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1. Biografie van de winkelstraat
De leegstaande winkelstraten van nu, waren een paar decennia geleden nog volop in bloei.
Kennis over de rise & fall van die winkelstraten opent nieuwe perspectieven en oplossingen,
zo blijkt in het experiment Aangename aanloopstraten van Platform31. Vanaf de jaren ’80
breidde het winkelareaal zich in rap tempo uit. Oude panden werden doorgebroken om
grotere winkels te maken en in de aanloopstraten werden woonhuizen getransformeerd
tot winkels of horecagelegenheid. Voor die tijd zagen – vooral de aanloopstraten – er
heel anders uit. Ambachtslieden, handelaren, kruideniers en volkscafé’s zorgden voor
een bedrijvig straatbeeld. Soms was de aanloopstraat van nu de hoofdstraat van vroeger.
Zoals in Zaandam, waar de Westzijde – nu een straat met veel leegstand – de ‘fluwelen’
Westzijde werd genoemd en waarlangs alle belangrijke fabrieken en winkels waren
gevestigd. Er staan nog veel mooie oude panden, maar het zicht erop wordt geblokkeerd
door een rommelig straatbeeld of door grote reclameborden.
Ambtenaren en bestuurders, ondernemers en eigenaren tobben over de huidige (groeiende)
winkelleegstand en zoeken voornamelijk naar retailoplossingen, zoals lagere huurprijzen,
aantrekken van winkelketens of gratis parkeren. Dat de straat een hele ontwikkeling
heeft doorgemaakt wordt vaak vergeten. Men kijkt naar het hier en nu en ziet vooral een
probleem. En dat doet de straat geen recht. Want de ontwikkelingsgeschiedenis geeft
identiteit en onderscheidend vermogen. En is dat nou niet juist waar we allemaal naar op
zoek zijn?
In de workshop ‘biografie van de winkelstraat’, in samenwerking met stedenbouwkundig
bureau Mdbs en in het kader van het experiment Aangename aanloopstraten, gaat
elke deelnemende gemeente met haar stakeholders aan de slag met de historische en
ruimtelijke analyse van de straat. ‘Met de kaart op tafel’ komen zij samen tot nieuwe
ideeën voor – kleine en grote – ingrepen aan winkelpuien, reclameborden of in de openbare
ruimte om de straat weer aangenaam te maken. Het maakt energie los en helpt de mensen
die er dagelijks bij betrokken zijn weer even met een frisse blik te kijken. Er ontstaan ter
plekke nieuwe samenwerkingen, ook in de zoektocht naar oplossingen voor juridische,
planologische of andere belemmeringen.
Kortom, het loont om terug te kijken en het verhaal van de straat te achterhalen. De
biografie van de winkelstraat kan volgens ons de blik verruimen en inspiratie bieden voor
de toekomst. Niet voor niets noemt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich ook wel
eens de Rijksdienst voor het Perspectief.
Frank Strolenberg en Marlijn Baarveld, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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2. Aangename aanloopstraten
Negen gemeenten nemen deel aan het experiment ‘Aangename aanloopstraten’
opgezet door Platform31. De geselecteerde aanloopstraten verschillen onderling qua
ligging ten opzichte van de binnenstad en het (kern)winkelgebied als ook qua aard van
het winkelbestand, lengte van de straat en ruimtelijke verschijningsvorm. Het woord
aanloopstraat blijkt niet in het woordenboek voor te komen. Het woord aanlopen heeft
verschillende in deze context toepasselijke betekenissen; ‘lopen in de richting van’,
‘iemand in het voorbijgaan bezoeken’ en ‘ergens tegen aan lopen’.
Sommige van de bestudeerde winkelstraten zijn klassieke aanloopstraten: gelegen
buiten het historisch centrum van de stad en van oudsher functionerend als een van de
routes richting het stadscentrum (Hilversum, Zaanstad, Cuijk, Den Haag). In andere
steden zijn het winkelstraten in het stadscentrum zelf maar net naast of parallel aan de
hoofdwinkelstraat (Alkmaar). Daarnaast zijn er steden waar het winkelbestand zodanig
onder druk staat dat zelfs de straten in het kernwinkelgebied veel leegstand kennen en
om die reden mee doen in het experiment (Schiedam, Castricum, Den Helder, Helmond).

Experiment Aangename aanloopstraten, de Biografie van de winkelstraat | 2016

6.

3. Workshop met de kaart op tafel
De bedoeling van de workshop is een toekomstbeeld neer te leggen met
structureel minder winkels dan in de huidige situatie. Uitgangspunt is: de
straat met bebouwing was er al, vaak lang voordat er winkels kwamen en
de winkelstraat zoals we die nu kennen met continue winkelfronten. Dus
is er ook een toekomst denkbaar zonder die continue winkelfronten, met
structureel minder winkels, met als aanname 50% van het huidige winkelbestand (inclusief leegstaande). Die worden dan ook op een andere
manier verdeeld. Het gaat om de ‘ideale’ verdeling van winkels en andere
functies. Geconcentreerd of juist verspreid; aan beide zijden van de straat
of juist niet, etc. De deelnemers worden verdeeld in groepen en elke deelnemer van de groep vertegenwoordigt een verschillende rol: een bewoner,
een winkelier, een vastgoedeigenaar, een vertegenwoordiger van de gemeente en een bezoeker.
