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Grote Kerk, Vlaardingen

VOORWOORD

Beste lezer,
Met het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Vlaardingen willen we een kwaliteitsslag maken in de beleving van de openbare
ruimte. Het plan sluit aan op het Programma Levendige Binnenstad 2030, dat inzet op een structurele verbetering van de
Vlaardingse binnenstad. In dit programma is aandacht voor het teveel aan winkelmeters, de (toekomstige) functies van de
panden, de leegstand maar bovenal de buitenruimte en de kwaliteitsbeleving daarvan. Om bezoekers van de binnenstad
langer te laten verblijven moet er op meerdere vlakken ingegrepen worden.
Het aanpakken van de functies in de binnenstad alleen is niet voldoende, deze moeten ook ondersteund worden door een
ruimtelijk kwaliteit die daar bij past. De veranderingen die worden voorgesteld in het Programma zullen andere eisen stellen
aan het beleven van de openbare ruimte het beeldkwaliteitsplan speelt hierop in. In simpele termen gesteld: vorm volgt
functie.
Maar zónder dit programma moet de verbetering van de kwaliteit nu ook een opgave zijn. De binnenstad, de huiskamer
van onze stad, verdient meer dan wat het nu heeft. Het beeldkwaliteitsplan is een daarom een zelfstandig document. Het is
gericht op de ruimtelijke kwaliteit van individuele gebieden, maar zoekt juist ook de verbinding waardoor de binnenstad ook
als geheel wordt gezien.
Het mag duidelijk zijn dat een dergelijk opgave niet in één keer volbracht kan worden. Het is ook geen taak voor slechts één
partij. De kracht ligt juist in een gezamenlijk beeld dat de gebruikers van de binnenstad kunnen nastreven. Het stuk kan bij
nieuwe ontwikkelingen een inspiratie zijn en een leidraad geven. Uiteindelijk zullen de opgenomen criteria een basis zijn voor
de Welstandstoetsing waardoor de kwaliteit wordt verankerd.
Met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente is een uitgebreid participatieproces gevoerd om zoveel
mogelijk draagvlak te krijgen voor het plan dat u voor u ziet. Met dit draagvlak moet het mogelijk zijn om de binnenstad
ruimtelijk op een hoger niveau te brengen.
Bart de Leede
Wethouder Binnenstad, gemeente Vlaardingen
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Lentemarkt in het Stadshart, Vlaardingen

1. INLEIDING
AANLEIDING

HET DOEL VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN

PROCES

Dit Beeldkwaliteitsplan (BKP) is een onderdeel van het Programma Levendige
Binnenstad . Zoals in het Programma is beschreven, staat de kwaliteit van de
binnenstad onder druk.

Een Beeldkwaliteitsplan (BKP) is een beschrijving van de toekomstige
kwaliteit, het is geen ontwerp of een uitvoeringsplan. Het BKP moet een
doorzicht geven naar de toekomst zonder direct een oplossing te bieden en
dingen in ontwerp vast te leggen. Er worden richtlijnen gegeven en criteria
opgesteld om de beeldkwaliteit in de toekomst te verbeteren en te waarborgen.

Het BKP, maar met name het minder gereguleerde deel, staat of valt met
een goed proces. Het is essentieel in de uitvoering dat er een draagvlak is.
Iedereen moet beseffen dat men een onderdeel van een geheel is en dat met
juist een gezamenlijke krachtsinspanning de ruimtelijk kwaliteit naar een
hoger plan getild kan worden.

Het BKP gaat over de gehele inrichting van de openbare ruimte, niet alleen
de vloer maar juist ook de gevels zijn van groot belang voor hoe de openbare
ruimte wordt beleefd. De functies zijn hierin ook belangrijk.

Daarom zijn er voor de beeldkwaliteit drie participatierondes geweest waarin
steeds meer ingezoomd werd vanuit de structuur van de binnenstad tot aan de
voordeur van de functies. De resultaten van deze participatie zijn verwerkt in
dit document.

Dit is deels te herleiden naar de functies (leegstand) maar een ander aspect
is de kwaliteit van de openbare ruimte. Een betere openbare ruimte is één van
de dingen die de negatieve spiraal kan doorbreken. Door een mooie openbare
ruimte is er veel meer aanleiding om langer in de binnenstad te verblijven.
Naast het BKP zijn er andere richtlijnen die van invloed zijn op de openbare
ruimte en de bijbehorende gevels zoals het Beschermd Stadsgezicht,
aanwijzingen van monumenten en beeldbepalende panden, en bijvoorbeeld
richtlijnen voor terrasmeubilair.

