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INLEIDING
De binnenstad van Vlaardingen staat al enige tijd onder druk. De
gemeentebestuur onderneemt actie door het vaststellen van de Kadernota
Binnenstad, waarin de gewenste toekomstsituatie van de binnenstad als volgt
staat omschreven:

“In 2030 heeft Vlaardingen een levendige binnenstad, waarin de historische
kwaliteiten verbonden zijn met de moderne aantrekkelijkheden. De
binnenstad heeft een uitgesproken eigen karakter, dat zich in alle facetten
onderscheidend maakt ten opzichte van andere omringende
(binnen-) steden; waarin de haven en het groen bepalend zijn. De levendige
binnenstad straalt kwaliteit uit door hoogwaardige inrichting van de
openbare ruimte en de prominente aanwezigheid van kunst en cultuur. De
binnenstad is goed bereikbaar en heeft een gevarieerd aanbod van winkels,
horeca, leisure faciliteiten en cultuur met een mooie stadshaven. Het is een
compacte, complete, en comfortabele binnenstad, waar het prettig is om te
wonen, te winkelen en te verblijven.”
Stijlgroep is gevraagd de ruimtelijke en programmatische opgave(n) te
definiëren waarmee de ambitie voor de binnenstad bereikt kan worden

ONZE VISIE OP DE OPGAVE
Stijlgroep werkt volgens een visie, die ongeacht de ruimtelijke opgave wordt
gevormd door een drietal pijlers:
HET LANDSCHAP IS LEIDEND
Landschap kent vele verschijningsvormen. Het tastbare landschap, van
landschappelijk tot stedelijk, vormt onze leefomgeving. We wonen en werken
er, rijden er door en recreëren er. Het landschap wordt niet alleen gevormd
door tuin, park en agrarisch gebied, maar ook door de dichtbebouwde
stedelijke gebieden, pleinen en boulevards.
Analyse van dit landschap levert inzichten in de balans tussen ruimtelijke
kwaliteit, beleving, functies en waarden. Hierdoor kunnen bestaande
kwaliteiten worden versterkt en / of nieuwe concepten worden ingepast. Zo
bezien fungeert het landschap als drager voor nieuwe ontwikkelingen, zowel
binnen als buiten de stad. Het overbrugt alle schaalniveaus van ruimtelijke
ordening tot inrichting. Stijlgroep zoekt de duurzame synergie tussen
landschap, stedenbouw en architectuur.
De binnenstad van Vlaardingen kent een scala aan landschappen: aanwezig,
verborgen, historisch, hedendaags, hoogwaardig en ongedefinieerd. Via een
grondig analyse zoeken wij naar de juiste balans in ruimtelijke kwaliteit en
identiteit als voedingsbodem voor een gezonde en duurzame binnenstad. Dat
betekent meer dan een analyse van het openbaar gebied. Ook het (gebouwd)
programma van de binnenstad maakt onderdeel uit van de analyse. Alleen zo
kan buitenruimte, programma en beeld in beeld worden gebracht met als doel
de kansen en opgaven te definiëren. Met het landschap (de openbare ruimte)
als identiteitvolle drager en katalysator van de verschillende vormen van
gebruik van de binnenstad.

kern is gewerkt aan de realisatie van een authentieke hoogwaardige
omgeving; daarbuiten zijn goede voorzieningen als het museum, het nieuwe
gemeentehuis en de bioscoop nieuw leven ingeblazen. Wij onderzoeken vanuit
verschillende invalshoeken de scope van het winkelgebied, de binnenstad
en het centrum en soms nog daarbuiten naar de aanwezige en ontbrekende
patronen in de het stedelijk weefsel en welk gebruik, beeld en vorm van
inrichting daarbij past of nodig is.
DE MENS CENTRAAL
Het fysieke landschap creëert condities voor het sociale landschap; het biedt
naast beperkingen ook kansen en mogelijkheden. Vanuit die overtuiging
richten wij ons in deze opgave ook op de menselijke dimensie, waarbij
de markt een prominente rol heeft in de ontwikkeling van de woon- en
leefconcepten binnen het plangebied. Wij stellen graag de mens centraal in het
gebruik van die leefomgeving.
Onze focus op de menselijke factor vertaalt zich ook in onze werkwijze. Waar
mogelijk betrekken wij bewoners en / of gebruikers. Zo ook in deze ruimtelijke
en programmatische analyse van de binnenstad.
De binnenstad is van iedere Vlaardinger, of hij / zij daar nu komt als bewoner of
bezoeker; om te winkelen, te recreëren of te verpozen. De binnenstad kent vele
betrokkenen: eigenaren, beheerders, gebruikers. In de analysefase en daarna
hebben wij samen met een klein maar divers comité aan betrokkenen, publiek
en privaat, en gezamenlijke schouw gedaan en bilateraal overleg gevoerd om
te komen tot een breder afgewogen visie. In die visie staat de mens centraal
als gebruiker die binnenstad.

HET KENNEN VAN RUIMTE
Zowel bij landschapsplanning als bij stedelijke herontwikkeling is een
treffende ruimtelijke analyse van wezenlijk belang. Stijlgroep legt zich toe op
het herkennen van patronen, hun historische en maatschappelijke context,
het interpreteren daarvan en het opsporen van ruimtelijke vraagstukken. Het
vereist bekendheid met trends in gebruik, beheer en beleving van de ruimte.
Alleen zo wordt het fundament gelegd van een goed ruimtelijk concept, waarbij
de kennis wordt gekoppeld aan het ontwerpend onderzoek dat daarop volgt.
De stad is letterlijk meer dan de som der delen, vaak met elkaar vervlochten.
Een veelheid aan mogelijkheden waar vanuit weer gebouwd kan worden
aan de toekomst van de Vlaardingse binnenstad. Stijlgroep beschouwt
de binnenstad, maar ook de stad als geheel, een levend organisme, waar
trends en ontwikkelingen in de samenleving minstens zoveel vat op hebben
als beleid en visie. De binnenstad van Vlaardingen is meer dan alleen het
kernwinkelgebied: het is het spreekwoordelijk hart van de stad. De afgelopen
jaren is veel geïnvesteerd in het centrum van Vlaardingen. Rond de historische

de schouw met de stakeholders
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Rechten foto Markt: John van Rhijn

ANALYSE VAN DE BINNENSTAD
De analyse start met het landschap, de openbare ruimte van de binnenstad,
als publiek domein van en voor de stad. Identiteit en gebruik bepalen in grote
mate de ervaring en leefbaarheid van de openbare ruimte; met name in
binnensteden.