Met verschillende kleuren post-its worden verschillende functies aangegeven zoals winkels en horeca. Daarnaast zijn er enkele ‘jokers’ te verdelen: bijzondere kleuren post-its voor functies die een bijdrage leveren aan
het karakter, de sfeer, de levendigheid van de straat of de plek: denk aan
culturele, maatschappelijke en recreatieve functies. De bibliotheek, het
theater, het buurtcentrum, de biljartzaal, of nieuwe functies die we nu nog
niet kennen. Over de openbare ruimte worden uitspraken gedaan over de
betekenis, de functie en de kwaliteit. Kan een beter profiel, ander straatmeubilair, of een aanpak van de inrichting van bijzondere plekken de straat
beter laten functioneren?
Minstens zo belangrijk is het vinden van nieuw programma voor de resterende leeg vallende gebouwen. Zijn of worden dat woningen, kantoren?
Welke nieuwe functies kunnen worden bedacht? Wordt er misschien zelfs
gesloopt en komt er stadslandbouw, een park, een speelplek of een fietsenstalling? Behalve de verdeling van de functies over de straatwanden wordt
gevraagd om het benoemen van de middelen om die gewenste verdeling tot
stand te brengen. Een soort van ruilverkaveling? Een ander type bestemmingsplan of sturend instrument? Of juist de markt zijn werk laten doen.
Over welke termijn gaat het? Na afloop geeft een woordvoerder van elke
groep een korte presentatie van de resultaten aan de hand van het ‘ingevulde’ kaartbeeld, waarin gemotiveerd wordt waarom de geschetste ontwikkeling is gekozen, en met welke middelen die tot stand wordt gebracht.
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Panden Laat/Limmerhoek: 110 panden
totale footprint: 14.376 m2
grootste pand: 1905 m2
kleinste pand:
31 m2
gemiddeld:
130 m2

Gebruik Laat/ Limmerhoek
14 leegstaande winkelpanden
26 winkels
10 horeca
25 diensten

Plinten Laat/ Limmerhoek
totale gevellengte: 770 meter
breedste gevel: 58 meter
smalste gevel: 3,5 meter
gemiddeld: 9,4 meter

Profiel Laat/ Limmerhoek
minimale breedte: 13,5 meter
maximale breedte:
19 meter
straat lengte:
399 meter
gebruik: voetganger, fiets, auto tweerichtingverkeer, parkeren
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Alkmaar | Laat-oost, Limmerhoek
Alkmaar heeft een aantrekkelijke historische binnenstad waarvan de kern dateert
uit 1450 en de stadsuitbreiding waartoe de Laat behoort uit begin 1500. De laatste
uitbreiding van de historische binnenstad stamt uit het eind van de 16e eeuw. Nu is
Alkmaar een stad met 107.000 inwoners en is van oudsher het centrum van de regio
met de historische binnenstad, het bekende evenement de kaasmarkt en een mix van
functies zowel qua winkelbestand als culturele functies in het centrum. Ondanks de
positie van het winkelgebied van Alkmaar in de regio, is de concurrentie toegenomen
en heeft de binnenstad te maken met leegstand (nu circa 11%).
De Laat-Oost en Limmerhoek vormen de staart van een aanloopstraat naar het
kernwinkelgebied. Op dit moment staan er panden leeg en zoals het er naar uitziet
zal de leegstand in de toekomst toenemen. De keuze of de leegstaande panden
worden getransformeerd naar woningen of een nieuwe winkelinvulling krijgen is
belangrijk voor de toekomst van de straat, die ook in het verleden als aanloopstraat
altijd een mix van woningen en winkels / bedrijfjes heeft gekend.
Historie Laat-Oost / Limmerhoek
De oude kern van Alkmaar lag op de strandwal parallel aan de Noordzeekust. Daarom
lagen de hoofdwegen aanvankelijk in noordzuidelijke richting. Het oostelijk gedeelte
van de Laat maakt deel uit van de stadsuitbreiding die in de tweede helft van de
vijftiende eeuw plaats vond.
Het toenmalig centrum werd naar het zuidwesten uitgebreid door het aanplempen
van haveneilanden in het Voormeer. De hoofdstructuur van deze uitbreiding ligt
ongeveer oost-west. Hij werd doorsneden door een aantal parallel lopende grachten
en straten. Eén daarvan was de (verlengde) Laat.
Op de kaart door Van Deventer is te zien dat de Laat en Limmerhoek nogal
excentrisch lagen:
• ten opzichte van hoofdwegen over land, die liepen over de Kennemerstraatweg en
de Frieseweg
• en ten opzichte van het nieuwe havengebied
Na droogmaking van de Schermer kwam er een nieuwe ontsluitingsweg aan de
noordoostkant (de Nieuwe Schermerweg) en aan de westkant (de Bergerweg).
De Laat en Limmerhoek bleven tot ver in de 20e eeuw excentrisch liggen buiten
de hoofdroutes. Dat veranderde met de aanleg van de Vondelstraat, een brede
toegangsweg vanuit het zuiden,waarmee het zuidoostelijke deel van de binnenstad
werd opengelegd.
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Aan de slag met de kaart op tafel
Twee werkgroepen buigen zich over de Laat-Oost / Limmerhoek in
Alkmaar. De bedoeling is een toekomstbeeld neer te leggen met
structureel minder winkels dan in de huidige situatie. Uitgangspunt
is: de straat met bebouwing was er al, vaak lang voordat er winkels
kwamen en de winkelstraat zoals we die nu kennen met continue
winkelfronten. Dus is er ook een toekomst denkbaar zonder die
continue winkelfronten, met structureel minder winkels, met als
aanname 50% van het huidige winkelbestand (inclusief leegstaande).
In beide groepen is een zwaarwegend onderwerp het gebruik en de
slecht aangegeven routing naar de Parkeergarage Schelpenhoek. Ook
de entree van de straat aan de Limmerhoekzijde heeft aandacht nodig,
dat kan door deze als stadsentree te markeren, meer groen of een
waterpartij toe te voegen en een functie met een gezicht zoals horeca
met een terras op de kop van de straat.