Het BKP Binnenstad heeft drie hoofdonderdelen:
INSPIRATIE
Aan de hand van tekst, tekeningen en referenties wordt de ambitie
weergegeven die we voor de binnenstad hebben. Er wordt richting gegeven aan
gezamenlijke ambities, aan ideeën voor oplossingen voor grote vraagstukken
die de gehele binnenstad aangaan.
LEIDRAAD VOOR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE
Een beschrijving van de gewenste kwaliteit aan de hand van tekst, profielen,
voorbeeldschetsen, referenties en impressies. Als we met de binnenstad
bezig zijn dan moet dit een basis zijn van waaruit we (winkeliers, eigenaren,
bewoners én gemeente) werken. Dit geldt juist als er geen bouwvergunning
nodig is en er geen welstandstoetsing hoeft plaats te vinden. De leidraad is iets
waar we elkaar op kunnen aanspreken en een basis waarop toekomstig beleid
gemaakt moet worden.
CRITERIA EEN TOETSINGSKADER VOOR DE WELSTANDSMONUMENTENCOMMISSIE

Veerplein, Vlaardingen

De Welstandscommissie is een onafhankelijk adviesorgaan, dat het
gemeentebestuur adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Haar taken zijn wettelijk
vastgelegd. De formele, wettelijke bevoegdheid tot
welstandstoetsing ligt bij de Welstand/Monumentencommissie. Zij bewaakt
de ruimtelijke kwaliteit en esthetische samenhang in ontwikkelingen en
baseert zich daarbij op het door de gemeente opgestelde welstandsbeleid.
Het Beschermd Stadsgezicht is ook een toetsingskader voor de
Welstandscommissie. Met het vastleggen van de criteria in dit BKP wordt
de kwaliteit en het ambitieniveau voor de binnenstad geborgd. Het wordt
op termijn onderdeel van de Welstandsnota van de gemeente Vlaardingen.
Dit BKP wordt ter advisering aan de Welstandscommissie voorgelegd
en daarna vastgesteld door de raad als formeel toetsingskader voor de
welstandsbeoordeling voor de binnenstad.

Binnenstadsbijeenkomst BKP, 10-12-2019

AFBAKENING
De binnenstad staat niet op zichzelf maar is een onderdeel van een historisch
gegroeide structuur die met name richting de rivier veel betekenis heeft.
De binnenstad is gebaat met een duidelijke koppeling met de rivier, het
havengebied en het Museum- en Touwbaankwartier. Deze relatie zou verder
uitgewerkt en versterkt moeten worden. Dit valt buiten de reikwijdte van het
plan. De intentie van het op een hoger plan brengen van de openbare ruimte
zou een aanleiding moeten zijn om deze relaties opnieuw onder de loep te
nemen.
Er zijn verder zoveel elementen waarvoor het BKP geen criteria kan
vaststellen. Het kan wel als inspiratie of leidraad gebruikt worden omdat
deze elementen een enorme impact kunnen hebben op de beleving van de
binnenstad. Te denken valt aan een terrassenbeleid waar de kwaliteit van het
meubilair wordt afgestemd met de omgeving of een reclamebeleid dat een
vergelijkbaar doel heeft.
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GEBIEDSPROFIELEN
1. LIESVELD / VEERPLEIN
2. HOOGSTRAAT / BLOKMAKERSPLAATS / MARKT
3. KORTE HOOGSTRAAT
4. FRANSENSTRAAT
5. KUIPERSTRAAT
6. STADHUIS / WAALSTRAAT
7. WESTHAVENPLAATS
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2. DE BINNENSTAD
DEELGEBIEDEN

3. KORTE HOOGSTRAAT

6. STADHUIS / WAALSTRAAT

De binnenstad van Vlaardingen is voor het BKP opgedeeld in zeven
deelgebieden. Deze indeling is onder andere gebaseerd op de aanwezige
functies maar ook op de eigenheid van bepaalde plekken. Het is duidelijk dat er
een grote verscheidenheid aan identiteiten is.

