrecht
- gemeente,
ondernemersvereniging,
winkelstraatmanager
- inzet/samenwerking diensten
(toezicht & handhaving, politie,
belastingdienst, stadswerken,
EZ, wijkbureau etc.)
- nieuwe ontwikkelstrategie
- financiële middelen

- bewonersgroepen
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Achtergrondkrachten
- economische ontwikkelingen
(vastgoedprijzen, online
shoppen,
consumentenbestedingen)
- politieke veranderingen
(nieuwe gemeenteraad)
- ontwikkeling stationsgbied
Utrecht

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

2.2 Stuwende krachten
De belangrijkste stuwende kracht rond de ontwikkeling van de ASW is de gemeente Utrecht in de vorm
van de wijkwethouder en de afdeling Economische Zaken in samenwerking met de
winkelstraatmanager (die in dienst is van de gemeente), de ondernemersvereniging Hart voor de
Straatweg en het wijkbureau. Zij bedenken de (economische) aanpak op de ASW en voeren deze voor
een groot deel uit. Voor de uitvoering worden zij ondersteund door diverse (gemeentelijke) diensten. Zo
dragen toezicht
oezicht & handhaving, politie, justitie,
justitie, de Belastingdienst, de Vreemdelingendienst en de
Keuringsdienst van Waren bij aan het tegengaan van criminele activiteiten en overtredingen. De
diensten Stadswerken,
swerken, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening dragen bij aan het verbeteren
beteren van de
openbare ruimte.
Een belangrijk motor achter het opstellen van de nieuwe ontwikkelingsstrategie vormt het Actieplan
Luchtkwaliteit Utrecht en de ontwikkelingen rond het stationsgebied. De angst bestaat dat door deze
ontwikkelingen
kkelingen de ASW nog verder in het nauw komt en investeerders zich helemaal terug
terugtrekken. Om
die reden is een ‘Taskorce ASW’ samengesteld (bestaande uit de reeds betrokken partijen) die de
nieuwe ontwikkelingsstrategie heeft vastgesteld. Hiermee
Hierm wordt een versnellingsslag gemaakt in de
bestaande trajecten door intensievere samenwerkingen en een duidelijke agenda en begroting.
Door de aandacht voor de ASW en de urgentie van de problemen is er nu ook weer een g
gericht budget
vrijgemaakt ten behoeve van de opgestelde
opgestelde aanpak. Dit biedt niet alleen ruimte aan initiatieven maar
zorgt ook voor rust en zekerheid over de agenda die men de komende jaren gaat voeren. Voor de
tweede periode van de aanpak, vanaf 2016, bestaat echter nog financiële onzekerheid.
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2.3 Bijdragende
agende krachten
Bijdragende krachten zijn actoren en processen die zich afspelen of opereren binnen het gebied zonder
dat zij direct verantwoordelijk zijn voor de verbetering van de ASW of een band hebben met het
ingezette beleid maar (door
door hun acties)
acties wel bijdragen aan de vooruitgang van de ASW..
Een belangrijke partij vormen de ondernemers in het gebied. Doordat zij meewerken aan de aanpak
door bijvoorbeeld het doen van investeringen en optreden tegen de overlast dragen zij in grote mate bij
aan verbeteringen op en om de ASW.
ASW Zij laten zien wat er allemaal mogelijk is op de ASW en maken
met hun aanbod de winkelstraat onderscheidend ten opzichte van andere winkelstraten. Belangrijk
hierin zijn nieuwe ondernemers. Door
Door het risico dat zij durven te nemen op de ASW geven zij een
positief signaal af ten aanzien van het investeringsklimaat op de ASW.
ASW
Naast de ondernemers zijn ook bewoners van en om de ASW betrokken bij positieve ontwikkelingen.
Deze bewoners dragen, al dan
an niet georganiseerd, bij aan de vormgeving van plannen door het geven
van feedback en het melden van problemen op en rond de ASW. Verder ontwikkelen zij zelf ook
initiatieven die in eerste instantie wellicht gericht zijn op het eigen woongenot maar daard
daardoor wel
bijdragen aan de uitstraling van de ASW. Zo was de bewonersgroep @ASW betrokken bij het
wijkgroenplan en het aanleggen van geveltuintjes.
Het Huis aan de Werf is een nabijgelegen culturele instelling. Er zijn onder meer theaterzalen en
studio’s en er is ruimte voor creatieve ondernemers. Sinds kort werkt het Huis aan de Werf samen met
de ondernemersvereniging om de ASW aantrekkelijker te maken.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Ook huren ze bedrijfsruimte op de ASW waardoor invulling wordt
wordt gegeven aan een aansprekender
branchering.. Tot slot maakt de aanwezigheid van het Huis aan de Werf duidelijk dat er op de ASW veel
meer mogelijk is dan het huidige gebruik.
Tot slot kent Utrecht een aantal financiële regelingen die niet specifiek gelden voor de ASW maar wel
bijdragen aan de ASW. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het Ondernemersfonds. Dit fonds bestaat
uit de OZB voor niet-woningen
woningen en wordt uitgekeerd per gebied. Dit zorgt ervoor dat ondernemers uit
een gebied meer samenwerken en een collectieve aanpak bedenken. Op de ASW wordt bijvoorbeeld
gebruik gemaakt van het Ondernemersfonds voor het aanbrengen van feestverlichting in de
feestmaanden.