Ook het pleintje aan de Keetgracht met daaraan de voormalige
stadstimmerwerf uit de 17e eeuw is een kans. De 4 aanwezige
parkeerplaatsen en de wat onhandig gepositioneerde afvalbakken
ontnemen het zicht op dit mooie pand en het aangrenzende bruggetje
over de Oudegracht. Een inrichting met meer groen en bomen gericht
op meer verblijfskwaliteit op het plein en mogelijk een horecafunctie
met terras zou een aantrekkelijk rustpunt in de straat kunnen zijn.
De bestaande kerk is een beeldbepalend gebouw in de straat waar nu
weinig gebeurt en staat te koop, dit biedt aanleiding tot bijvoorbeeld
een culturele functie met terras.
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Groep A
Er wordt gekozen voor het concentreren van winkels aan westzijde van de
Laat, waarbij ingezet wordt op een aantrekkelijke mix van winkels, en horeca
strategisch gepositioneerd in de hoekpanden (Afb.p.6). Hier en daar worden de
kleine panden die op dit moment leeg staan omgevormd tot woning. Ook de
bovenste twee verdiepingen van het pand van de V&D worden getransformeerd
naar appartementen. Idee is voor de woningen in te zetten op kleine woningen
met een huur onder de 710 euro (huursubsidie plafond), bereikbaar voor starters
die graag in de binnenstad willen wonen. De Limmerhoek wordt ook op die manier
getransformeerd ‘van leegstraat naar leefstraat’ waarbij het grote leegstaande pand
aan de Zoutstraat gezien wordt als kans voor bijvoorbeeld inventieve aantrekkelijke
appartementen. Voor het parkeren in de straat wordt een blauwe zone ingesteld
waarbij maximaal een uur geparkeerd kan worden. Dit om het gebruik van de
parkeergarage te stimuleren en de parkeerplaatsen in de straat beschikbaar te
houden voor de snelle boodschap. Er wordt voorgesteld om een gezamenlijk plan
te bedenken met de winkeliers om de uitstraling van de straat te verbeteren en
bijvoorbeeld de aanwezige uitgestalde scooters te verplaatsen naar het achterterrein
van het winkelpand.
Groep B
De straat is eigenlijk te lang om heen en terug aan beide zijden van de straat
aaneengesloten te winkelen. Bovendien is er te weinig groen in de straat en heeft
de straat nu, met aan beide zijden parkeerplaatsen, weinig verblijfskwaliteit en geen
ruimte voor terrasen. Daarom wordt als gedachte-oefening voorgesteld de winkels te
concentreren aan de zonnige kant van de straat (noordzijde) en de panden aan de
zuidzijde van de straat langzaam te transformeren naar woningen (Afb.p.7). Dit gaat
gepaard met een wijziging van de huidige verkeerssituatie naar eenrichtingsverkeer
van west naar oost en parkeren aan de zuidzijde van de straat voor de woningen.
Zo ontstaat een asymmetrisch straatprofiel met woningen aan de zuidzijde met
een Delftse stoep (een privacy zone bij de woning) een trottoir en parkeerplaatsen,
dan een rijbaan voor eenrichtingverkeer. Aan de noordzijde ontstaat zo ruimte voor
bomen en een breed trottoir en de mogelijkheid voor winkeluitstallingen en terrassen.
Het is belangrijk winkels in eerste instantie zoveel mogelijk te concentreren aan de
westzijde van de Laat in aansluiting op het kernwinkelbestand van Alkmaar.
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In de gemeente Zaandam is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om het nieuwe
centrum Inverdan te ontwikkelen. Dit centrumproject ontworpen door Sjoerd
Soeters heeft voor een forse toename van het vierkante meter winkeloppervlak
gezorgd van 49.000m2 in 2007 naar 63.000m2 in 2013. Hierdoor is tegen
de landelijke trend in ook het aantal bezoekers in het centrum toegenomen.
Helaas profiteren de aanloopstraten zoals de Westzijde niet of nauwelijks van de
centrumontwikkeling, hier neemt de winkelfunctie af en staan panden leeg. Het
zuidelijk deel van de Westzijde dat grenst aan de Gedempte Gracht wordt door de
gemeente gezien als kernwinkelgebied, het noordelijk deel als aanloopstraat. De
vraag van deze avond is, hoe zien de winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en
ondernemers zelf de toekomst van hun straat?
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Westzijde Zaandam
Zaandam is ontstaan als industriegebied georganiseerd rond de Zaan, de Zaanse
Schans en beroemde zaanse huisjes herinneren hier nog aan. De hoofdstructuur
wordt bepaald door de veen- ontginning, die vorm kreeg door het graven van
sloten haaks op de Zaan. De infrastructuur bestond in de eerste plaats uit water.
De Westzijde was de hoofdstraat van Zaandam en vormde ook de doorgaande
route vanuit Amsterdam naar Alkmaar en Den Helder. In 1869 werd station
Zaandam geopend, als onderdeel van de lijn Amsterdam - Den Helder. De
Stationsstraat liep van het station naar de Westzijde en werd vanzelfsprekend de
nieuwe hoofdstraat in dit gebied.