IDENTITEIT

EEN GEHAVEND STEDELIJK WEEFSEL

De huidige binnenstad van Vlaardingen kent een relatief unieke situatie van
twee identiteiten binnen haar eigen stadskern:

Daar waar nodig wordt de link gelegd met de bebouwing, de massa die
samen met de buitenruimte het stedelijk weefsel bepaalt. En daarbinnen de
verschillende plekken, waar programma en ruimte de kwaliteit en waarde van
de plek definiëren.

•

Langs de Oude Haven ligt een authentiek (cultuur-)historisch weefsel met
een kleine maat en schaal en dragende kwaliteiten zoals bijvoorbeeld de
Markt, het oude stadhuis en de kerk. De Hoogstraat als oorspronkelijk
hoofdwinkellint heeft zich ontwikkeld tot een eigen gemoedelijke autovrije
route met kleinschalige gevels, een mix van wonen en speciaal winkeltjes,
kleine slenterstraatjes met gebakken materialen en een historische sfeer.

Rond de binnenstad ligt een weefsel aan openbare ruimte en gebouwd
programma dat onderdeel uitmaakt van het centrum, maar waar op
onderdelen samenhang ontbreekt. De buitenruimte van de Touwbaan is
opgeknapt, maar de flankerende hallen wachten op herontwikkeling. Dat geldt
op meer plekken richting het zuiden (station) en westen ( ten westen van het
Veerplein. Dit gehavend stedelijk weefsel zorgt ervoor dat de binnenstad nog
verder wordt geïsoleerd.

•

Westelijk van de Hoogstraat ligt een ruimer en grootschaliger opgezet
winkelgebied met een meer hedendaagse structuur en uitstraling, dat in
de jaren ‘60 en ‘70 de behoefte tot schaalvergroting van winkeloppervlak
en logistiek kon bergen. De architectuur is weliswaar op onderdelen
gedateerd, maar de algehele opzet voldoet aan de toen en nu geldende
kwaliteiten van open, lucht en licht en overzicht.

In haar visie op de openbare ruimte kent de gemeente Vlaardingen 4 waarden
toe aan de openbare ruimte:
•

IDENTITEIT:
Een ruimte met een sterke identiteit en functie voegt waarde toe aan
de stad. En worden door hun gebruikers ook als kwaliteit gewaardeerd.
Identiteit geeft karakter, waar men mee wil worden geïdentificeerd.

•

GASTVRIJ EN BRUIKBAAR:
Goede openbare ruimte is gastvrij, bruikbaar, veilig, schoon en heel.
Toegankelijk en bereikbaar.

•

GEZOND:
Een goede buitenruimte nodigt uit tot gebruik. Gezond kan daarin letterlijk
genomen worden: uitnodigend tot meer bewegen, maar ook bezien
vanuit het welzijn van de mens. De omgeving als aangename verblijfs- en
ontmoetingsplek, waarin inrichting, gebruik en programma op elkaar zijn
afgestemd. De omgeving in balans.

•

DUURZAAM:
Duurzaam wordt in dit kader benoemd als gezond en klimaatadaptief. Voor
de binnenstad breiden we dit thema uit met toekomstbestendig, flexibel
en dynamisch genoeg voor het kunnen opvangen van en reageren op
verandering.

Deze 4 waarden zijn gebruikt om de bevindingen van de ruimtelijke en
programmatische analyse te verwoorden danwel te verbeelden.

TWEE VERSCHILLENDE IDENTITEITEN IN HUN EIGEN WERELD
In het historisch deel van de binnenstad is de afgelopen jaren de openbare
ruimte heringericht tot een samenhangend geheel aan straten en pleinen, die
een eigen authentieke leefomgeving vormen. De kwaliteit van de inrichting in
deze gebieden ligt in de juiste afstemming en continuïteit in materialisatie,
straatmeubilair en verlichting, die aansluit bij haar omgeving en het gebruik.
De sfeer, inrichtingselementen en kleurstelling van het historisch centrum
zijn vrijwel onveranderd maar in een hedendaagse uitvoering doorgezet in de
nieuwe delen van het winkelgebied, waaronder het noordelijk deel van het
Veerplein en het Schoutplein.
De inmiddels gedateerde en gefragmenteerde openbare ruimte van het
moderne winkelhart is geen onderdeel van de doorgaande groenstructuren
die de stad tot in het centrum verrijken. Het winkelgebied oogt hard en
verhard, en is dat ook. De bomen op het Veerplein zijn behouden in het
nieuwe ontwerp, maar het plein en de gevels langs het plein bieden niet de
gewenste verblijfskwaliteit en sfeer. Dit geldt ook voor veel andere delen in de
binnenstad, waar de verblijfskwaliteit geen identiteit heeft of inboet ten gunste
van verkeer en parkeren.
DE KRACHT VAN HERKENBARE STRUCTUREN
Het water en de groengebieden zijn belangrijke en hooggewaardeerde
elementen in de openbare ruimte voor zowel bewoners als bezoekers van de
stad. De grote monumentale bomen langs de Oude Haven en op de Markt zijn
beeldbepalende structuren die bijdragen aan de beleving en waarde van de
plek. Het historisch deel wordt nauwelijks bereikt in de beleving en het bezoek
aan de binnenstad. Dat geldt ook voor het naburige horecacluster aan de
Westhavenplaats en langs de Oude haven. De historische kern en het moderne
kernwinkelgebied zijn van elkaar af gegroeid en staan met de rug naar elkaar.

de Touwbaan
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de bestaande verkeersstructuur dringt door tot diep in de binnenstad
de verkeersader van het Liesveldviaduct over het winkelcentrum
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de drie parkeergarages liggen verdeeld rond het stadshart
de uitstraling en toegang van de Liesveldgarage

de ontsluiting voor openbaar vervoer en langzaam verkeer
de confrontatie tussen doorgaand fietspad en winkelgebied bij het Veerplein

GASTVRIJ EN BRUIKBAAR
De binnenstad is een bestemming. Bereikbaarheid en gastvrijheid op
verschillende schaalniveaus helpen om die bestemming te bereiken, te
beleven, zelfs in te leiden
SCHOON, HEEL, VEILIG
Er is een groot onderscheid in de openbare ruimte van de binnenstad. Het
moderne deel van de binnenstad kampt met leegstand en een slecht imago. De
omgeving van het hedendaagse winkelgebied ligt er rommelig bij: gedateerd,
gefragmenteerd, soms zelfs versleten. De overdaad aan verkeersborden en
palen in het straatbeeld verstoren, samen met geparkeerde auto’s, het zicht
en de rust in de moderne binnenstad. Er is geen balans in het gebruik en de
inrichting van het openbaar gebied, dat op onderdelen niet voldoet aan de
basiswaarden schoon, heel en veilig.
Het historisch deel van de Vlaardingse binnenstad is heringericht. Dit
is zichtbaar in de buitenruimte van o.a. de Markt, de Hoogstraat en de
Westhavenplaats. Ook in de programmering is geïnvesteerd met een
Stadsgehoorzaal, het Museum Vlaardingen en een nieuw Gemeentekantoor.
Het zijn bestaande kwaliteiten in en net buiten de binnenstad om op verder te
bouwen.
GASTVRIJ
De binnenstad is geen homogeen gebied maar bestaat uit deelgebieden, die
sterk verschillen in identiteit en gastvrijheid. Sommige delen van de binnenstad
zijn volledig autovrij, weer anderen volledig toegankelijk. Afhankelijk van de
gewenste doelgroep en het gebruik, sluit dit goed aan bij een gebied of niet.