De Korte Hoogstraat is een stadse straat, met een breed profiel en een strakke
inrichting. De wijze waarop met het hoogteverschil en de lichte kromming is
omgegaan geeft de Korte Hoogstraat toch een klassieke touch. Niet voor niets
is hier het meest luxueuze of specialistische aanbod aan winkels te vinden.

De Waalstraat is een multifuctionele straat waar de historie domineert met
gevels van een hoge kwaliteit en niet in de laatste plaats door de monumentale
bomen.

1. LIESVELD / VEERPLEIN

De inrichting is gedateerd met groenvoorziening in de vorm van korven.
Sommige gevels vallen uit de toon bij de stijl die de straat zich weer heeft
aangemeten.

Juist deze waardevolle bomen vormen een probleem in de inrichting van de
straat door de wortels die de verharding opdrukken.
Het gebied rond het nieuwe Stadskantoor is ten dele goed ingericht maar er
zijn plaatsen waar het overduidelijk is dat dit een niet ontworpen restruimte is.

4. FRANSENSTRAAT

7. WESTHAVENPLAATS

De Fransenstraat is meer een intiem plein, met een mooie verhouding dan een
straat. Het is kleinschalig en heeft door het gebruik en de aanwezigheid van
lokale ondernemers een dorps karakter. Door ligging op de zon én de positie in
de stad is er een enorme potentie voor een mooie verblijfsfunctie.

De Westhavenplaats is de visuele entree van de binnenstad. Dit is wat gezien
mag worden als men het centrum stad vanuit het oosten nadert. De panden
zijn kleinschalig en individueel en de bestrating is aangepast op de bebouwing
en de historische plek. De horecafunctie die het in de loop der tijden heeft
gekregen past daar goed bij.

Het Liesveld vormt samen met het Veerplein het moderne kernwinkelgebied.
Hier zijn de landelijke filiaalketens te vinden aangevuld met kleinere bedrijven.
Dit uit zich in de reclamevoering, de bestrating en de maat en schaal van de
panden. Het gebied is eenduidig en overzichtelijk maar onderscheidt zich niet
op een bijzondere manier van vergelijkbare gebieden. Het gebied is ruim en
rechthoekig opgezet. Een recept voor licht, lucht en ruimte. Het is een modern
wandel- en verblijfsgebied. Vrijwel overal is een droogloop voor de winkels en
het comfort is relatief hoog.
De gemixte jaren 60,70 en 80 vormgeving doet gedateerd aan. In veel
gevallen wordt het gevoel van ruimte teniet gedaan door zware luifels en
overkappingen.

2. HOOGSTRAAT / BLOKMAKERSPLAATS / MARKT
De Hoogstraat is de historische ruggengraat van Vlaardingen. Het is
oorspronkelijk van karakter met individuele kleinschalige panden. Het profiel
is smal en sfeervol. Het is een winkel/woonstraat. Er heerst een sfeer van
bedrijvigheid, creativiteit en ondernemerschap. Vanaf de verstilde Markt met
veel wonen verkleurt de Hoogstraat naar een winkelstraat. Om vervolgens na
de Korte Hoogstraat weer een meer gemixte straat te worden met winkels,
creatieve bedrijvigheid én wonen. De Hoogstraat is bij uitstek een plek voor
streek- en nostalgische markten.

Juist het wonen boven de winkels en de aanwezige mix van functies met ook
horeca dragen bij tot een dergelijke verblijfsfunctie.

Het geheel zou nog krachtiger kunnen zijn als bepaalde gevels en
reclamevoering wat meer op de historie zouden zijn afgestemd.

Het verkeer en de bijbehorende paaltjes overheersen en belemmeren dat er
een mooi verblijfsgebied kan ontstaan. De gevels en luifels zijn gedateerd en
kunnen een upgrade gebruiken.

5. KUIPERSTRAAT
De Kuiperstraat is een verbindingstraat die verschillende sferen aan elkaar
koppelt. De straat is daarom ook multifunctioneel. Dit uit zich helemaal in de
invulling van de gevels, elke tijd lijkt er zijn sporen te hebben nagelaten. De
straat ligt op de grens van het Beschermd Stadsgezicht en zou een verbinding
met de historie moeten vormen.

Door alle organische veranderingen in de loop van de tijd, met luifels,
uitstallingen en reclamevoering, is de Hoogstraat rommelig geworden
waardoor de authenticiteit dreigt te verbleken.