2.4 Remmende krachten
Hoewel er succesen worden geboekt door de partijen die zich inzetten voor de ASW is er zeer zeker
ook sprake van krachten
hten die de aanpak verstoren. Er zijn partijen die, vaak onbewust, niet of negatief
bijdragen aan de (economische) ontwikkeling van de ASW.. In deze paragraaf worden de belangrijkste
remmende krachten weergegeven.
Rond de ASW zijn verschillende diensten actief.
actief. Hoewel deze diensten allen willen werken aan een
betere ASW, heeft iedere dienst zijn eigen doelstellingen binnen deze opgave. Dit wil nog wel eens
leiden tot tegenovergestelde ideeën over de te voeren aanpak. Sommige diensten handelen
bijvoorbeeld meer
eer vanuit de gedachte van het beperken van de overlast voor bewoners terwijl andere
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diensten de ASW juist zien als een winkelgebied waar economische ontwikkeling de boventoon moet
voeren in de uitvoering van beleid. Men probeert dit te voorkomen door bij het opstellen van beleid
zoveel mogelijk samen te werken zodat iedereen zich kan vinden in de opgestelde koers.
Het verschil in inzicht over de te varen koers komt ook terug onder de bewoners. Waar er bewoners zijn
die willen bijdragen aan een prettig woonwoo en winkelklimaat zijn er net zo goed bewoners die alle
overlast beu zijn en een harde koers varen ten aanzien van de verbetering van de ASW. Een voorbeeld
is de actiegroep Stop Knip Monicabrug. Zij zijn tegen een aantal maatregelen uit het ALU omdat dez
deze
voor bewoners nadelig zouden zijn. Hun agenda komt echter niet volledig overeen met de economische
aanpak uit de ontwikkelstrategie. Omdat ook met dit soort sentimenten rekening moet worden
gehouden wordt de besluitvorming vertraagd.
Een probleem in de aanpak van verpauperde panden vormt de versnippering van vastgoedeigendom.
Er is niet één eigenaar die een groot deel van het vastgoed bezit op de ASW. Het gaat voornamelijk om
particulieren die één of enkele panden bezitten als investering of pensioenvoorziening.
pensioenvoorziening. Een deel van
deze eigenaren is lastig te bereiken omdat zij niet in Utrecht en soms zelfs niet in Nederland gevestigd
zijn. Lang niet alle eigenaren zijn ook even betrokken bij de aanpak van de ASW en bereid tot het doen
van investeringen. Deze houding
uding zorgt ervoor dat ook andere eigenaren afwachtend zijn wat de aanpak
vertraagd en afbreuk doet aan het draagvlak.
Als gevolg van de voortdurende overlast, criminaliteit, leegstand en achteruitgang in het winkelaanbod
heeft de ASW een slecht imago en leven er ook slechte sentimenten onder bewoners en ondernemers.
Incidenten op de ASW worden snel opgepikt door de media wat negatief bijdraagt aan de
beeldvorming.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

De ondernemersvereniging en de winkelstraatmanager proberen hier overigens tegengas te geve
geven door
zelf de media te zoeken met positieve signalen. Verder zijn er ondernemers die zich niet kunnen vinden
in de aanpak. De redenen zijn onder andere onverschilligheid door de duur van de problemen maar ook
het gebrek aan belang bij de aanpak (bijvoorbeeld
(bijvoorbeeld ondernemers met een minder gewenste functie). Zij
sluiten zich bijvoorbeeld niet aan bij de ondernemersvereniging, maken geen gebruik van
stimuleringsregelingen en doen geen investeringen. Dit vertraagt de vooruitgang en frustreert plannen.
De openbare
e ruimte van de ASW vormt een uitdaging. De straat is zeer compact ingericht, zeker voor
het verkeer dat dagelijks gebruikt maakt van de straat. De stoepen zijn bijvoorbeeld zeer smal. Er is dan
ook weinig plek om lekker te wandelen en zeker geen plaats voor
voor terrassen waardoor de verblijfsfunctie
zeer beperkt is. Er is ook weinig ruimte voor parkeren van zowel auto’s als fietsen. Daarnaast is de
ASW een belangrijke doorgaande weg. Een groot deel van het aanwezige verkeer is slechts passant
waardoor de straatt wel druk is terwijl het aandeel winkelend publiek beperkt is.
Een duidelijk probleem voor een toename in veiligheidsperceptie vormt de aanwezigheid van
‘hangjongeren’. Doordat deze personen zich vrijwel elke avond ophouden rond de vele (louche)
horecazaken
ken op de ASW bepalen zij de uitstraling van de straat. Hoewel deze ‘jongeren’ (voornamelijk
jonge mannen) geen kwaad in de zin hebben, ervaren bezoekers hun aanwezigheid (vooral in de
avond)) als onprettig. Doordat de jongeren niet in overtreding zijn, is er ook vrij weinig te doen aan hun
aanwezigheid. De ondernemers proberen dit tegen te gaan door hun klanten zoveel mogelijk in de zaak
te houden. Niet alle ondernemers slagen hier even goed in. Ook de inzet op dit gebied varieert enorm.

2.5 Achtergrondkrachten
achten
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Tot slot zijn er krachten gaande die van invloed zijn op de ASW maar niet betrokken zijn bij de ASW.
Deze krachten zijn vrijwel niet beheersbaar of te beïnvloeden door partijen die betrokken zijn bij de
ASW en zorgen daardoor voor onzekerheden in de aanpak. Een actueel voorbeeld zijn de zojuist
gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad en de benoeming van een nieuwe wijkwethouder
wijkwethouder. De
voormalige wijkwethouder voerde een vrij economische koers op de ASW en was bijvoorbeeld zeer
betrokken bij de nieuwe ontwikkelingsstrategie. De betrokkenen hopen dan ook dat deze koers
vastgehouden kan worden de komende jaren.
Andere achtergrondprocessen die van invloed zijn, zijn macro-economische
macro economische ontwikkelingen. De
economische crisis maar ook ontwikkelingen als online
online shoppen raken (sommige) winkeliers. Een
gevolg hiervan kan zijn dat ondernemers minder kunnen investeren in hun winkel of zelfs een winkel
opheffen. Hierdoor wordt de aanpak om de straat aantrekkelijker te maken ondermijnd of er ontstaat
zelfs leegstand. Daarnaast staat de ASW niet op zichzelf. Zeer dichtbij gelegen is bijvoorbeeld Hoog
Catharijne en het stadscentrum van Utrecht.
Utrecht Ook is men al een tijd bezig met de nieuwe inrichting van
het stationsgebied en het herstel van de singel. Deze ontwikkelingen kunnen een bedreiging vormen
doordat ondernemers liever
ver daar investeren. Daar tegenover
tegenover staat dat de ASW door het meer
multiculturele
rele karakter een mooie aanvulling kan vormen op dit winkelgebied.
Het is overigens niet zo dat achtergrondkrachten altijd negatief zijn. Zo kan een aantrekkend
economisch klimaat ook bijdragen aan het ondernemerschap, zorgen nieuw verkozen
volksvertegenwoordigers
oordigers voor een frisse wind of nieuw elan en biedt leegstand kansen voor nieuwe
ondernemers die beter passen binnen het opgestelde brancheringsplan.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Ook is er in de woonbuurten rond het begin van de ASW sprake van een milde vorm van gentrification.
De winst van deze nieuwe bewoners zit niet zozeer in een grotere koopkracht maar vooral ook in de
manier waarop zij naar de ASW kijken. Zij waarderen het wat rauwere karakter van de straat en zien de
mogelijkheden die er liggen. Een mooi voorbeeld hiervan
hiervan is een ondernemende buurtbewoner die een
Bagels & Beans-franchise
franchise is gestart op de ASW.