BEREIKBAARHEID
De binnenstad van Vlaardingen is voor de auto goed ontsloten. Vanaf de
snelweg leiden verschillende aanvoerroutes de bezoekers naar de drie
parkeergarages die verdeeld rond de binnenstad liggen. Voor wie de stad
beter kent zijn nog meer plekken voorhanden (bijvoorbeeld Schoutplein) waar
geparkeerd kan worden. De aanvoerstraten onderscheiden zich helaas niet
ten opzichte van de overige straten. Dat is een gemis: vrijwel nergens in het
straatbeeld wordt zichtbaar of ervaart men dat de binnenstad wordt genaderd
(of voorbij gereden). Zelfs niet op het Liesveldviaduct, boven op de binnenstad.
De parkeergarages liggen verspreid over de binnenstad en bestrijken
met z’n drieën vrijwel de gehele historische en moderne deel. De routing
en bewegwijzering richting garages wordt gedomineerd door de focus
op de westelijk gelegen Liesveldgarage. Bewegwijzering richting de
Hoogstraatgarage of Centrumgarage is beperkt en vanuit sommige richtingen
onvolledig.
De auto kan tot diep in de binnenstad doorrijden en parkeren. In het
straatbeeld en het gebruik van de openbare ruimte leidt dit op een aantal
plekken tot conflicten in gebruik hetgeen zichtbaar wordt in het aantal
borden, palen en een rommelig beeld. Alleen het Veerplein, het Liesveld en de
Hoogstraat zijn volledig autovrij.

lightrail en ligt ten zuiden van de binnenstad op de grens van het centrum. Via
de Oude Haven of de Touwbaan duurt een wandeling naar de binnenstad vijf tot
tien minuten.
Voor de fiets is de binnenstad uitstekend ontsloten. Tenminste twee routes
doorkruizen de binnenstad, waarvan één zelfs de winkelstraat. In de
binnenstad is een ruim aanbod aan fietsparkeerplaatsen. Niet altijd op
de meest voordelige of aantrekkelijke plek, zoals voor winkelgevels of in
achterstraten.
RESUMÉ
De binnenstad van Vlaardingen is niet in balans. Niet op het primaire niveau
van schoon, heel en veilig, maar ook niet in de afstemming van gebruik en
inrichting, identiteit en beleving. Met name in het kernwinkelgebied is een
confrontatie tussen verkeer en verblijf debet aan het rommelig straatbeeld en
het disfunctioneren van de openbare ruimte als samenhangend weefsel tussen
de verschillende programma’s van de binnenstad. Bereikbaarheid wordt gelijk
gesteld aan fysieke bereikbaarheid, waarbij parkeren mogelijk is voor zowel
fiets en auto tot bij de bestemming. Dit gaat ten koste van comfort, verblijf en
gastvrijheid van de openbare ruimte, wanneer de bestemming is bereikt en het
beleven en verblijven belangrijk wordt voor de gebruiker van de binnenstad.

Met het openbaar vervoer is de binnenstad bereikbaar per bus of per stoptrein.
De bus stopt letterlijk boven het winkelgebied, op de grens van het historische
en hedendaagse deel. De stoptrein wordt op dit moment omgebouwd tot