Het profiel van de straat is prettig maar functioneel gebeurt er teveel. Het is
een wandelgebied, de straat biedt verder ruimte voor terrassen, voetgangers,
fietsparkeren, en autoverkeer inclusief bevoorrading.

De Blokmakersplaats is de oostelijke entree van de binnenstad, een overgang
tussen modern en historisch. Bij het binnenkomen voert modern de boventoon
door de grootschalige niet-historische panden. Alleen de bestrating refereert
aan de historie.

De vormgeving van de gevels en de bijbehorende luifels zijn gedateerd en
hebben weinig samenhang.
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2
1
DUBBELE IDENTITEIT VAN DE BINNENSTAD VLAARDINGEN
1. HISTORISCHE BINNENSTAD
2. MODERNE BINNENSTAD

MONUMENTENKAART BINNENSTAD VLAARDINGEN
BESCHERMD STADSGEZICHT VLAARDINGEN
BEELDBEPALENDE OBJECTEN EN PANDEN
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
RIJKSMONUMENTEN

GEMEENTE VLAARDINGEN | NOVEMBER 2019 | 51816

10

3. HISTORIE
VOOR DE WEDEROPBOUW

NA DE WEDEROPBOUW

Van het gedeelte ten westen van de Hoogstraat (beneden) is weinig meer
uit de historie te herkennen behalve de Waalstraat en stratenpatronen en
straatnamen. Het oostelijk deel van de binnenstad is daarentegen doordrenkt
van historie. Een geschiedenis die nauw verweven is met het water.

De behoefte aan betere woon- en werkomstandigheden en het groeiende
belang van voorzieningen voor verkeer en vervoer zorgden na de Tweede
Wereldoorlog voor een aanpak en een tijdgeest van stadsvernieuwing. Na de
oorlog hebben er grote ingrepen plaatsgevonden.

De oorsprong van Vlaardingen ligt op het punt waar vanuit de rivier de
Merwede (huidige Nieuwe Maas) de zijkreek De Vlaarding richting het noorden
stroomde. Na stichting van een kerkje begin 8e eeuw en de bouw van een
sterke grafelijke burcht rond het jaar 1000, wordt hier ter bescherming tegen
het wassende water een hoge terp wordt opgeworpen. Op deze terp ligt nu
de Markt. In de beschutting van de zijkreek ontwikkelt zich een haven met
daarlangs een dijk. Deze dijk is de oorsprong van de Hoogstraat. Aan de
zuidzijde biedt de Maassluissedijk bescherming tegen overstromingen vanuit
de Merwede, terwijl in het achterland de Biersloot als grens van de stad
gegraven wordt.

Met het oog op een forse verwachte groei van Vlaardingen ontwerpt Architect
Van Tijen in 1950 een nieuwe basisstructuur voor de binnenstad. De
belangrijkste (oude) straten blijven, al dan niet in verbrede vorm, gehandhaafd.
De rest, merendeels de kleine arbeiderswoninkjes uit de 19e en vroege 20e
eeuw, moeten het veld ruimen. Naast en achter het oude centrum komt een
nieuwe binnenstad, bestaande uit bouwblokken met centrumwinkels voor
de niet alledaagse boodschappen met bovenwoningen. Ook grootstedelijke
voorzieningen zoals een bioscoop krijgen er een plaats. Van Tijen tekent
het Veerplein in (waarlangs winkels met etagewoningen), en twee kleinere
winkelpleintjes aan de Fransestraat en het Liesveld. Uitvoering van het plan
gaat zeer geleidelijk.