2.6 Conclusie
Het krachtenveld rond de ASW wordt in belangrijke mate gedomineerd door de economische aanpak
die wordt gedragen door de afdeling Economische Zaken van
van de gemeente Utrecht, de
winkelstraatmanager en de ondernemersvereniging Hart voor de Straatweg. Deze partijen houden zich
gericht bezig met de economische ontwikkeling van de ASW. Zij worden hierbij ondersteund door
diverse (gemeentelijke) diensten die zich
zich bezighouden met het terugdringen van de overlast en
criminaliteit. Zeer belangrijk voor de onlangs opgestelde aanpak voor de ASW vormen andere
ontwikkelingen rondom de ASW. Er bestond angst dat de ASW als gevolg daarvan verder af zou glijden
waardoor de
e urgentie voor een integrale en gerichte aanpak weer is toegenomen.
Krachten die bijdragen aan de ASW zijn de (nieuwe) ondernemers, een aantal bewonersgroepen, het
Huis aan de Werf en een aantal stimuleringsmaatregelen van de gemeente Utrecht. Daarnaast zijn er
krachten die de ontwikkelingen remmen. Deze worden gevormd door negatieve ondernemers en
bewoners, het versnipperde vastgoedbezit, conflicterende belangen van diensten, de inrichting van de
openbare ruimte, hangjongeren en het slechte imago. Tot slot
slot hebben de ondernemers op de ASW
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natuurlijk ook te maken met algemene ontwikkelingen zoals het slechte economische klimaat en de
opkomst van online shoppen.

Fout! Geen tekst
ekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

3 Belevingsanalyse
Amsterdamsestraatweg
3.1 Eerste kennismaking
De tocht door de straat begint
int met een aantal kleine toko’s afgewisseld met grotere supermarktketens.
Veel passanten met boodschappentassen, buiten aangelijnde hondjes wachtend op hun baasjes, twee
oude dames kletsen -al
al wandelend uit de AldiAldi begeesterd over het mooie weer. Een ui
uitgelaten meisje
probeert mensen te overtuigen te doneren voor een goed doel terwijl twee jonge mannen al zwaaiend
naar een bus sprinten die net voor hun neus wegrijdt. Er is veel volk op straat en leven in de brouwerij.
De sfeer is ongedwongen, maar doelgericht.
doelge
Meteen na het boodschappenplein ontstaat verwarring. De weg versmalt, maar de hoeveelheid verkeer
neemt niet af. De duidelijk gekaderde winkelstraat verandert in een diffuser landschap. Grote
hoeveelheden fietsers scheren langs de smalle stoepen en het geraas van de onophoudelijke stroom
auto’s en stads- en regiobussen maakt dat je looppas iets versnelt, op weg naar wat meer rust en
ademruimte. Misschien komt het ook door de vele toespelingen die je als vrouw ongevraagd ontvangt.
Het zijn allemaal factoren
actoren die maken
ma
dat je niet ontspannen kan windowshoppen in deze straat. Nu is
het ook weer niet zo dat er voor shoppers veel te kijken
k
valt. “Waar
Waar zijn de andere ‘shoppers’ e
eigenlijk,
iedereen fietst hier.”
Er is weinig kaf om van het koren te scheiden.
scheiden. En daar waar wel unieke winkeltjes zitten, wordt hun
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uitstraling overschaduwd door het onooglijke, nietszeggende of het zelfs louche voorkomen van een
overgroot deel van de bedrijvigheid, dat het
he beeld van de straat bepaalt. Vooral
ooral in het lange
middengedeelte.
deelte. De hoeveelheid impulsen doet je bovendien zoeken naar een rustige plek om even te
zitten, maar een bankje is nergens te bekennen, net zo min als een terras.
Het einde van de straat is in zicht. Het benauwde karakter van de straat verlicht een bee
beetje. Hier heb je
als voetganger het gevoel wat meer ruimte te krijgen. De stoepen zijn wat royaler, er staan minder
auto’s geparkeerd en er is iets meer pleinvorming, wat de ruimtelijke beleving bevordert en zelfs
uitnodigt om rustig te flaneren zodat je ook
ook meer oog kunt hebben voor de verschillende winkeltjes die
de straat huisvest. De tocht van ruim anderhalve kilometer zit erop.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

De ’Amsterdamsesnelweg’, waar voetgangers lang niet altijd prioriteit hebben.