De bestaande binnenstad kampt met een aantal gebieden waar de
verschillende vormen van gebruik - verkeer en verblijf - elkaar niet versterken
maar juist leidt tot conflicteren. De gevolgen zijn direct zichtbaar aan de
hand van het scala aan maatregelen (bebording en paaltjes) dat nodig is om
het gebruik te reguleren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de omgeving van de
Fransenstraat/Kuiperstraat, het Liesveldviaduct, maar ook voor het doorgaand
fietsverkeer dat over het Veerplein het winkelend publiek doorkruist.
Dergelijke gebieden zijn toegankelijk, maar zeker niet gastvrij. Dat geldt ook
voor de uitstraling van de drie parkeergarages. De uitstraling en kwaliteit van
in ieder geval twee van de drie parkeergarages is slecht en onaantrekkelijk.
Dat gaat ten koste van de beleving van identiteit en de gastvrijheid van die
delen van de binnenstad.
Andere onderdelen van de binnenstad zijn juist uitnodigend. De Hoogstraat
is autovrij ingericht, wat het verblijf in die kleinschalige omgeving kwaliteit
geeft. Wel blijft er vanuit de omgeving een behoefte aan meer groen. Heel
anders is de omgeving van de Korte Hoogstraat. Daar is de aanwezigheid van
parkeerplaatsen voor de winkels randvoorwaardelijk voor de branchering,
maar vraagt de bestaande inrichting van de trottoirs en het groen om een
verbetering, die minder rommelig oogt en zicht biedt op de winkeletalages.
de gastvrije uitstraling van de entree vanaf de Schiedamseweg
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GEZOND
De openbare ruimte is het openbaar toegankelijke gebied. Vaak is het een
mengvorm van verkeersruimte en verblijfsruimte waar de mens zich doorheen
begeeft. Soms verhouden verschillende typen gebruik zich prima naast elkaar,
soms conflicteren ze. In het laatste geval wordt dat ervaren als onveilig,
onprettig of als overlast.
Vanuit het oogpunt van gezondheid is de fietstoegankelijkheid van de
binnenstad een pluspunt. De mogelijkheid tot het gebruik van de fiets wordt
gefaciliteerd maar het ontbreekt aan aantrekkelijke en herkenbare routes met
goede en aantrekkelijke fietsparkeervoorzieningen.
De aanwezigheid van verkeer en geparkeerde auto’s in het straatbeeld leidt
tot een slechte verblijfskwaliteit in delen van de binnenstad. Op die plekken in
de stad waar de auto te gast is of ontbreekt, biedt de inrichting geen of weinig
aanleiding tot gezond bewegen.
GEZOND STEDELIJK WEEFSEL
De uitstraling van delen van de binnenstad nodigt niet uit tot verblijf.
Buiten de eerder genoemde oude groenstructuren langs de Haven en de
Markt, ontbreekt groen als verblijfskwaliteit. Dat geldt ook voor water. De
belangrijkste grote plekken in het winkelgebied - Veerplein en Liesveld zijn
verharde buitenruimten, die niet uitnodigen tot verblijf en ontmoeting. Dit
wordt wel geboden in delen van de historische stad, maar helaas is daar geen
koppeling met de moderne binnenstad, waardoor veel mensen de kwaliteit van
de historische binnenstad ontgaat.
Het ontbreken van groen en water in het openbaar gebied leidt in stedelijk
gebied tot onplezierige buitenruimte, waar het gebruik als leefomgeving
afneemt en de hittestress toeneemt. Dit is niet bevorderlijk voor de waardering
en het welzijn van zowel de bezoeker als de bewoners van de binnenstad. En
niet voor het aanwezig groen, dat behoefte heeft aan voldoende open grond en
watervoorraad. Een groenvoorziening ter grootte van een park ontbreekt in de
binnenstad.
BELEVING
Het centrum van Vlaardingen biedt naast het winkelgebied verschillende
voorzieningen, waaronder de bioscoop, het museum en de stadsgehoorzaal.
Kunst en cultuur maar ook evenementen bieden welzijn en welbevinden aan
bezoekers en inwoners van de binnenstad. Binnen een straal van 500 meter
biedt de binnenstad een diversiteit aan kwaliteit op dat gebied. Maar het is
niet verbonden met elkaar via een aantrekkelijke doorgaande buitenruimte
of zichtbaar langs goede routes. De Stadsgehoorzaal, park ’t Hof, Oranjepark
en de historische Touwbaan bevinden zich op korte loopafstand maar de
verbinding wordt niet gemaakt.
De bestaande bomenstructuur in de binnenstad
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DUURZAAM
Duurzaamheid staat voor milieubewust en energiezuinig, maar behelst zoveel
meer. Wij richten ons voor de binnenstad in dit onderzoek qua duurzaamheid
vooral op toekomstbestendig en flexibel. De gemeente heeft de afgelopen jaren
vooral geïnvesteerd in de verbetering van de woonwijken buiten het centrum,
door zorgvuldige herstructurering van woongebieden en herinrichting van de
buitenruimte. Hiermee is ingespeeld op de bestaande en toekomstige markt,
met de inzet van de stad Vlaardingen als aantrekkelijke woonstad.
De binnenstad ontbeert vooralsnog een dergelijke duidelijke aanpak, waarbij
onaantrekkelijke of niet-functionerende delen worden vervangen door nieuwe,
betere concepten. Het beleid voor de binnenstad was gericht op behoud en
conserveren. Goed voor de historische binnenstad. Niet voor de moderne
binnenstad, waar star beleid (bestemmingsplannen) en de grootschaligheid
van ingrepen de binnenstad op slot lijken te zetten. Het eenzijdig en gedateerd
programma van winkels en wonen sluit niet aan op de veranderde vraag
en keuzevrijheid van de potentiele bezoeker / bewoner en ook niet op de
toekomstgerichte ambitie, zoals verwoord in de Kadernota Binnenstad.
HUIDIGE FUNCTIES: WINKELGEBIED MET LEEGSTAND
de loopstromen door het bestaande winkelgebied

Het bestaande winkelaanbod is verdeeld over een relatief groot gebied. Het
kernwinkelgebied concentreert zich langs de as van het Liesveld, tussen
het Veerplein en de Hoogstraat. De overige winkels spreiden zich uit over de
binnenstad, zuidelijk langs de Fransenstraat, Kuiperstraat en Waalstraat,
noordelijk langs de Gedempte Biersloot en de Korte Hoogstraat, en oostelijk
richting Hoogstraat en de haven.
Er is sprake van een sterke toename van leegstand, die zich ook na de crisis
heeft doorgezet. Bruikbaarheid en kwaliteit van de panden en de openbare
ruimte worden genoemd als oorzaken.
LEEFSTIJLEN EN LOOPSTROMENONDERZOEK
De onderzoeken naar de bezoekersstromen van de afgelopen jaren laten zien
dat het winkelend publiek een steeds kleiner deel van de binnenstad bezoekt
en steeds minder lang verblijft in die binnenstad. Het laatste onderzoek laat de
omgeving van de Liesveldgarage als bronpunt zien met een concentratie van
winkelend publiek op het Veerplein (westzijde) en langs de zuidzijde van het
Liesveld. De overige straten die nog beschouwd worden als kernwinkelgebied,
kunnen rekenen op minder dan de helft van het aantal bezoekers, waarna de
bezoekersstromen opdrogen. De bezoekers van de Vlaardingse binnenstad
kenmerken zich door vrij monotoon door een leefstijl, die zich laat omschrijven
als “lime (groen en geel). Rond de Korte Hoogstraat ziet men de paarse
doelgroep terug komen.

EEN COMPACT WINKELGEBIED VOOR DE BINNENSTAD
Bij de heroriëntatie van de winkelstructuur is gezocht naar een bestaande
of nieuwe ruggengraat voor een duurzame doorstart van het winkelen in de
binnenstad van Vlaardingen. De contour van het “nieuwe kernwinkelgebied”
is in overleg met de binnenstadsmanager en een vertegenwoordiging van
het lokale vastgoed bepaald op de as Veerplein - Liesveld ZZ (zuidzijde). De
as die uit de onderzoeken naar de bezoekersstromen het meest vitaal en
levensvatbaar wordt geacht en kan rekenen op een stabiele sterke drager,
zoals de bioscoop en de supermarkt, en de grotere winkelketens aan de andere
zijde van het Liesveld.
HUIDIGE FUNCTIES: WONEN
Boven de winkels, soms tussen de winkels en op het Liesveld boven het
winkelgebied, wordt gewoond. Het woningtype is eenzijdig en sluit slecht
aan op de huidige vraag van de markt. De kwaliteit van woningaanbod is
sterk wisselend; de relatie met de omgeving veelal onvoldoende. Wel is er
vraag om in de karaktervolle historische straten van de binnenstad winkels
te transformeren naar woningen. Blijkbaar is er een behoefte vanuit een
bepaalde doelgroep naar dergelijke woonmilieus. Helaas laat het beleid dit nog
onvoldoende toe.
HUIDIGE FUNCTIES: OVERIGE FUNCTIES
De binnenstad bevat naast wonen en winkelen nog meer functies, zoals de
leisure aan het Veerplein, het horecacluster rond de Westhavenplaats en de
historische iconen van de Grote Kerk en het Oude Stadhuis aan de Markt.
De diverse functies liggen verdeeld over de binnenstad. De ruimtelijke en
/ of programmatische koppeling tussen de verschillende functies is soms
uitstekend, bijvoorbeeld bij de supermarkt en de parkeergarage, maar
even zo vaak ontbreekt enige relatie. Dit is met name aan de hand bij het
kernwinkelgebied Veerplein / Liesveld en de omgeving van de horeca rond de
Westhavenplaats. Zowel functioneel als visueel zijn het twee werelden, die niet
met elkaar zijn verbonden, maar langs elkaar leven. In de nadere afstemming
van de verschillende functies is ook een herverdeling van die functies over
de binnenstad en de fysieke koppeling tot een compleet aanbod aan diverse
functies van belang. Daarbij ligt de oplossing in de verbinding tussen gebieden,
in de mix van functies op een goede plek, of beide.