Hoogstraat 1932

Terp, Hoogstraat en haven, later gevolgd door Waal, Kuiperstraat en
Westnieuwland vormen eeuwenlang het toneel waarlangs Vlaardingen zich
met handel en vooral visserij ontwikkeld. Geleidelijk groeit de bebouwing
langs de straten dichter en dichter, waardoor gesloten gevelfronten ontstaan.
Hoogstraat en haven zijn verbonden door veel smalle, flauw aflopende
steegjes. Aan de westzijde van de Hoogstraat, waar het dijktalud steil afloopt,
verschijnt een specifieke bouwvorm; huizen die aan de achterkant een fors
lager vloerniveau hebben dan aan de straatzijde. Want in de dijk mocht niet
gegraven worden.
Met de industriële revolutie in de 19e eeuw en hernieuwde bloei van de visserij,
verandert het aanzien van de binnenstad. Waar nog ruimte aanwezig is worden
in rap tempo kleine goedkope arbeiderswoninkjes opgetrokken. De Biersloot
en Waal worden gedempt, en de stad breidt richting oost en west uit. Kloken trapgevels maken plaats voor lijstgevels met een schilddak. Grote vlakke
ramen en schuiframen komen in de plaats van kruiskozijnen met glas-inloodramen. Nieuw is de winkelpui. De opkomst van commercie en reclame
maken betekent ook het uitstallen van je handelswaar. De Hoogstraat wordt
een echte winkelstraat. De vele bouwstijlen vanaf de 19e eeuw zien we terug in
het huidige gevelbeeld.

De grootste ingreep in de structuur, en in afwijking van Van Tijen’s basisplan,
is de aanleg van het Liesveldviaduct in 1961. In de toenmalige visie moest de
auto ongehinderd tot in de binnenstad kunnen doordringen zonder daarbij het
winkelend publiek te hinderen. Het viaduct creëert een dubbele laag, verkeer
boven de winkels. Onder het viaduct ontstond een winkelstructuur geïnspireerd
op de Lijnbaan in Rotterdam; grote luifels en veel winkels. De enorme toename
van het autogebruik werd toen nog niet voorzien.

Aanleg Liesveld viaduct in 1961

Het Veerplein, lang in gebruik als parkeerterrein, krijgt eind jaren 80
een zuidelijke wand in de vorm van een bibliotheek, postkantoor en
ouderenhuisvesting. Het autoluw maken van de binnenstad leidt tot het autovrij
maken van het plein. Er worden drie parkeergarages rond de binnenstad
gebouwd.
In de jaren 90 word het Liesveld wederom op de schop genomen. Er komen
veel winkels bij en het profiel van het Liesveld word sterk versmald. Twee
overdekte passages vervangen de twee pleinen aan weerszijden van het
viaduct. Bovenop of aan het viaduct komen drie woontorens. De grootste, de
Hoogwitte, is dominant in de binnenstad aanwezig.

De groei heeft ook een keerzijde in de vorm van verkeersproblematiek. De
langgerekte structuur is een obstakel voor een goede oost-west verbinding.
Doorbraken van de Hoogstraat worden gepland, en in de vorm van de Korte
Hoogstraat ook gerealiseerd. Veel straten zijn te smal en er worden bredere
nieuwe rooilijnen vastgesteld. Maar pas na de oorlog zou hier echt werk van
worden gemaakt

Nadien is er weinig structureels veranderd tot recentelijk het Mariskwartier is
opgeleverd waar de Hoogwitte een tegenhanger heeft gekregen in de vorm van
een iets lagere toren.

Liesveld 1966
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Luchtfoto Vlaardingen

4. ANALYSE
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.

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 Biersloot, later Gedempte Biersloot is in grote mate structurerend
geweest voor het huidige beeld van de stad. Het is een belangrijke historisch
structuurelement. De grote monumentale bomen langs de Oude Haven, in de
Waalstraat en op de Markt zijn beeldbepalende structuren die bijdragen aan
de beleving en waarde van de plek. Het historische deel is nauwelijks te zien
vanuit de moderne binnenstad. Dat geldt ook voor het 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.
EEN GEHAVEND STEDELIJK WEEFSEL
Rond de binnenstad ligt een weefsel aan openbare ruimte en gebouwen dat
onderdeel uitmaakt van het centrum, maar waar op onderdelen samenhang
ontbreekt.

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 door 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 streven we
er naar 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.

DUURZAAM
Duurzaam wordt in dit kader benoemd als gezond, klimaatadaptief en
rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.

4.1. IDENTITEIT
De huidige binnenstad van Vlaardingen kent een relatief unieke situatie van
twee identiteiten binnen haar eigen stadskern zoals in het kopje historie al is
beschreven.
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 moderne 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. 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.