3.2 Belevingsanalyse
Toch is het niet louter treurnis wat de klok slaat. De straat herbergt wel degelijk verrassingen en nieuwe
aanknopingspunten. Dit hoofdstuk brengt de identiteit van de Amsterdamsestraatweg (ASW) in beeld
door de sense of place die mensen (kunnen) ervaren te onderzoeken en te beschrijven. De analyse is
22

gebaseerd op gesprekken met gebruikers van de straat (in een zo breed mogelijke samenstelling) en
aangevuld met eigen observatie. Het onderzoek richt zich op het gedeelte de straat vanaf het
verkeersplein aan de zuidzijde tot aan de kruising met de Marnixlaan.
Het soort bedrijvigheid, de identiteit van de straat en de beleving ervan door bezoekers kan vanuit
verschillende oogpunten worden benaderd. Bridge en Dowling (2001) gebruiken het concept micro
geographies of retailing waarmee
aarmee ze doelen op onderscheidend geheel van ondernemingen. Een
bepaalde winkelmix in een gebied kan zorgen voor een uitgesproken plaatselijke winkelidentiteit en die
versterken, omdat het gelijksoortige investeringen en bedrijvigheid aantrekt. Dergelijke micro
geographies resulteren in een genius loci (de geest of eigenheid van een plek) waarmee consumenten
zich graag identificeren, en waarbij ze een duidelijke sense of place (Zukin, 2010) ervaren. Datel en
Dingemans (in Shamai, 1991) omschrijven dit als een complex pakket van symbolen, kwaliteiten en
betekenissen die individuen of groepen associëren met een bepaalde plek. Crewe en Lowe (1995)
leggen uit dat de vestigingskeuze van ondernemers eveneens afhangt van culturele overweging, waarin
de identiteit of sense of place van een specifieke straat, buurt of stad een belangrijke rol speelt.
Hoewel het woord gentrification vaak een negatieve bijsmaak heeft vanuit sociaal oogpunt, heeft het
opwaarderingsproces van een buurt – zeker in de eerste fasen – positieve
ieve effecten die niet per se
uitsluitend werken. Naast de sociale en economische transformatie die het met zich meebrengt, kan het
ook de culturele identiteit van een straat veranderen of versterken. Tegenwoordig drijft de stedelijke
economie steeds meer op kennis en creativiteit. Winkelstraten hebben hierdoor minder een uitsluitend
utilitaire functie – de symbolische waarde van producten en diensten speelt een steeds grotere rol in de
waardering (Scott, 2010), waarbij onderlinge concurrentie (tussen winkels,
winkels, maar ook tussen
winkelgebieden) meer op het vlak van uniciteit dan op prijs plaatsvindt (Zukin, 2010).
).

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel
pmaakprofiel in document.

3.3 Drie gebieden
Het is moeilijk om de ASW te bezien als één winkelgebied. De straat is enorm lang en is qua gebruik en
beleving opgedeeld in verschillende
hillende delen, zelfs wanneer alleen naar het gedeelte tot aan de
Marnixlaan (ruim anderhalve kilometer) wordt gekeken. Dit gedeelte is grofweg op te delen in drie
gedeelten. Een beginstuk met een boodschappencluster, een lang chaotisch gedeelte met een mo
moeilijk
definieerbare laagwaardige identiteit,
identiteit en een derde gedeelte met iets
ts meer rust en een duidelijker
identiteit.

3.3.1 Het boodschappencluster
Het eerste gedeelte biedt een uiteenlopend boodschappenaanbod. Het huisvest een Albert Heijn,
Ekoplaza, Aldi en verschillende
ende toko’s met etnische signatuur (Surinaams, Grieks, Marokkaans –
verderop in de straat ook nog Iraaks, Slavisch en
Aziatisch). De etnische zaken hebben meer een

Jetty (55), Surinaams.

wijkoverstijgende functie, omdat ze in een bredere

“Ik ben speciaal met de bus uit Vleuten gekomen

gemeenschap bekend staan. Dit eerste stuk heeft ook een

voor
oor de Surinaamse Toko. Daarna ga ik nog langs

prettige sfeer omdat er veel voetgangers op straat zijn –

de Chinese supermarkt. Ik ga BBQen morgen,

wat hier ook mogelijk is omdat de supermarktpanden iets

dus ik moet goed spul in huis hebben. Dat heb je

naar achteren staan en de stoepen breder zijn.

bij ons niet in Vleuten.”

3.3.2 De non-beleving
Het tweede gedeelte, dat eigenlijk al meteen na het boodschappencluster
boodschappencluster begint (op een handjevol
meer uitgesproken en speciaalzaken voor het spoorviaduct) en doorloopt tot iets voorbij de ingang van
de Plantage (het plein met de Action, PLUS, et cetera),
), is zeker op het eerste oog identiteitsloos. Er
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bevindt zich
h nauwelijks bedrijvigheid die eruit springt. Bovendien is de ASW op dit stuk erg benauwend.
De primaire functie van de straat lijkt hier voornamelijk dat van verkeersader: de fietspaden, de weg en
de parkeerruimte van de straat leggen een enorm beslag op de publieke ruimte vergeleken met de
voetgangersruimte (laat staan zitruimte), zowel qua wijdte als qua aanwezigheid (geluid, drukte, et
cetera).
). Hoewel de uitstraling van de winkels over de gehele straat te wensen overlaat,
laat, is het vooral dit
gedeelte waar nietszeggendheid heerst. Het enorme aantal kapkap en beautysalons (26!), döner
döner- en
kebabshops (10), budget tapijt-,, gordijngordijn en meubelwinkels (10), theehuizen en shishabars (7) en
belwinkels (8) in de ASW komt met name hier tot uitdrukking. Het merendeel van
van deze winkels trekt
weinig klanten, hoewel de laagwaardige horeca ’s avonds natuurlijk wel het een en ander aan
levendigheid creëert (die overigens niet door iedereen wordt gewaardeerd).