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Panden Westzijde - Zuid: 76 panden
totale footprint: 24.863 m2
grootste pand: 1108 m2
kleinste pand:
60 m2
gemiddeld:
327 m2

Gebruik Westzijde - Zuid
12 leegstaande winkelpanden
33 winkels
6 horeca
21 diensten
1 cultuur
3 woningen

Plinten Westzijde - Zuid
totale gevellengte: 1015 meter
breedste gevel: 84,2 meter
smalste gevel: 4,2 meter
gemiddeld: 13,4 meter

Profiel Westzijde - Zuid
minimale breedte: 13,1 meter
maximale breedte: 26,6 meter
straat lengte:
470 meter
gebruik: voetganger, fiets, autoverkeer, parkeren
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Na de aanleg van het station en de langs het spoor lopende Provinciale Weg
verviel de doorgaande verkeersfunctie van de Westzijde. De centrumfunctie van
Zaandam kwam vooral rond de Dam,Stationsstraat en Westzijde- zuid te liggen.
Iets ten zuiden van de Stationsstraat ligt parallel de Gedempte Gracht, die met
het nieuwe stadshart Inverdan recentelijk weer open is gegraven en voorzien
van grootschalige detailhandel, ingericht als voetgangers gebied. Met de snelweg
A8 ten oosten van de stad aangetakt op de Provinciale Weg via A7 kwam de
hoofd verkeersstroom geheel buiten het oude noordelijke centrum te liggen. De
verkeersinrichting van de stad richt zich vooral op de Dam, Stationsstraat en de
Gedempte Gracht.
Aan de slag met de kaart op tafel
Vier werkgroepen buigen zich over de Westzijde in Zaandam. De bedoeling is
een toekomstbeeld neer te leggen met structureel minder winkels dan in de
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huidige situatie – de aanname voor vanmiddag is 50% van het huidige bestand.
Uitgangspunt is: de straat met bebouwing was er al, vaak lang voordat er winkels
kwamen en de winkelstraat zoals we die nu kennen met continue winkelfronten. Dus
is er ook een toekomst denkbaar zonder die continue winkelfronten, met structureel
minder winkels, met als aanname 50% van het huidige winkelbestand (inclusief
leegstaande).
Opbrengst
In de opbrengst van de vier werkgroepen zijn een aantal onderwerpen benoemd
die overal terugkomen. Alle vier de groepen doen het voorstel om winkels in eerste
instantie te concentreren op het zuidelijke deel van de Westzijde om zo bezoekers
van de Gedempte Gracht te verleiden ook de dan meer aantrekkelijke en levendige
Westzijde te bezoeken. Dat betekent dat het noordelijk deel niet meer de focus heeft
op winkels, maar dat de straat getransformeerd wordt naar wonen.
Om de kracht van de Westzijde met alle karakteristieke panden beter uit te laten
komen wordt voorgesteld om de voorzetpuien te verwijderen zodat de panden
zichtbaar zijn. Het trekken van goede onderscheidende winkelconcepten voor het
zuidelijk deel van de Westzijde wordt gezien als een grote kans. Ook een grand café/
horeca/ B&B met terras aan de Zaan in het historische pand naast het parkeerterrein
draagt hier aan bij. Een aantal groepen stellen zelfs voor de Zaanhopper hier te
laten aanleggen of een bootverbinding naar het filmtheater aan de overkant te
faciliteren om zo ook de koppeling van de Westzijde met de Zaan beter vorm te
geven. Het vergroenen van de Westzijde en een herinrichting waarbij wordt voorzien
in een aangename verblijfsruimte als een pleintje kwam overal terug. Ook werd de
suggestie van Sjoerd Soeters om de straat te laten ‘kronkelen’, zodat het zicht op de
mooie panden beter wordt en het dus aangenamer zou worden om door de straat te
lopen, algemeen ondersteund.
Daarvoor is het noodzakelijk het verkeer en parkeren minder dominant te laten
zijn in de straat, door verkeersremmende maatregelen te nemen en bijvoorbeeld
parkeervoorzieningen voor fietsers en auto’s inpandig op te lossen waarbij een
goed aangeduide routing voorwaarde is. De noodzaak wordt gevoeld om de
Westzijde beter te positioneren ten opzichte van het type winkels en ondernemers
op de Gedempte Gracht. Door specialistische winkels en zelfstandige ondernemers
te trekken, en het bevorderen van een betere onderlinge samenwerking tussen
winkeliers en pandeigenaren en de gemeente.
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Pitch 1
Het winkelgebied op de Westzijde zou moeten lopen vanaf de aansluiting met
de Gedempte Gracht tot en met de kerk, het stuk daarna zou een andere
bestemming moeten krijgen. Het slopen van de viskraam op de kop van de
Gedempte Gracht en verplaatsen van de visboer (naar de Westzijde?) maakt
een betere verbinding met de Gedempte Gracht – Westzijde mogelijk. Ook met
het plaatsen van een trekker op de hoek Westzijde/ Gedempte Gracht worden
bezoekers verleid om naar de Westzijde te komen. Het terugbrengen van het
historisch uiterlijk bepaalt de identiteit van de Westzijde. De lelijke panden
zouden moeten worden gesloopt zodat de vrijgekomen plekken anders ingevuld
kunnen worden. Op de plek van de Vermaning zou bijvoorbeeld een centrale
plek gemaakt kunnen worden met meer groen, een plein met daghoreca en het
Zaanpark met groen en zicht naar de Zaan als nieuwe trekpleister. Zo kan een
gebied met horeca worden gemaakt waar levendigheid ontstaat.
Grote panden kunnen worden opgesplitst om hier gecombineerde functies in
één pand mogelijk te maken, zodat de huren betaalbaar worden. Evenementen
organiseren zoals een braderie of kerstmarkt om de Westzijde een grotere
bekendheid te geven. Ook een aanlegplaats voor de Zaanhopper gecombineerd
met VVV-kantoor en wijnbar/ lunchroom met terras aan het water op het huidige
parkeerterrein stimuleert dit. Vanaf dit punt kunnen aan toeristen arrangementen
aangeboden worden voor tochten over de Zaan naar de Zaanse Schans. Daar
kan ook een projectpand/ informatie centrum gevestigd worden. De focus zou
moeten liggen op zelfstandig ondernemen, combinaties retail en horeca zoals een
wijnbar- lunchroom, een kapper waar je ook iets kunt drinken.