Hoogstraat, Vlaardingen
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Parkeerterrein Schoutplein
P

P

P
Parking Hoogstraat

P

Parking Liesveld

P

P
P

P

P

P
Parking Stadhuis

De bestaande verkeersstructuur dringt diep door tot in de binnenstad
VERKEERSSTRUCTUUR

PLEKKEN EN PLEINEN
P

P

De verkeersader van het Liesveldviaduct over het winkelcentrum

P
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P

De drie parkeergarages liggen verdeeld rond het stadshart

P

PARKEERGARAGE

P

P

P

P

P

PARKEERTERREIN

P

De uitstraling en toegang van de Liesveldgarage

P

De ontsluiting voor openbaar vervoer en langzaam verkeer

P

P
PBUSHALTE

P

P
FIETSENSTALLING
+ DOORGAANDE ROUTES
P

P

P
De confrontatie tussen doorgaand
fietspad en winkelgebied bij het Veerplein

4.2. 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 moderne 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.
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 Stadskantoor. Het zijn
bestaande kwaliteiten in en net buiten de binnenstad om op verder te bouwen.

De auto kan tot diep in de binnenstad doorrijden en parkeren. Alleen het
Veerplein, het Liesveld en de Hoogstraat zijn volledig autovrij.
Met het openbaar vervoer is de binnenstad bereikbaar per bus of per metro. De
bus stopt letterlijk boven het winkelgebied, op de grens van het historische en
moderne deel.

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.

Tenminste twee fietsroutes doorkruisen 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.

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 moet de focus in de openbare ruimte van de binnenstad
verschuiven van verkeersruimte naar verblijf- en ontmoetingsruimte.

De binnenstad is als bestemming nodig toe aan een gastvrije en bruikbare
omgeving. Dit begint met het schoon, heel en veilig maken van de
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.

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. De bestaande
binnenstad kampt met een aantal gebieden waar de verschillende vormen
van gebruik - verkeer en verblijf - elkaar niet versterken maar juist leidt tot
conflicten. De gevolgen zijn direct zichtbaar aan de hand van het scala aan
maatregelen (bebording en paaltjes) dat nodig is om het gebruik te reguleren.
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.
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.
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. 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).
De gastvrije uitstraling van de entree vanaf de Schiedamseweg, Vlaardingen
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DE BESTAANDE BOMENSTRUCTUUR IN DE
BINNENSTAD
BESTAANDE BOMEN
HISTORISCHE PANDEN
HORECA
KERNWINKELAPPARAAT
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4.3. GEZOND

gebruikte, dichte en verharde binnensteden biedt voldoende groen en water
diversiteit, rust, schaduw, verkoeling aan de leefomgeving en haar gebruikers:
bewoners en bezoekers. Vlaardingen heeft de unieke opgave om haar
binnenstad te vergroenen en misschien zelfs een eigen stadspark binnen haar
binnenstad te maken, op hoog niveau.

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.

4.4. DUURZAAM
Duurzaamheid staat voor milieubewust en energiezuinig. Flexibiliteit, het
herbruiken van de elementen in de stad is hier ook een goed voorbeeld van.
Zoals eerder is beschreven is de binnenstad verhard en ontbreekt het groen
dat juist bij hittestress een dempende werking heeft.
De bestaande panden lijken vastgeroest te zijn in de functies waardoor er
wellicht meer panden leeg staan dan noodzakelijk.

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.
Het ontbreken van groen en water in het openbaar gebied leidt 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.

Zoals ook herontwikkelingen inspelen op veranderende functie zo zou ook het
BKP moeten inspringen op veranderende omstandigheden.

Meer verblijfsruimte, minder verkeersruimte

De inrichting van de binnenstad kan een signaalwaarde hebben, de aandacht
kunnen vestigen op de duurzaamheid. Dit kan door het slim en zichtbaar
verwerken van hemelwater of door het vergroenen van zelfs gevels.
In de aanleg moeten kwalitatieve materialen gebruikt worden die ook robuust
blijven bij onderhoud.