3.3.3 Het speciaalzakencluster
Vlak voor de toegang tot de Plantage verandert de beleving van de straat. Hier neemt de ademruimte
voor voetgangers iets toe. Een aantal gebouwen staat wat verder van de weg en er zijn minder
parkeerplaatsen langs de weg. Bovendien zijn er meer uitgesproken winkels, in de vorm van
herkenbare ketens (onder andere Wibra, Amazing Oriental, Blokker, Hema, Kruidvat, Bagels & Beans)
en speciaalzaken (zoals een muziekwinkel, fietsenzaken, een ‘ouderwetse’ bakker, een ijzerwarenzaak
en een Slavische supermarkt) waarvan er een aantal ook een sterk wijkoverstijgend
wijkoverstijgend bereik hebben.
Geïnterviewden benoemen vooral winkels in het eerste of laatste gedeelte van de straat wanneer er
wordt gevraagd naar hun bestemmingen in de straat, wat overeenkomt met de beleving van de drie
delen van de ASW die in het eerste
eers en laatste stuk sterker en positiever is.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

3.4
.4 Uitstraling en aanbod winkels
Over de gehele lengte van de straat hebben veel winkels een onuitgesproken etalage die weinig
toevallige voorbijgangers trekt. Soms omdat niet duidelijk is wat wordt verkocht,
verkocht, in andere gevallen
omdat er een overaanbod van een bepaald soort bedrijvigheid in de straat aanwezig is.
Toch is niet iedereen ontevreden over de straat. Voornamelijk de lokale bewoners die zijn geïnterviewd
zijn te spreken over de ASW. Dit zijn in het
het bijzonder de oudere Utrechters of ‘nieuwe Nederlanders’.
Voor dagelijkse benodigdheden is het winkelaanbod toereikend en het divers culturele karakter, het
ruwe randje en de persoonlijke sfeer worden gewaardeerd.
Elenora (51), Nederlands
“Ik woon hier al mijn hele leven, gezellig toch? Ik ken zoveel mensen hier, het is echt mijn buurtje.
Gewoon niet te moeilijk doen en je vindt hier alles wat je nodig hebt. Alleen voor Specsavers en voor
een fietsenwinkel ga ik elders, maar voor de rest is
is alles prima te vinden hier. Albert Heijn, Aldi, Karim,
alles wat ik nodig heb.”

Rianne (24), Nederlands
“Chaotisch hier,
ier, erg druk met verkeer. Maar ook wel levendig. Ik ben tevreden over de straa
straat. Ik
winkel ook bij de kleine Turkse en Marokkaanse
Marokkaanse winkeltjes. De groenteboer. Prima hoor, ik mis hier
niks.”
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Ethiopisch stel (29-35)
“We gaan naar Nederlandse les in deze straat en kennen deze buurt nog niet zo goed. Eer
Eerste indruk?
Druk, erg druk. Niet fijn lopen met al het verkeer. We gaan nu alleen nog naar Aldi en Albert Heijn.”

Hafid (55), Marokkaans
“Het
Het is prima hier. Ik heb hier mijn vrienden, mijn mensen. Turks huis, kleine winkeltjes, de
supermarkt. En de zon vandaag! Wat wil je nog meer?”
meer?

Sunny (32), Pakistaans
“Leuke
Leuke straat hoor. Lekker Chinees restaurant, daar ga ik vanavond
vanavond ook hapje eten. Ik ga wel eens
naar de snackbar. “

Andere Utrechters en studenten
udenten zijn minder enthousiast. De ASW lijkt vooral een plekje op hun mind
map te hebben als go-to voor een nachtelijk broodje döner, als dat elders in de stad niet meer mogelijk
is. Verder is de straat weinig aantrekkelijk van buitenaf omdat het er mist aan bedrijvigheid die
doorgaans wordt gewaardeerd in stedelijk wonen en consumeren: kleinschalige, jonge, ‘authentieke’
en/of ambachtelijke bedrijvigheid met plekken om te vertoeven. Terrasjes horen hierbij (om te
recreëren), maar ook plekken die als third spaces kunnen fungeren – koffiebars of andere plekken waar
professionele en privéactiviteiten van bezoekers kunnen vermengen. Bagels & Beans is hier het eerste
voorbeeld van en wordt dan ook alom omarmd. Het bevindt zich echter pas in het laatste stuk van de
straat. Een dergelijke plek zou ook zeer gewenst zijn in de eerste kilometer van de straat.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.
docu

Het kan als ‘trekker en vasthouder’ fungeren voor
een nieuw publiek, het soort publiek dat de straat

Stelletje (24 en 29), Nederlands

nu veelal mijdt. Overigens is het gebied wel te

“Helaas wonen we hier, ja. Het is een vreselijke straat. Het is

zien als gebied waar ‘goed wonen voor weinig

dat het centraal ligt en we een chill huis hebben. Je voel
voelt je

geld’ op een goede locatie mogelijk is, wat

hier toch wel een minderheid. Bijvoorbeeld bij het Turkse café

nieuwe bewoners aantrekt die vervolgens
vervolgen ook de

onder ons huis, alleen maar Turken. Vrouwen mogen niet

vraag naar nieuwsoortige bedrijvigheid opdrijft.

naar binnen. Tja, daar voel ik me dan niet zo welkom. En bij

Het aantal horecazaken is nu veertig, waarvan er

de meeste zaken hier heb je toch ook iets van: ‘dit klopt niet

slechts vier niet ‘laagwaardig’ zijn. Daar is veel

helemaal’ – best wel louche allemaal. We gaan wel naar de

winst te behalen. In eerste instantie voornamelijk

grote supermarkten en naar de Bestaria snackbar. Daarnaast

wat betreft dagzaken (ook met het oog op

ook wel naar de toko’s voor groenten en het Chinees

overlastproblemen).

restaurant. Wat meer terrasjes zou veel goeds doen. Leuke
terrasjes dan.”