het voorstel voor de ruggengraat van het kernwinkelgebied
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DE ANALYSE SAMENGEVAT / CONCLUSIES
IDENTITEIT

GEZOND

Een grote kwaliteit en kans voor Vlaardingen is de dubbele identiteit in haar
eigen binnenstad. Authentiek historisch en modern hedendaags; het beste
van beide werelden is voorhanden. Wanneer ze met elkaar zijn verbonden,
vormen ze samen een sterk en veelzijdig DNA voor de binnenstad. Daarom
moeten de historische kwaliteiten beter verbonden worden met de moderne
aantrekkelijkheden. Die verbinding kan gemaakt worden middels programma
en functies; en door een goede openbare ruimte, die het binnenstedelijk
weefsel bij elkaar brengt. Bestaande ruimtelijke groenstructuren vanuit de
omgeving bieden een handvat om tot diep in de binnenstad het openbaar
gebied met elkaar te vervlechten en waarde te geven. Een goede en
betekenisvolle buitenruimte is een sterke basis voor de juiste functie op de
juiste plek. Daarbij is blijvende aandacht nodig voor maat, schaal en gebruik
in relatie tot beeld en ingreep. Voor de historische binnenstad adviseren we om
door te gaan op de zorgvuldige werkwijze van reconstructie naar authentieke
waarden. Voor de na-oorlogse ingrepen verwachten we rigoureuzere ingrepen
en veranderingen nodig te hebben om de kwaliteit op het juiste niveau te
krijgen.

Met de juiste balans in gebruik van het openbaar gebied ontstaat de
mogelijkheid om samenhang en identiteit aan de openbare ruimte te geven.
Het verblijfsgebied dient een aangesloten structuur van plekken, pleinen,
wandelgebieden en straten te worden, die de verschillende functies en
identiteiten met elkaar verbindt tot een aantrekkelijk, hoogwaardig en gastvrije
openbare ruimte van de binnenstad. Bestaande groenstructuren dienen weer
met de binnenstad te worden verbonden zodat de binnenstad weer onderdeel
wordt van de leefomgeving om te bewegen, verblijven, etc.

GASTVRIJ & BRUIKBAAR
De binnenstad is als bestemming nodig toe aan een gastvrije en bruikbare
omgeving. Dit begint met het schoon, heel en veilig maken van de
achterstallige buitenruimte, waarbij een andere balans tussen verkeer
en verblijf nodig is. De bestaande bereikbaarheid met verschillende
vervoersmogelijkheden tot diep in de stad, gaat ten koste van de gastvrijheid
en bruikbaarheid. Door een juiste verdeling van het verkeer door de binnenstad
wordt de functionele verkeersstructuur èn de verblijfsstructuur verbeterd. Dit
geldt voor alle gebruikers: auto, fiets en voetganger.
Ook de leesbaarheid en routing naar en binnen het centrum verdient
verbetering. Dit geldt voor zowel de verdeling van het verkeer over de
verschillende routes, de aantrekkelijkheid en leesbaarheid van die routes
richting binnenstad en de beleving van de nabijheid / toegang van de
binnenstad.
De kwaliteit en het gebruik van alle drie parkeergarages moet en kan
beter, waarbij de gebruiker weet welk deel van de binnenstad hij met welke
garage bereikt. Door een spreiding van het bezoek over de verschillende
parkeergarages wordt de gehele binnenstad beter toegankelijk en onderdeel
van de beleving van de bezoeker.
In de keuze tussen gastvrijheid en bereikbaarheid dient de focus in de
openbare ruimte van de binnenstad te verschuiven van verkeersruimte naar
verblijf- en ontmoetingsruimte.