BELEVING
Het centrum van Vlaardingen biedt naast het winkelgebied verschillende
voorzieningen, waaronder de bioscoop, het museum en de stadsgehoorzaal.
Kunst, cultuur en 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.
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 moet een aangesloten structuur van plekken, pleinen,
wandelgebieden en straten worden. Een structuur die de verschillende functies
en identiteiten met elkaar verbindt tot een aantrekkelijk, hoogwaardig en
gastvrije openbare ruimte van de binnenstad.
Bestaande groenstructuren moeten weer met de binnenstad worden
verbonden zodat de binnenstad weer onderdeel wordt van de leefomgeving om
te bewegen, verblijven, etc.
Groen en water zijn waardevolle ingrediënten in een openbaar gebied en
dragen bij tot het juiste beeld, gebruik en de beleving. Met name in druk

Lichtgroen: bestaande bomen; donkergroen: toevoegen van nieuwe bomen

Vergroenen van het tweede maaiveld
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Groene gevel onder luifel, Nieuwe Haagse Passage, Den Haag

Park op oude hoogliggende treinrails, The High Line, New York

Markt, Vlaardingen

Groene wand bij een dichte gevel

Groene slingers in de straat

Kleurrijke verhoogde plantvakken ,Ze Hielden Koers Park, Rotterdam

Geveltuintjes
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Groene bushalte, Eindhoven

Groene daken in de stad

5. INSPIRATIE
DE STAD VERGROENEN
Groen is een verzamelnaam voor bomen, struiken, bloembakken en
tegenwoordig steeds meer groene gevels. De huidige binnenstad wordt gezien
als versteend. Het toevoegen van groen kan veel positieve effecten hebben.
Groene structuren kunnen gebieden verbinden. Groen zorgt voor een veilig
gevoel, het beïnvloedt de stemming en vaak is groen een plek om mensen te
ontmoeten. Het draagt bij aan een positieve beleving van de binnenstad met als
gevolg vaak ook een langere verblijfstijd.
Ook kan groen bijdragen aan de vermindering van de hittestress.
Het streven is om zoveel mogelijk groen toe te voegen in de binnenstad en
daarbij relaties te zoeken met de omgeving en met de bestaande structuren.

ÉÉNHEID IN VERSCHEIDENHEID
De verschillende plekken hebben vaak elk hun eigen identiteit en ontlenen hier
de eigen kwaliteit aan. Naast monumenten en beeldbepalende panden zijn er
historische muurreclam es, geschilderde huisnummers , glasreclames, houten
puien, natuurstenen plinten, geglazuurde penanten en verlaagde stoepen, die
door hun uniciteit de kwaliteit van de binnenstad verbeteren. Er is een sterke
behoefte om de binnenstad als één geheel te blijven zien. En tegelijkertijd
ook de eigenheid van de gebieden te waarborgen. Waar mogelijk moeten er
in de beeldkwaliteit overeenkomsten gevonden worden om de verschillende
gebieden met elkaar te verbinden zonder aan de identiteit concessies te
doen. De scheiding en verbinding op de raakvlakken is een onderdeel van de
ontwerpopgave.
De verbinding kan gezocht worden in:
•
Verlichting
•
Gelijksoortige groenstructuren
•
Een beperkt aantal kleuren voor gevels en de bestrating
•
Bestratingssoorten en kleuren
•
Straatmeubilair

KUNST
Als toepaste buitenkunst een contextuele samenhang heeft met de historische
of moderne binnenstad leidt dat tot een bewustere beleving van de ruimte.
Nieuwe (innovatieve ) kunstinitiatieven waar bewoners een bijdrage aan
kunnen leveren kunnen dit nog verder versterken. Dat kan bijvoorbeeld in de
vorm van (ontwerp) ideeën of inbreng tijdens een selectie.
Een kunstuiting kan ook een oplossing bieden bij overgangsgebieden of een
aanduiding zijn van bijzondere plekken in de binnenstad. Denk aan plekken
als de Blokmakersplaats waar een moderne straat en architectuur, een
historische as doorbreekt.

Hiernaast kan toegepaste kunst ingezet worden om minder geslaagde
gebieden zoals de onderdoorgangen van het Liesveldviaduct aantrekkelijk te
maken.
Voor de huidige voornamelijk historische collectie in de buitenruimte geldt dat
men met respect dient om te gaan en gericht op behoud.