3.5
.5 Bedrijvigheid op straat
De aantrekkelijkheid, vestigingskeuze en het bedrijfssucces van kleinschalige horeca hangt eveneens
samen met terrasmogelijkheden. Die zijn momenteel, zoals genoemd, zeer beperkt. De publieke ruimte
lijkt dit momenteel niet goed toe te laten, maar volgens ons bedriegt de schijn. Er zijn talloze
voorbeelden te noemen van drukke, smalle straten waar toch populaire terrasjes (soms in minimale
vorm) te vinden zijn.
Sjaan (26), Nederlands
“Ik doe niks in deze straat. Ik woon hier, maar ga eigenlijk alleen naar de supermarkt. Als ik naar Turkse
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winkeltjes wil gaan dan fiets ik naar Lombok - veel leukere sfeer en meer keuze uit allerlei leuke winkeltjes. Hier
zitten zoveel vage winkeltjes, massagesalons,
massage
een sexclub, louche wasserettes - dat ik ook niet zo snel een
Turks bakkertje in zal duiken. Die valt trouwens niet eens op tussen die troep. Als ik nu naar een terrasje ga dan
is dat op de Vleutenseweg.”

Two For Joy Coffee Roasters in Amsterdam en The Village Coffee & Music in Utrecht, met simpele gevelbankjes die
de publieke ruimte meteen aangenamer maken.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Een pand aan de Amsterdamsestraatweg dat zich goed zou lenen voor kleinschalige horeca.
Het is ruimtelijk op een hoek gelegen, heeft grote etalageramen en een minimaal terras zou al
levendigheid creëren.

Ook andere bedrijvigheid komt momenteel minder goed uit de verf door het naar binnen
binnen gerichte
karakter van de winkels. Wanneer de winkels worden toegestaan of uitgedaagd om zichzelf meer voor
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de etalage te presenteren kan dit de winkelbeleving bevorderen. Dit zou ook een manier kunnen zijn om
de culturele diversiteit die de straat huisvest
huisvest te presenteren. Momenteel worden er op een enkele winkel
na geen producten op straat getoond en doordat veel etalages ook niet erg duidelijk of uitnodigend zijn,
bestaat er letterlijk een drempel voor potentiele consumenten om met het aanbod van de straat in
aanraking te komen.
Peter (33), Nederlands, met zoontje
“Ik ga hier naar de Mitra en de supermarkt. En natuurlijk het park! Daar ben ik naartoe onderweg. Wat ik hier
echt mis zijn eetcafés, leuke plekken om een drankje te doen, een leuk terras buiten. Dit hier [Suerte] is
eigenlijk het enige terras. Het is hier een bonte mix van verschillende soorten mensen, dat is leuk, maar het
winkelaanbod is zeer beperkt. Het is trouwens wel tof dat Bagels & Beans hier nu zit. Er mo
moet toch wel iets te
verzinnen zijn dat je toch een terrasje kan maken? Lombok is misschien een beetje een vergelijkbare buurt,
maar voelt toch anders aan – intiemer, knusser.”

Naast de schaarste aan terrasruimte is er ook nauwelijks plek om te vertoeven in de publieke ruimte. Er
zijn weinig bankjes, bloembakken of ander straatmeubilair om op te zitten. Pas in het laatste gedeelte
van de straat duiken
en enkele bankjes op. Ook de bankjes op de Plantage worden volop gebruikt. Op een
zonnige dag wordt dit tekort zichtbaar, wanneer mensen zelf alternatieven verzinnen om toch buiten te
kunnen zitten. De straat nodigt niet uit om te verblijven en dwingt bezoekers
bezoekers haast om passanten te zijn
in plaats van plaats te nemen.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.
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Mensen creëren zelf maar zitplaatsen in de publieke ruimte wanneer de zon schijnt.

Een plek waar bedrijvigheid de levendigheid in de straat direct ten goede komt is daar waar het
Oppenheimplein de ASW raakt. Daar staat een loempiakar, een Italiaanse broodjeskar en een
bloemenkraam. De beleving van dit gedeelte van de straat contrasteert sterk met de rest. De rest van
het Oppenheimplein wordt vooral gebruikt als parkeerplaats. Dit kan
kan een goede plek zijn voor
evenementen. Een link met voedsel ligt voor de hand, omdat het die functie nu al op kleine schaal
heeft.
Een andere mogelijkheid om de publieke ruimte te verruimen is om het tot in de winkels of horecazaken
te laten reiken. Door plinten te creëren met naar binnen slaande glazen deuren ontstaat feitelijk een
open plint. Ook als het geen terrasweer is bevordert dit de transparantie van de gevel, wat de drempel
om binnen te komen verlaagt en bijdraagt aan de presentatiemogelijkheden
presentatiemogelijkheden van de producten en
diensten.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Twee voorbeelden van panden waar het (verder) openen van de gevel en het ‘naar binnen doortrekken’ van de
openbare ruimte horecaplekken kan creëren om te vertoeven.
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Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

4 Samenvattend
amenvattend en verder kijkend
4.1 Sterke punten
– Het is een cultureel diverse straat, wat nog meer benadrukt en gepresenteerd kan worden. `
– Het winkelaanbod voor levensbehoeften is breed en betaalbaar.
– De locatie ten opzichte van het centrum is goed en qua prijs-kwaliteit aantrekkelijk.
– Er is veell historische bebouwing, wat bijdraagt aan de beleving.
– De straat heeft de potentie om in drie gebieden te worden opgedeeld: boodschappencluster aan het
begin, speciaalzakencluster op het eind. Het tussengebied kan als een leeg canvas voor nieuwe
ontwikkelingen
ingen worden gezien.

4.2 Zwakke punten
– Chaotisch. Zowel in verkeersbewegingen als in het aangezicht als winkelstraat.
– Krappe publieke ruimte. Het is geen straat om rustig te flaneren en te verblijven. Dit komt zowel door
de smalle stoepen als het tekort aan plekken om te vertoeven.
– Geen duidelijke identiteit. Rommeligheid en laagwaardigheid overheerst, wat weinig bezoekers van
buitenaf – met name het kapitaalkrachtige publiek – aantrekt.
kt. Er is wel een handjevol winkels waar
consumenten van buitenaf naartoe
naart komen, maar de straat als geheel heeft daarvoor nog niet de
juiste allure.
– De straat is vrouwonvriendelijk. Hij wordt ’s avonds en ’s nachts als onveilig ervaren terwijl overdag
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toespelingen door jongemannen aan de orde zijn.
Groepje Marokkaanse jongeren voor belwinkel (rond de 20 jaar oud): “Wat we hier doen? We dealen
hier onze drugs. Je bent toch niet undercover hè?
h ? Wat moeten we dan? Of mogen we met jou mee?”