De verkeersstroom buigen zodat deze gedempt wordt qua hoeveelheid en
anderzijds ook de snelheid omlaag brengen (30 km gebied). Door de vertraagde
verkeersstroom wordt het winkelen aantrekkelijker gemaakt en kan er meer
groen in de straat worden toegevoegd. Ook de oversteekbaarheid van de
straat kan dan verbeterd worden. Het autoluw maken van de Westzijde moet
wel goed geëvalueerd worden om te kijken wat dit met de bezoekersaantallen
doet. Een bewaakte fietsenstalling in het winkelgebied toevoegen om bezoek
op de fiets te stimuleren. Meer leven in de straat brengen het liefst 24/7 door
in het gedeelte van de straat buiten het winkelgebied andere functie voor de
panden toe te voegen zoals: studentenhuisvesting, seniorenhuisvesting, kleine
appartementen voor starters. De huidige ondernemers in dit gebied, kunnen
worden gemotiveerd te verhuizen naar de kant van de Westzijde waar het
winkelgebied geconcentreerd wordt. Ter stimulering kan hierbij gedacht worden
verhuisvergoeding of herstructureringsfonds.
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Pitch 2
De connectie met de gedempte Gracht verbeteren om bezoekers te verleiden nog wat
verder te winkelen op de Westzijde. Daarvoor ook nadenken over hoe de 420 bussen
die daar passeren en halteren minder dominant aanwezig zijn. Mooi idee van Soeters
om het verkeer te laten meanderen. Het verwijderen van de uitbouwen op de begane
grond maakt de aanwezige kwaliteit in de straat weer zichtbaar. Meer winkels aan
de Zaanzijde en doorkijk naar het water / contact met het water bevorderen, ook
aanlegplaatsen voor boten kunnen daarbij een rol spelen. Een kans biedt daarvoor
het parkeerterrein schuin tegen over de Vinkenstraat aan de Zaan, dit kan veel beter
benut worden door de parkeerplaatsen op te heffen, in het mooie leegstaand pand
een Hotel/ pension te vestigen met een bijbehorend terras aan het water.
Ook bijzondere nieuwe conceptwinkels zoals Hutspot / shop in shop winkels kunnen
de Westzijde aantrekkelijk en complementair maken aan het winkelaanbod op de
Gedempte Gracht. Meer groen / bomen toevoegen in de straat. Cultuur / grand
café in witte oude villa met terrasfunctie op nieuw ingerichte pleinruimte. Wonen
boven winkels stimuleren zoals op pand hoek Stationsstraat, dit zorgt voor meer
levendigheid in de straat in de avonduren en groter draagvlak voor de winkels en
voorzieningen. Inpandige fietsparkeervoorziening maken, bijvoorbeeld in het pand
van het Noordhollands Dagblad. Kort parkeren in de straat invoeren. Bronpunt Dirk
van de Broek opknappen, ingang met bloemenzaak is al verbetering. Samen met
Lidl vormen supermarkten trekkers die behouden moeten blijven, hier kan een mix
gemaakt worden met verschillende bedrijven.
Pitch 3
Actieve ondersteuning en positionering, promotie van de straat als winkelstraat met
allure. Visie op de nieuwe Westzijde, een gemeenschappelijk gedragen identiteit
bepalen. Welkom op de Westzijde: specialistisch met meer delicatessenzaken
als koffie, chocolade specialisten, onderscheidend. Visie op concentratie,
snijden in het winkelaanbod. Eenheid creëren middels een winkeliersvereniging.
Binnenstadsmanager is noodzakelijk onder andere voor het formuleren van een
selectiebeleid van nieuwe ondernemers en voor het bevorderen van samenwerking
tussen de huidige winkeliers, ondernemers en vastgoedeigenaren. Voorstel is
om de knip voor het winkelgebied op de Westzijde te leggen ten zuiden van het
Wijnmakerspad of nog drastischer tot de Stationsstraat, het noordelijk deel van de
Westzijde krijgt een woonbestemming (behoudens de 2 supermarkten die kunnen
blijven).
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Voorstel voor een meanderende rijbaan zodat ruimte gecreëerd kan worden voor
pleintje en groen wordt omarmd. Vanaf de Gedempte Gracht moet de bocht
naar links richting de Westzijde meer uitnodigend en autovrij/ luw worden vorm
gegeven. De Beatrixbrug / Peperstraat moet een minder drukke verkeersader
worden. Ook de winkels daar onderscheidend met de Gedempte Gracht,
zelfstandige ondernemers op de Westzijde.
Met name de panden aan het begin van de Westzijde aan de Zaankant lenen
zich voor bijzondere functies; Hutspot winkel, een Hotel / B&B met horeca
met aansluitend een parkje en terras op het huidige parkeerterrein. De
straataanblik als geheel verbeteren, lelijke toegevoegde kunststofwinkelpuien
verwijderen zodat het pand als geheel (1e en 2e verdieping) weer zichtbaar
wordt. Waar nodig de panden op de begane grond splitsen en geschikt maken
voor kleinschalige conceptstores, verschillend aanbod in één pand. Aanlichten
van bijzondere panden als de kerk en de tegenovergelegen witte villa waarin
een grand café wordt voorgesteld. Een speelhuis voor kids wordt genoemd als
onderscheidend nieuw programma voor een van de leegstaande panden. Het
pand van het Noordhollands Dagblad wordt omgebouwd tot parkeergarage met
daarboven winkels.