De scope voor dit netwerk aan verbindingen en ruimten beperkt zich niet tot
de binnenstad maar strekt zich uit over het centrum. Bestaande culturele
en groene voorzieningen zoals de Stadsgehoorzaal en het Oranjepark liggen
op loopafstand maar zijn nu mentaal een andere wereld. Zo liggen er in
de omgeving van de binnenstad vele buitenkansen om als binnenstad op
aangehaakt te willen zijn.
Groen en water zijn per definitie waardevolle ingrediënten in een openbaar
gebied en dragen bij tot het juiste beeld, gebruik en de beleving. Met name
in druk gebruikte, dichte en verharde binnensteden biedt voldoende groen
en water diversiteit, rust, schaduw, verkoeling aan de leefomgeving en haar
gebruikers: bewoners en bezoekers. De binnenstad van Vlaardingen heeft de
unieke opgave om haar binnenstad te vergroenen en misschien zelfs een eigen
stadspark op haar binnenstad te maken.
DUURZAAM
De noodzaak voor een heroriëntatie op het winkelgebied is evident. De
bestaande leegstand slaat gaten in de structuur, die het aanzicht en
functioneren negatief beïnvloeden. Bij de positionering van de winkelfunctie
als onderdeel van de binnenstad, is het advies om de focus te leggen op
het versterken en opbouwen van het kernwinkelgebied tot weer een vitaal
winkelcentrum. Die ruggengraat bestaat uit het Liesveld en het Veerplein.
Door actief monitoren kunnen nieuwe of bestaande winkels worden
geherpositioneerd tot een compacte sterke basis.
Naast duidelijkheid over de winkelfunctie in de binnenstad is ruimte nodig voor
verandering van programma. Aan de verschillende deelgebieden dient ruimte
en flexibiliteit te worden geboden voor een transformatie naar andere functies.
Monitor daarbij ook wat goed gaat en draag bij aan die ontwikkeling waar nodig
is om dat te versterken en tot een duurzaam succes te brengen.
TRENDS & ONTWIKKELINGEN
Het effect van trends en ontwikkelingen op de maatschappij heeft een
reflectie op de stad. Na decennia van een negatief imago van het centrum als
woonlocatie, heeft de laatste jaren een structurele omslag in het waarderen
van de binnenstad als aangenaam woonmilieu plaatsgevonden. Dit geldt voor
de ruimtelijke ordening als vakdiscipline, maar ook voor de markt.
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De omslag in stedelijke ontwikkeling van uitbreiding naar inbreiding; en
de demografie, met als kenmerk een groeiende vergrijzing en behoeft aan
nabijheid van voorzieningen leidt er toe dat het stedelijk woonmilieu weer
aantrekkelijk is voor meerdere doelgroepen: de bemiddelde oudere emptynesters, die graag weer dicht bij alle voorzieningen willen wonen, maar zeker
ook de jonge starters, die nog een hele toekomst voor zich hebben en zich
kunnen binden aan een geweldige stad als Vlaardingen.
De stad Vlaardingen heeft zich tot nu toe gericht op de verbetering van
de woonmilieus in de wijken rond het centrum. De huidige trends en
ontwikkelingen zijn de perfecte aanleiding om de aandacht te verleggen naar
de binnenstad, waar de negatieve ontwikkeling van het eenzijdig functionerend
winkelgebied kan worden omgevormd in een hernieuwde kans voor een
veelzijdig compacte, complete en comfortabele binnenstad van betekenis voor
de inwoners van Vlaardingen en daarbuiten.
DE RUIMTELIJKE OPGAVEN
Vanuit onze visie op de binnenstad is er bewust breder gekeken dan de
binnenstad als alleen winkelgebied, maar in ook “belevingswerelden”
toegewerkt naar een veelzijdige binnenstad, waar wordt gewoond, gerecreëerd,
verbleven en gewinkeld. Een diverse binnenstad voor elke Vlaardinger. Aan
de hand van deze verschillende functies, die de binnenstad kan hebben als
hart van Vlaardingen, worden die kansen en opgaven benoemd, die zich na
de analysefase en de afstemming met de verschillende betrokkenen in de
werkgroep hebben gevormd
Soms is de binnenstad, dan weer het hele centrum onderdeel van de scope
van de opgave. Maar ook landelijke ontwikkelingen worden ingezet voor de
bepaling van de mogelijkheden voor Vlaardingen in haar proces op weg naar
een toekomstbestendige, gezonde en veelzijdige binnenstad.
De fysieke en functionele koppeling van het hedendaagse winkelgebied met
de historische binnenstad is essentieel voor de toekomst en profilering van
Vlaardingen als compacte, complete en comfortabele binnenstad, war het
prettig is om te wonen, te winkelen en te werken. Het juiste programma op
de juiste plek speelt daarbij een belangrijke rol om die relatie te maken. Dit
geldt ook voor de heroriëntatie van het winkelgebied richting de juiste mix aan
functies in de binnenstad. De openbare ruimte is als identiteitvol en gastvrij
verblijfsgebied een bindende factor en aanjager in het versmelten van de
diverse functies en sferen in de binnenstad tot een samenhangend weefsel van
programma en openbaar gebied.
De transitie van de huidige binnenstad naar veelzijdig en tevens
samenhangend hart van de stad geschiedt via een samenspel van alle factoren.
In de volgende hoofdstukken draait het om het definiëren van die veelzijdigheid
aan opgaven en kansen, die zich aandienen in de binnenstad.

RUIMTELIJKE
O P G AV E N
Gemeente Vlaardingen - Visie op de binnenstad
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meer verblijfsruimte, minder verkeersruimte

doorzetten van bestaande groenstructuren in de binnenstad

De relatie tussen winkelen en verblijven

vergroenen van het tweede maaiveld
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VAN PLACE TO BUY NAAR PLACE TO BE
Een essentiële opgave in de transformatie van de binnenstad van Vlaardingen
is het slechten van de impasse omtrent het winkelen in de binnenstad.
De gemeente kiest voor het behoud van de winkelfunctie met een
verzorgingsgebied voor Vlaardingen en de regio. Dat vereist een heroriëntatie
op het winkelapparaat met een focus op een compacte ruggengraat van een
krachtig kernwinkelgebied om zo de leegstand het hoofd te bieden en opnieuw
te bouwen aan een toekomstbestendig winkelhart.

•

Echter: de binnenstad is zoveel meer dan alleen een winkelgebied. Welke
functies passen bij de winkelambitie die Vlaardingen voor haar binnenstad
heeft bepaald, en hoe ondersteunen en verrijken die functies de winkelfunctie
naar het niveau van het gewenste lokale en regionale niveau? Op welke wijze
wordt vorm gegeven aan de behoefte van de consument om winkelen meer en
meer te beschouwen als onderdeel van een totaalbeleving? In de transitie naar
een aantrekkelijke en veelzijdige binnenstad, ligt een belangrijke schakel in de
openbare ruimte. En de juiste functies op de juiste plek.

•

•

Heroriëntatie betekent niet per definitie een krimpopgave, maar een
hernieuwde focus. Dat betekent dat de overige delen in de binnenstad
zich kunnen profileren op hun eigen specifieke kwaliteiten en functiemix
(waarbinnen nog steeds ruimte is voor winkels, die niet aansluiten bij het
imago of prijskaartje van het kernwinkelgebied)

•

Werk aan een betere routing en leesbaarheid van de bereikbare
binnenstad. Focus daarbij op de kwaliteit en identiteit van de
aanvoerwegen en de routes en entrees naar de verschillende
parkeergarages. Een betere verdeling van de bezoekers (per auto of fiets)
over het gebied naar gastvrije entrees van de binnenstad bevordert de
uitstraling van het kernwinkelgebied. Bij die gastvrijheid en bereikbaarheid
past ook een goede en kwalitatieve stalling bij de toegangen naar het
winkelgebied.

•

De winkels vormen één van de bestemmingen van een beleving van
de binnenstad. Daarin is een gastvrije verblijfskwaliteit minstens net
zo belangrijk als bereikbaarheid. Onderzoek waar in de binnenstad de
verkeersfunctie nodig is en waar de verblijfsfunctie en kwaliteit belangrijk
is. De stad is geen drive-in, maar de moeite waard om te voet te ervaren,
waarbij de verblijfskwaliteit zich richt op de gebruiker: bezoekend (winkel)
publiek, bewoners, passanten en ondernemers. Een betere aanbod in
verblijfskwaliteit leidt ook tot een betere belevenis en daarmee tot een
langer bezoek en meer bestedingen.