4.3 Verbeter- en aanknopingspunten
4.3.1 Identiteit deelgebieden ASW versterken.
In
n eerste instantie het boodschappencluster en speciaalzakencluster.

4.3.2 Gerichte acupunctuur
De winkels die wél kwaliteit in huis hebben, raken nu ondergesneeuwd door de dominantie van
verloederde winkels. Economische acupunctuur werkt, mits de juiste strategie wordt gekozen, door te
focussen op bepaalde kansrijke plekken. Een juiste investering in een clustering van winkels kan
zorgen voor belangrijke impuls, een zichtbaar effect. Het effect zal het sterkst zijn wanneer een aantal
plekken met nieuwe energie dicht bij elkaar zit. De zichtbaarheid en impact zal beperkter zijn wanneer
dit wordt verspreid over het winkellandschap.
kellandschap.
Het middengedeelte van de ASW is vooral ongedefinieerd, wat tegelijkertijd een enorme kans is. Door
de juiste partij te verleiden zich te vestigen kan een vliegwielvliegwiel of olievlekeffect ontstaan. De uitdaging is
om met weinig middelen een zo groot mogelijke aanloop te creëren, waarmee nieuwe positieve
associaties met het gebied kunnen ontstaan. Het moet óf een grote aantrekkingskracht hebben voor
voorbijgangers (door creativiteit en opvallendheid, eventueel in combinatie met eten of drinken) ó
óf een

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

initiatief huisvesten met een grote achterban (bestaande uit mensen die nu niet zozeer door de ASW
worden getrokken). In Utrecht kan worden gedacht aan partijen als Vechtclub XL of Kapitaal
Kapitaal. Het
betaalbaar aanbieden
anbieden van winkelruimte (bijvoorbeeld door ingroeihuur) of het lanceren van een
prijsvraag voor een (interessante) nieuwe onderneming met lef, kan hierbij een kleine investering met
groot effect zijn wat betreft toestroom en diversificatie van winkelpubliek.
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Hipraven voegt visueel iets toe aan de ASW, maar heeft weinig aanloop.
De producten/diensten zijn ook wel erg specifiek en er mist dynamiek. Hierdoor blijft een vliegwieleffect uit.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

Acupunctuur: prikplekken
De straat kent veel opgaven en is te lang om ineens en als geheel aan te pakken. Kiezen voor
gerichte (micro)gebieden ligt voor de hand, als begin én katalysator van een langer proces.
Een aantal plekken in de straat leent zich uitstekend voor nieuw initiatief. Andere stukken hebben
iets unheimisch. Daar zou ontwinkeling geen slecht idee zijn, zodat de focus meer op de
potentierijke locaties komt te liggen en die er voor bezoekers ook duidelijk uitspringen.
– De straat heeft een rijkdom aan historische panden.. Een aantal springt er duidelijk uit, terwijl
deze meestal nog niet een voor de straat optimale functie vervullen. Hier kan veel winst worden
behaald, vooral als er wordt ingezet op een initiatief dat als katalysator kan fungeren doordat het
veel
eel aantrekkingskracht of een groot netwerk/achterban heeft. Het bouwblok waarin onder
andere Hipraven, het Turkse theehuis en Stichting Straat zijn gevestigd zijn ons inziens hiervoor
zeer geschikt. Het pand is prachtig en de print kan uitnodigend zijn. Wellicht
W ellicht kan er voor de
huidige initiatieven een andere locatie worden gevonden. Andere potentierijke locaties zijn de
panden bij de ingang van de Plantage, verschillende kleine hoekpandjes (waarvan er ook enkele
leegstaan) en de watertoren. De uitvoerbaarheid
uitvoerbaarh
is uiteraard wel afhankelijk van
eigendomsstructuren in de straat.
– Entree naar de Plantage kan als trekker en vasthouder fungeren. De drie historische panden die
er staan zijn prachtig. De twee panden waar het Wijkservicecentrum Noordwest en Halt nu zi
zitten,
hebben weliswaar een maatschappelijke functie, maar bij een andere invulling kunnen ze een
veel breder publiek aantrekken. Bovendien staan de panden iets teruggetrokken, waardoor de
openbare ruimte aan de straat hier breder wordt. Reuring rond deze panden
panden kan eveneens de
verbinding ASW-Plantage versterken. Dit is zou een speerpunt moeten zijn,, zet de juiste
middelen in om een interessante katalysator aan te trekken.
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– De publieke ruimte rondom het spoorviaduct voelt het meest onaangenaam, zowel qua
winkelaanbod
kelaanbod als qua publieke ruimte. Dit gebied lijkt niet het meest interessant en kansrijk om
als eerste aandacht aan te besteden.
– Straathoeken en kruisingen waar pleinvorming kan plaatsvinden zijn erg geschikt voor (kleinere
en grotere) horeca. Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld de kruising met het Oppenheimplein, die met het Van
e