Pitch 4
De Westzijde moet zich onderscheiden van de Gedempte Gracht door individuele
zaakjes en bijzondere ketens zoals Dille en Kamille en Simon Levelt. Voorkeur
branches / functies, wat voor functie heeft bijvoorbeeld Viva Medicana? Geen
meerwaarde voor zo’n mooi pand, hier zou een Bed en Breakfast beter op zijn
plaats zijn. Mooiere verlichting met groenbaskets geïntegreerd, ook het aanlichten
van de mooie panden ’s avonds draagt bij aan het verbeteren van de sfeer en
uitstraling van de straat. Evenementen aan de Zaan organiseren om de Westzijde
aantrekkelijker te maken en beter te positioneren. Boot pendeldienst van het
filmtheater naar een nieuwe horecavoorziening op het huidige parkeerterrein.
Evenementen aan de Zaan organiseren om de Westzijde aantrekkelijker te maken
en beter te positioneren.
Westzijde autoluw vanaf 12:00 ’s middags tot aan de Botenmakersstraat zodat
in de ochtend bevoorrading van de winkels kan plaats vinden. Parkeerbeleid
veranderen in gratis parkeren, of in iedere geval langer dan 2 uur. Parkeren
achter het station verbeteren en openbaar vervoer naar Westzijde organiseren.
LIDL en Dirk zijn trekkers. De huren van de panden zijn te hoog, die zouden
aantrekkelijker moeten worden gemaakt om onderscheidende ondernemers te
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trekken. Markt op de Westzijde organiseren. Digitale speurtocht beter promoten.
Fietsenstalling inclusief reparatie in het voormalig pand van de Eko Plaza.
Verzamelpand voor kleine ondernemers zoals een Foodmarkt in het pand van het
Noordhollands Dagblad. Het oprichten van een Westzijde winkeliers vereniging.
Vervolg
Met de opbrengst van de avond is een gezamenlijk proces in gang gezet voor
een aanpak van de Westzijde. De onderwerpen die ter tafel kwamen zijn onder te
verdelen in een aantal thema’s waarvan de ideëen en suggesties nadere uitwerking
verdienen;
1. Verkeerscirculatie, routing, parkeren, bootverbinding en openbaar vervoer
2. De identiteit van de Westzijde en functies qua winkelinvulling die daarbij
aansluiten, horeca en ondersteunende functies als wonen of culturele functies)
3. Inrichting van de openbare ruimte, programmering, gebruik en verblijven
Het is van belang dat zo veel mogelijk winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners
zich committeren aan dit proces en mee willen denken in de verschillende
werkgroepen rondom een van de thema’s.
Er zullen nog een aantal vervolg bijeenkomsten worden ingepland om te komen tot
een breed gedragen actieplan en bijbehorend investeringslijstje. De Westzijde is
een prachtige, hele diverse straat met historische allure aan de Zaan. Een straat die
ook zonder een aangesloten winkelfront over de hele lengte van de straat de moeite
waard is, met een ontspannen afwisseling van nieuwe functies, woningen en huidige
winkels.
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CASTRICUM DORPSSTRAAT
westzijde

19.

Castricum | Dorpsstraat en Torenstraat
Van origine onderdeel van een netwerk van buurtschappen, waarbinnen Castricum
fungeerde als de kerkbuurt, is Castricum uitgegroeid tot een stad van ruim 34.000 inwoners.
Gelegen aan de kust heeft Castricum een sterke recreatieve positie in de regio. In de loop
van de twintigste eeuw werden verschillende nederzettingen onderdeel van de stad. Deze
ontstaansgeschiedenis is nog steeds terug te vinden in de morfologische structuur van de
stad. Onder andere in de drie voorzieningencentra: de Dorpsstraat, het winkelcentrum
Geesterduin en het wijkwinkelcentrum aan de Torenstraat. De verschillende voorzieningen
hebben elk een duidelijke niche: de Dorpsstraat bestaat uit specialistische winkels in
combinatie met horeca, de Torenstraat focust op de dagelijkse boodschappen en het
winkelcentrum Geesterduin huisvest de grote ketens. In de Dorpsstraat gaat het in eerste
instantie niet om het inslaan van (grote) inkopen, maar om recreatief winkelen waar de
beleving voorop staat.
Historie van de Dorpsstraat
Castricum ligt aan de oude straatweg van Haarlem naar Alkmaar. De Dorpsstraat maakt deel
uit van deze regionale hoofdverbinding. Van 1897 tot 1923 liep de stoomtram Haarlem –
Alkmaar eveneens door de Dorpsstraat. De Torenstraat loopt in noordelijke richting vanuit
het dorp naar de Kleibroekerweg, die kort na 1850 werd aangelegd in de richting van
Bakkum. Vanaf 1867, toen station Castricum gelegen op staatslijn K van Amsterdam naar
Den Helder werd geopend had het dorp een directe treinverbinding met Amsterdam. Het
inwonertal nam toe maar grootschalige uitbreidingen van het dorp bleven uit tot 1900. In
de eerste helft van de 20e eeuw nam het toerisme toe onder meer door de aanleg van de
Zeeweg naar Castricum aan zee. De Dorpsstraat was vanouds de enige straat waar winkels
waren; de Torenstraat heeft bij de naoorlogse uitbreiding een aantal winkels gekregen. De
Dorpsstraat heeft kort geleden een nieuwe inrichting gekregen, waarbij het karakter van
doorgaande straat veranderde in een meer woonerfachtige setting.