Breng samenhang in het weefsel van de openbare ruimte. En verbeter de
verblijfskwaliteit en identiteit in de openbare ruimte van de binnenstad.
Niet alleen het winkelgebied maar de hele binnenstad is gebaat bij een
goede openbare ruimte. Schoon, heel, veilig, maar ook aantrekkelijk,
uitnodigend, gastvrij en gebruiksvriendelijk. De openbare ruimte in de
binnenstad behoeft op al die punten verbetering. De binnenstad heeft
behoefte aan een samenhangende openbare ruimte met identiteit waar
verblijf voorop staat.

•

De luifels in het kernwinkelgebied bieden beschutting maar zorgen tegelijk
voor een tunneleffect, waardoor de relatie met andere delen van de
binnenstad minder worden. Beschutting kan ook worden geboden met een
kleine luifel aan weerszijden, waarmee lucht, openheid en de mogelijkheid
voor groen ontstaat.

•

Breng meer groen terug in de binnenstad om de leefbaarheid te vergroten
en lever daarmee een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. Naast
de kwaliteit van structureel groen als aantrekkelijke verblijfskwaliteit
is de aanwezigheid van groen een belangrijke impuls voor bijvoorbeeld
duurzaamheid en waterberging. Naast de bijdrage die groen levert aan de
leefbaarheid en gastvrijheid van de omgeving biedt het mogelijkheden voor
schaduw, waterberging en het voorkomen van hittestress.

•

Verbeter het gebruik van de aanwezige kwaliteiten en kansen in de
buitenruimte. Horeca is een belangrijke functie in een binnenstad. Het
biedt de bezoeker een moment van rust tijdens het winkelen, gastvrijheid
en verlengt de verblijfsduur van de consument, tijdens en na de
winkeltijden. In de binnenstad ligt het bestaande horecacluster op een
prachtige locatie aan de Oude Haven. Dit dient behouden en versterkt te
worden.

Een voorbeeld is de omgeving van de Fransenstraat en Kuiperstraat, waar
de huidige organisatie van beide functies leidt tot een rommelig en negatief
beeld, op de grens van het kernwinkelgebied. Een ander voorbeeld is het
aanbod aan parkeren op straat in het kernwinkelgebied. De conflicten in de
binnenstad in gebruik tussen verkeers- en verblijfsruimte moeten worden
opgelost door verbetering van de parkeergarages en de routing, waarmee
meer ruimte beschikbaar komt voor verblijfsgebied.

OPGAVEN EN AANBEVELINGEN
Herdefinieer de winkelbehoefte en de ruimtelijk-programmatische drager
van het toekomstige kernwinkelgebied. Schep duidelijkheid over de nieuwe
contour, die de ruggengraat van de winkelfunctie in de binnenstad wordt.
Door stelling te nemen en een visie vast te leggen over het winkelhart van
Vlaardingen, weten ondernemers waar zij wel of niet hun investeringen op
moeten richten.

Een centrum winkelgebied richt zich vooral op de non- food sector. De
aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen draagt daaraan sterk bij
met het verhogen van de bezoekersstromen. Aan het Veerplein ligt een
supermarkt, waarvan de koppeling van die supermarkt met de andere
winkels verbetering behoeft. Dat kan met een betere zichtbaarheid,
oriëntatie door de toegang en entree aan te passen aan de gewenste
loopstromen en relaties met het winkelgebied.

•

•

•

Verbind de winkelfunctie aan de overige kwaliteiten en functies in de
binnenstad. Dit kan met aanvullend programma en met een goede
openbare ruimte. Laat de winkelfunctie de koppeling leggen met
de verschillende identiteiten in de binnenstad. De verbinding met de
bestaande historische stad is daarin een essentiële stap. De omgeving
van de bloementrappen tussen de Hoogstraat en het Liesveld, de routing
Veerplein - Korte Hoogstraat en de verbinding via de Kuiperstraat naar de
Markt zijn belangrijke schakels in het netwerk van de openbare ruimte,
die de aansluiting van hedendaags modern op authentiek historisch
versterken.
Ook binnen het nieuwe winkelgebied is behoefte aan betere verbindingen
om de maat en schaal op de mens af te stemmen. Zoek naar versterking
van de dwarsverbindingen, door verbetering van de routes onder de
viaducten en een extra dwarsverbinding langs het Liesveld. De dooradering
van het kernwinkelgebied is zo beter afgestemd op het publiek en verblijf.
Denk daarbij ook aan comfort en beleving: zit- en speelgelegenheid, licht,
de mogelijkheid voor een horecabezoek, het maakt allemaal deel uit van
een beleefbare aantrekkelijke winkelomgeving.

Er zijn goede mogelijkheden voor een extra horecacluster, meer gericht
op het winkelend publiek aan de zonzijde van het Veerplein, zeker als de
doorgaande fietsroute wordt verlegd. Een dergelijk programma versterkt
ook de leisure aan het Veerplein.
•

Een van de grote opgaven ligt misschien wel boven op het winkelgebied,
op het Liesveldviaduct. In de jaren 60 is deze doorgaande route boven
het winkelcentrum aangelegd, maar inmiddels is het merendeel van het
doorgaand verkeer hier verdwenen. Op het niveau van het winkelgebied
onderbreken de viaducten de mogelijkheid voor een samenhangende
openbare ruimte met doorgaande zichtlijnen en groenstructuren. Het
gebrek aan licht heeft een effect op de programmering van de winkelplint
en maakt de viaducten tot structurele barrières in de binnenstad. Een
transformatie van deze route van doorgaand naar bestemmingsverkeer
biedt kansen om de viaducten te versmallen en de samenhang in het hart
van de moderne binnenstad te verbeteren met behoud van bereikbaarheid.

•

Het doortrekken of verbinden van bestaande groenstructuren vanuit de
omgeving tot in het hart van de binnenstad verbetert de leesbaarheid en
kwaliteit van de leefomgeving.

In de routing van het kernwinkelgebied zijn de onderdoorgangen van het
Liesveldviaduct fysieke en visuele barrières in het winkelhart. Onderzoek
hoe hier de relaties beter kunnen, door meer verblijfskwaliteit en / of een
versmalling van de brugdelen ter plaatse.