Beuningenplein/2 Daalsedijk, die met de Boorstraat/Tiendstraat en de toegang naar de
Plantage. Het voornaamste is dat hier meer ruimtelijkheid bestaat, niet alleen om eventueel
terras te houden, maar ook simpelweg qua zichtbaarheid. In de rest van de straat, die vaak als
doorvoerroute voelt, wordt bedrijvigheid ook gauw over het hoofd gezien.
– Een voedselfestival in samenwerking met ondernemers uit de straat en bijvoorbeeld The Food
Line-up (dat foodtrucks en eettentjes programmeert), de Neighbourfoodmarket, de Youth Food
Movement (die sinds een tijdje ook vanuit Utrecht opereert) of andere lokale partijen
partijen, is een
voorbeeld waaraan gedacht kan worden. Ook omdat ambachtelijkheid en bewustzijn ten aanzien
van voedsel en voedselbewustzijn voor een jongstedelijk en kapitaalkrachtig publiek enorm
populair is.
– De watertoren is waardevol erfgoed voor de straat. Momenteel is het gebouw echter alleen te
bekijken. Wanneer het kan worden opengesteld voor publiek of gebruik, zal het nog meer een
baken in de Amsterdamsestraatweg zijn. Wellicht is het hele pand lastig te gebruiken, maar het
zou al een mogelijkheid zijn om de begane grond in te richten en te verbinden aan de grote
tuinruimte rondom de toren. Een prijsvraag of aanbesteding kan nieuwe ideeën opleveren.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

4.3.3 Investeringen in de publieke ruimte kunnen
kunnen het meer tot verblijfsruimte maken
Denk hierbij aan zitplekken, daar waar mogelijk verbreding van de voetgangersruimte en het creëren
van horeca- en terrasruimte op straathoeken en pleinen/kruisingen. Zo kan de balans verkeersader
verkeersaderpublieke ruimte worden
en hersteld. Ook draagt het bij aan de locatiefactoren die de vestigingskeuze van
bedrijven beïnvloeden. Momenteel hebben alleen Bagels & Beans en Suerte een daadwerkelijk terras
(overigens heeft Grillroom Baba ook vier stoeltjes voor de winkel staan). Op zo’n lange straat, waar de
behoefte om uit te rusten al gauw groot wordt, is dat te weinig. Wees creatief in het implementeren van
een terras (glazen schuifdeuren, balkonterrassen, gevelterrassen).
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Het is zonde dat sommige karakteristieke gebouwen
geb
op potentiële
le locaties geen interactie met de straat hebben.

4.3.4 Culturele verscheidenheid
De straat herbergt bedrijvigheid met uiteenlopende etnische achtergronden (21 procent van de
bedrijvigheid heeft een mediterraan
terraan of Arabisch karakter, 7 procent Surinaams
Surinaams of Caribisch)
Caribisch), wat sterker
kan worden gepresenteerd. Deels ligt dit bij de ondernemers zelf. De kwalitatieve Surinaamse toko aan
het begin van de straat bijvoorbeeld, heeft een gesloten etalage, evenals de Slavische en Griekse
supermarkt. Hier zou via
ia de ondernemersvereniging aandacht aan kunnen worden besteed. Ook het
mogelijk maken van uitstalling van producten voor de winkel kan bijdragen aan het overkomen van
deze individuele winkels én de uitstraling van de straat als geheel (vergelijk met Kanaa
Kanaalstraat in Lombok
of Javastraat in Amsterdam). Winkels die als parels worden gezien kunnen als eerst worden ge
gehighlight,, om bezoekers te helpen het kaf van het koren te scheiden. Opnieuw is hierin belangrijk dat
gekozen wordt voor gerichte acupunctuur. Speldenprikjes
Speldenprikjes verspreid over de hele straat zijn te
gefragmenteerd en effectiviteit minimaal.
minim
Kies voor gerichte potentiële plekken om een aantal
kwalitatieve
alitatieve winkels naast elkaar op te tillen (zoals uitstraling en etalering). Een voorbeeld hiervan is de
bijzondere kruiden- en notenwinkel Antep Pazari,, dat nu niet opvalt in het diffuse overkomen van de
straat en beter tot zijn recht zal komen als het omgeven wordt door andere kwalitatief goede winkels
(met de juiste uitstraling).

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.

4.3.5 Branding
Naast de culturele diversiteit kan de straat in verschillende uitingen ook worden neergezet als ‘echte’
Utrechtse straat. Het volkse karakter van de straat kan worden verbonden met termen als
‘ambachtelijkheid’, ‘echt’, ‘rafelrand’, ‘authentiek’ et cetera. Ook de historische verhalen van de straat
passen hierin.
En waarom niet Wesley Sneijder of andere
and
bekende Utrechtse figuren benaderen om als
ambassadeurs van de Amsterdamsestraatweg
sterdamsestraatweg op te treden? Om een prijsvraag voor een nieuw initiatief
af te trappen
n of zelf een winkel te openen?
N.B.
Veel
eel van deze aanbevelingen en acties zijn afhankelijk van de technische achterkant en een integrale
aanpak, waarop we in deze belevingsanalyse niet ingaan. Het aanpakken van ongewenste
bedrijfsactiviteiten, overlast, vervuiling, et cetera valt hieronder, maar ook het versplinterde eigendom.
Het om de tafel krijgen van pandeigenaren of eventuele aankoop van panden lijkt cruciaal in de aanpak
van de straat.
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Bijlage
Winkeloverzicht Amsterdamsestraatweg
Totaal getelde winkels

228

Type onderneming

Cultureel signatuur bedrijvigheid (voor
zover herkenbaar en relevant)

Persoonlijke dienstverlening

50

- waarvan kappers en beautysalons

26

- waarvan massagesalons
Detailhandel
- waarvan belwinkels

Nederlands

28

4

Mediterraan/Arabisch

48

99

Caribisch/Surinaams

18

8

- waarvan goudwinkels, moneytransfer
transferen pandjeshuizen

7

- waarvan budget interieurzaken

10

- waarvan ketens

14

Aziatisch

9

Grieks

5

Slavisch/Russisch

1

Horeca
- waarvan laagwaardig

40

- waarvan döner/shoarma/kebab

10

- waarvan theehuizen/shishabars
shishabars

7

- waarvan niet-laagwaardig

4

- waarvan ketens

1

Supermarkten

6

Toko's/mini-supermarkten

10

Zakelijke dienstverlening

19

Maatschappelijke dienstverlening
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