Ruimtelijke analyse
Het historische centrum van Castricum, bevindt zich halverwege de Dorpsstraat rond
de dorpskerk en het oude raadhuis. De Dorpsstraat is van oudsher geen straat met
een continue winkelfront, daarvoor is de straat ook te lang. In de straat zie je daarom
verschillende delen; het zuidwestelijke deel van de straat bij het station waar zich de
avondhoreca bevindt met een matige uitstraling overdag, daarna het horecapleintje en
het nieuwe Bakkerspleintje als kern van het winkelgebied tegenover het oude raadhuis,
waarna de straat aan de noordoostzijde steeds meer een woonstraat wordt. De entree
van de Dorpsstraat is niet ideaal, vanuit het het station is de routing richting het centrum
onduidelijk, terwijl aan de westzijde van het station een verbinding met het Huis van Hilde
een kans vormt voor het winkelgebied.
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Een teruglopend voorzieningenaanbod dwingt in relatie tot de lengte van de straat tot het
maken van keuzes voor het bundelen van winkels en voorzieningen in een deel van de
Dorpsstraat.
Werksessie
Tijdens de sessie ‘met de kaart op tafel’ is in twee werkgroepen onderzocht hoe de
verschillende winkelgebieden ten opzichte van elkaar gepositioneerd kunnen worden.
Er zijn scenario’s bedacht voor de Dorpsstraat uitgaande van een structureel kleiner
aandeel winkels, waarbij uitgegaan wordt van een terugloop in winkelpanden van 50%
van het huidige bestand. Beide werkgroepen behouden de drie autonome winkelcentra
en bundelen de resterende winkels in de Dorpsstraat aan de zijde van het station. De
voetgangersverbinding vanuit het station met de Dorpsstraat wordt verbeterd door een
publieke route te maken via de nu wat verborgen maar mooie ‘tuin van kapitein Rommel’.
Het oostelijke deel van de Dorpsstraat wordt in beide groepen getransformeerd naar
woonstraat. Voor het horecapleintje vormt een verbetering van de buitenruimte en het hier
concentreren van de horeca uit de Dorpsstraat een belangrijk uitgangspunt, één groep kiest
voor het geheel autovrij maken van het plein.
Vervolgens kiezen de groepen voor twee verschillende entrees van de Dorpsstraat: de
ene groep ziet de entree aan de zijde van de Burgemeester Mooijstraat met de nadruk
op winkels daar. Ingrepen als het autovrij maken en van gevel tot gevel herinrichten van
deze straat, het aantrekken van winkels van buiten het historische centrum (zoals een
supermarkt) en het opwaarderen van bestaande winkelpanden (zoals de bakker en de
Chinees) ondersteunen dit (Afb.p.6). De andere groep kiest voor een entree met combinatie
van winkels en horeca aan de Dorpsstraat. Als aanvulling op de herinrichting van de
Dorpsstraat worden afzonderlijke ingrepen in de openbare ruimte voorgesteld zoals het
aanpakken van de pleintjes door het toevoegen van een muziektent en een fontein op het
Bakkersplein. In de bebouwing wordt voorgesteld de Hema naar de Dorpsstraat te trekken,
een betere connectie te maken tussen de Aldi en het Bakkerspleintje en de entree van de
parkeergarage te verduidelijken. De karakteristieke Dorpskerk zou functioneel beter benut
kunnen worden bijvoorbeeld als cultureel centrum en beter toegankelijk gemaakt door het
‘historisch acht-je om de kerk’ weer publiek toegankelijk te maken (Afb.p.7).
Ontwikkelingen rond het station, zoals het toevoegen van een gemengd programma aan de
overzijde van het station en de door de provincie beoogde knooppuntontwikkeling kunnen
meegenomen worden in de keuze voor een nieuwe entree van de Dorpsstraat. Dergelijke
ontwikkelingen kunnen slim ingezet worden in de ambities die er voor het historische
centrum van Castricum zijn. Rond het Bakkersplein is men zich er van bewust dat de
huurtermijn binnenkort afloopt en wordt geanticipeerd op een potentiële leegstand van
winkelpanden. Om deze mogelijke terugval op te vangen is de Dorpsstraat als winkel- en
horecacentrum in beide groepen ingekort.
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Gebruik Havenstraat
11 leegstaande winkelpanden
45 winkels
10 horeca
12 diensten

Panden Havenstraat: 100 panden
totale footprint: 13.020 m2
grootste pand:
876 m2
kleinste pand:
54 m2
gemiddeld:
130 m2

Plinten Havenstraat
totale gevellengte: 752 meter
breedste gevel: 13 meter
smalste gevel: 4,6 meter
gemiddeld: 7,5 meter

Profiel Havenstraat
minimale breedte: 12,5 meter
maximale breedte: 23,5 meter
straat lengte:
479 meter
gebruik: voetganger, fiets, auto éénrichtingverkeer, parkeren
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Hilversum | Havenstraat
De gemeente Hilversum heeft 87.000 inwoners en heeft van oudsher een hoog
voorzieningenniveau als regionaal centrum van het Gooi en de Vechtstreek en
het Mediapark met landelijke uitstraling. Het winkelaanbod is mede door de
crisis en het veranderingen in het winkelgedrag te ruim geworden met leegstand
in de winkelstraten tot gevolg. In de recent opgestelde Centrumvisie wordt
voorgesteld voor toekomstige investeringen te focussen op het kernwinkelgebied,
waar de aanloopstraten zoals de Havenstraat buiten vallen. Het uitgangspunt is
een compacter centrumgebied, tegelijkertijd wordt gekeken naar het mogelijke
toekomstperspectief van de aanloopstraten die ook te maken hebben met leegstand.