Gemeente Vlaardingen - Visie op de binnenstad
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VAN PLACE TO BE NAAR PLACE TO LIVE
Vlaardingen wil een diverse en aantrekkelijke binnenstad, waarin wordt
gewinkeld, gewerkt, gerecreëerd en gewoond. Voor wat betreft dat laatste
programma kan de binnenstad gebruik maken van de hernieuwde waardering
van (binnen-)steden als aantrekkelijk woonmilieu. Juist het hoogwaardig
binnenstedelijk woonmilieu ontbreekt binnen de gemeente en kan binnen haar
eigen centrum worden geboden.
De investeringen in de openbare ruimte, de bereikbaarheid en gastvrijheid,
komen niet alleen ten goede van het kernwinkelgebied, maar dragen samen
bij aan een aantrekkelijke voedingsbodem voor wonen. En daarmee aan de
diversiteit en toegankelijkheid van de binnenstad. Wonen is een essentieel
onderdeel van een gezonde binnenstad en voorziet de binnenstad van een
continue stroom van gebruikers in haar eigen stadshart.
OPGAVEN EN AANBEVELINGEN
•

Maak ruimte voor transformatie naar wonen. Voor Vlaardingen is het
binnenstedelijk woonmilieu een ondervertegenwoordigd woonprogramma,
waar met de herwaardering van de stad en de krimpopgave in de
binnenstad een grote kans ontstaat. Met de geboden transformatie opgave
kunnen grote en kleine locaties in de binnenstad worden ingezet als
woningbouwlocatie, waarbij de consument (de Vlaardinger) zich niet alleen
heroriënteert op de kwaliteiten en voorzieningen in de binnenstad, maar
als bewoner zelf onderdeel wordt van die binnenstad.

•

Verbeter de bestaande woningvoorraad of maak ruimte voor nieuwe
binnenstedelijke woonconcepten. De bestaande goede woonconcepten
dienen beter gehecht worden aan hun omgeving. Dit geldt met name voor
woningen boven winkels of boven het kernwinkelgebied. Andere delen van
de bestaande woningvoorraad in de binnenstad voldoen niet meer aan de
huidige woonwensen. Maak een keuze welke complexen bewaard worden
en welke plaats maken voor woonconcepten die beter aansluiten bij de
binnenstad en de vraag.

•

Onderzoek de mogelijkheden voor stedelijke vernieuwing met wonen voor
alle deelgebieden in de binnenstad, die vallen onder de transformatie of
heroriëntatie van de binnenstad. Een verdere verdichting en differentiatie
van de woonfunctie is mogelijk, wenselijk en haalbaar. Enkele locaties,
die daarin positief opvallen als potentiele woningbouwlocatie, zijn de oude
bibliotheek, de omgeving van het Wok House restaurant, het dek van de
Liesveldgarage en het Liesveld viaduct en, om de hoek, de omgeving van
de Hoogstraatgarage.

•

Wederom kan de juiste openbare ruimte als drager en vliegwiel dienen
voor de transformatie naar woningbouw als programma in de binnenstad.
De aanwezigheid van een goede, gezonde, identiteitvolle, gastvrije,
bruikbare en duurzame buitenruimte biedt goede locatievoorwaarden voor
de “nieuwe stedeling”. De aanwezigheid van reeds bestaande gebouwde
parkeervoorzieningen nabij maakt dat proces makkelijk inpasbaar en
haalbaar zonder hoge kosten voor gebouwd parkeren per wooncomplex of
een aantasting van het verblijfsklimaat van de leefomgeving.

bestaande woningen in de binnenstad

mogelijke toevoeging van binnenstedelijke woonmilieus
Mariskwartier (Groosman & partners)

eengezinswoningen boven winkels (Almere)

Gemeente Vlaardingen - Visie op de binnenstad
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DE BINNENSTAD: A PLACE TO LOVE
Met een hernieuwde focus op de binnenstad met een gezond en compact
kernwinkelgebied, een goede aantrekkelijke buitenruimte, gericht op verblijf
en beleving en een herwaardering van het centrum als woonmilieu voor
kansrijke doelgroepen, kan Vlaardingen bouwen aan een toekomstbestendige
binnenstad. Dat doet zij niet alleen, maar met alle stakeholders in het gebied.
Zo wordt de binnenstad van een “place to buy” een “place to be” en een “place
to live”. Een veelzijdige, aantrekkelijke binnenstad voor haar inwoners en
de regio. Maar wat kan de gemeente nog meer inzetten als middel om haar
ambities voor de stad te bereiken? Door opgavegericht te werken aan de van
te voren benoemde stip op de horizon, zonder star eindbeeld, maar in een
organisch/flexibel proces dat zich aan kan passen aan veranderende inzichten
maar wel een ‘routekaart’ biedt om het doel te bereiken.
We hebben tot slot nog enkele aanbevelingen, als stip op de horizon, of als
kansen die binnen handbereik liggen. Om van een “place to live” uiteindelijk uit
te komen bij een “place to love”.
•

Breng meer kunst en cultuur in het centrum, en daarmee ook in de
binnenstad. Dit kan statisch op vaste plekken of dynamisch, door middel
van evenementen, die de beleving van de binnenstad verhogen. Door actief
te sturen op evenementen, kunst en cultuur wordt de binnenstad vaker
bezocht en aantrekkelijk voor een breder publiek. Denk daarbij ook zeker
aan de koppeling van bestaande kwaliteiten en voorzieningen, die met iets
meer aandacht en promotie uit kunnen groeien tot ware ambassadeurs
voor de hele binnenstad: het museum, streekmarkt, feestdagen,
straatfestivals, etcetera.

•

De binnenstad van Vlaardingen kent de unieke situatie van een tweede
maaiveld binnen haar eigen centrum. Boven het winkelgebied ligt nog
een extra openbaar gebied: het Liesveldviaduct. Het bestaat uit een
grotendeels verhard verkeersgebied, als verbinding tussen beide zijden
van het centrum. Onderdeel van deze opgetilde wereld is een aantal
woontorens die worden ontsloten via deze route. De verkeersfunctie
van dit viaduct neemt steeds meer af en verandert van doorgaand naar
bestemmingsverkeer.
De tijd lijkt eindelijk daar dat de mogelijkheid ontstaat om het viaduct veel
meer in te richten als verblijfsgebied. Een unieke kans voor de binnenstad
voor een opgetild stadspark, dat zowel de verbinding legt tussen de
verschillende daklandschappen tussen de woningen in de binnenstad en
ook de bezoekers van het centrum een groene oase biedt in het hart van de
binnenstad.
Ook op het niveau van de winkels draagt een transformatie van het viaduct
bij aan de kwaliteit van het winkelgebied. Met overhangende tuinen, meer
groen, maar vooral ook door een versmalling van de bestaande viaducten
die nu functioneren als barrières in het weefsel van het winkelgebied.
Daarnaast is de mogelijkheid binnen handbereik om de woningen boven en
de winkels beneden meer met elkaar te verbinden, zodat ze onderdeel van
elkaars omgeving worden
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