Er is behoefte aan het formuleren van een heldere identiteit voor de verschillende
aanloopstraten, deze biografie is een middel om daarin voor de Havenstraat
een stap verder te komen. In de biografie van de Havenstraat duiken we in de
voorgeschiedenis van de aanloopstraat, van het gebruik van de panden en de
openbare ruimte, om zo te kijken welke perspectieven op de straat mogelijk zijn
naast de economische opgave van de winkelstraat.
Historie van de Havenstraat
De Havenstraat- Bosdrift is nooit een belangrijke doorgaande route geweest.
De ‘drift’ diende om kuddes vee naar het heidegebied ten zuiden van het dorp te
brengen. De Havenstraat ontleent zijn naam aan de haven aan het eind van de
Gooise Vaart waarover zand naar Amsterdam werd verscheept. Ondanks de snelle
groei van Hilversum na 1900 bleven Havenstraat en Bosdrift niet meer dan een lokale
ontsluitingsweg. Als winkelstraat is de Havenstraat min of meer toevallig tot stand
gekomen. Ook de aanleg van het station en de A27 beide aan de noord-oostzijde
veranderde dit niet.
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Ruimtelijke analyse
Wat op valt aan de Havenstraat is de in de basis goede kwaliteit van
de panden. Het is ondanks de leegstand in de straat nog steeds een
aantrekkelijke straat om doorheen te fietsen of te lopen. Wel zijn
er een aantal panden waarvan de uitstraling vanwege hun (avond)
functie overdag te wensen over laat. Ook is door de toevoegingen
van luifels en reclameborden het winkelgedeelte van het pand in het
gevelaanzicht los komen te staan van het pand als geheel, dat is
jammer en doet afbreuk aan de uitstraling van het gebouw en de straat
als geheel. De verkeerssituatie bij de entree van de Havenstraat vanuit
het centrumgebied van Hilversum is erg onoverzichtelijk en ook het
pand dat de kop van de straat markeert heeft in de loop der tijd aan
uitstraling verloren. Halverwege de Havenstraat op de splitsing met de
Gasthuisstraat is als gevolg van een verbreding een pleintje ontstaan.
Een mooie aanleiding om een groen aantrekkelijk verblijfsgebied vorm
te geven met terrassen voor de aanwezige horeca. Deze kans wordt
echter onvoldoende benut.
Aan de slag met de kaart op tafel
Twee werkgroepen buigen zich over de Havenstraat in Hilversum.
De bedoeling is een toekomstbeeld neer te leggen met structureel
minder winkels dan in de huidige situatie. Uitgangspunt is: de straat
met bebouwing was er al, vaak lang voordat er winkels kwamen en de
winkelstraat zoals we die nu kennen met continue winkelfronten. Dus
is er ook een toekomst denkbaar zonder die continue winkelfronten,
met structureel minder winkels, met als aanname 50% van het huidige
winkelbestand.
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Groep A
Er wordt een bundeling van winkels aan de noordzijde van de Havenstraat tot en met
het horecaplein voorgesteld in aansluiting op het winkelbestand in de binnenstad
van Hilversum. Voor de zuidzijde van de straat wordt ingezet op een geleidelijke
transformatie naar een gemengde straat met wonen en bedrijven afhankelijk van
de behoefte. De straat kan zich positioneren ten opzichte van de binnenstad door
het aantrekken van startende ondernemers en ‘experimenteerwinkels’. De inrichting
van het horecaplein wordt verbeterd met meer horecamogelijkheden en terrassen
in de hoekpanden aan het plein. De Bever geeft aanleiding om andere winkels
met sportartikelen aan te trekken voor een sportcluster in de Havenstraat. De
verkeerssituatie ter hoogte van de Vaartweg / Havenstraat wordt verbeterd door een
voetgangersloper aan te brengen en het pleintje meer in te richten als verblijfsgebied
in plaats van verkeersruimte. Voorgesteld wordt op termijn de functie van het pand
op de kop te transformeren van uitzendbureau naar winkel. Aan de zuidzijde van de
straat wordt voorgesteld voor de hoekpanden in te zetten op specialistische winkels
of wijkvoorzieningen om hier een echte entree van de Havenstraat te markeren. Om
te komen tot een verbetering van de uitstraling van de panden is overleg tussen
winkeliers, pandeigenaren en gemeente nodig.
Groep B
Er wordt een ‘comfortabele straat’ nagestreefd met een inrichting volgens het ‘shared
space’ principe waarbij de auto te gast is en langer parkeren mogelijk wordt. Men
is het er over eens dat de winkelstraat wel korter kan, maar gestreefd wordt naar
een organisch transformatiemodel waarbij ingezet wordt op panden met bijzondere
kwaliteit en de hoekpanden en bijzondere plekken als het horecapleintje. Een continu
winkelfront wordt voor de Havenstraat van ondergeschikt belang geacht. Inzetten
op gespecialiseerde winkels en functies die leven geven aan alle uren van de dag
en avond (niet ’s nachts want er wordt ook gewoond). Flexibel bestemmen maakt
de organische transformatie mogelijk. Er wordt aandacht besteed aan de uitstraling
van de panden via etalage beleid en advies en welstandstoetsing, mogelijk met op
termijn een gevelfonds om panden als geheel te kunnen aanpakken. Het parkje bij
de haven wordt een experimenteer vrije zone waar samen met betrokken bewoners
initiatieven in de buitenruimte kunnen worden ontplooid aansluitend op het goed
draaiende Parkcafé in de oude zoutbunker van Dudok. Gedacht wordt aan een
kanoroute en aandacht voor de openbare ruimte als verblijfsgebied zodat dit gebied
als stepstone naar de Havenstraat kan dienen.
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