MOGELIJKHEDEN VOOR HET LIESVELDVIADUCT
Het Liesveldviaduct spreekt tot de verbeelding. Deels omdat mensen het een
afzichtelijk element vinden dat afgebroken moet worden, aan de andere kant
wordt de potentie gezien. Het viaduct wordt nu gebruikt voor het openbaar
vervoer, verkeer, wonen, parkeren etc. Een andere toepassing van deze
functies geeft ruimte om iets toe te voegen, iets dat de stad nog niet heeft en
uniek en onderscheidend kan ziin:
•
Stadspark
•
Een trap in plaats van de bebouwing tegenover de Hoogwitte
•
(Hemel) Water
•
Wandelpromenade
•
Ontmoetingsplek
•
Sport en spel
•
Fietsparkeren
•
Verbinding tussen oude en nieuw
•
Verbinding tussen hoog en laag
•
Bijzondere kunst toepassing

GEVELS

KWALITEITSSLAG EN BEHEER
Er worden dingen vernieuwd en verbeterd, dit vergt voor de openbare ruimte
een forse investering.
Bij een mooie binnenstad hoort ook een goed onderhoudsplan. Vaak is er geen
geld gereserveerd voor het onderhouden van die kwaliteit. Dit is essentieel
als er op de lange termijn gedacht wordt en de kwaliteit gewaarborgd moet
worden.

DUURZAAMHEID, KLIMAATADAPTATIE EN GEZONDHEID
Er wordt veel over duurzaamheid en klimaatadaptatie gesproken maar vaak
zijn de maatregelen onzichtbaar. Ze zijn verwerkt in de bebouwing, op daken of
zelfs ondergronds.
Aan een nieuwe inrichting van de binnenstad kan kwaliteit toegevoegd worden
door die maatregelen ook zichtbaar te maken.
Hittestress en de opname van CO2 heeft impact op de gezondheid. Het
toevoegen van groen heeft een structurele positieve invloed op beide aspecten.
Vlaardingen zet zich in voor een beweegvriendelijke omgeving. De gebruikers
van de binnenstad (en met name de jeugd) moeten uitgedaagd en gefaciliteerd
worden om zich actief te verplaatsen, te spelen, te sporten en te bewegen.
Waar het kan moeten aanleidingen voor dergelijke activiteit in de ontwerpen en
ideeën meegenomen worden. Bijvoorbeeld het Liesveldviaduct biedt hiervoor
enorme kansen.

Nieuwe ontwikkelingen geven, vaak weer een perspectief waardoor mensen
bereid zijn te investeren. Uit ervaring blijkt dat dit vaak de voorgevels zijn. Dit
zou de binnenstad een enorme boost geven omdat het directe invloed heeft op
de beeldkwaliteit.
De wijze waarop ruimtelijke ontwikkelingen georganiseerd gaan worden in
de toekomst moeten hier al op anticiperen om die investeringsbehoefte te
ondersteunen en te faciliteren.

INNOVATIES
De gemeente, investeerders en ondernemers moeten er alles aan doen om
innovaties snel te kunnen toepassen. Op deze wijze kan Vlaardingen zich
ook onderscheiden ten opzichte van andere binnensteden. Het kan gaan om
oplaadpalen, smart verlichting, het maximaal faciliteren van e-bikes in de vorm
van oplaadmogelijkheden, routes, etc..

Impressie van gevelvergroening op de Blokmakersplaats
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Zitbank met rugleuning die past in een historische en een moderne omgeving
Plein met bomen, Vrijdagmarkt, Gent

Geveltuintje

Losse stoelen geven een speels effect

Klimplanten langs de gevel

Afvalbak

Groene gevel

Groen in de straat, Hoofdstraat, Veghel
Boomrooster, cortenstaal

Bestaande kunstwerk ‘Frans z’n beeld’, Fransenstraat, Vlaardingen
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Kleurrijk plantvak met zitrand

Fietsnietjes

Gebakken klinkers gecombineerd met natuursteen lijnen en vlakken

6. LEIDRAAD
BINNENSTAD ALGEMEEN
GROEN
Groen is een belangrijke voor de identiteit van de binnenstad. Groen kan
verbinden, structuur geven, identiteit geven aan bebouwing maar ook
bijvoorbeeld verblijfsgebied markeren. Er wordt voor de binnenstad gekozen
om te vergroenen waar het mógelijk is. Toepassen van groen moet
wel overeenkomen met andere inzichten over de openbare ruimte zoals
zichtbaar maken en houden van de historische structuren en panden. Daarom
zal de belangrijkste vergroening zich concentreren op het moderne deel van
het centrum waar de meeste winst is te behalen. Vergroening in het historisch
deel van de binnenstad zal incidenteler en kleinschaliger moeten zijn.
Achter- en binnengebieden kunnen door groen een upgrade krijgen waar
zelfs die gebieden een bijdrage leveren aan het beeld en functioneren van de
binnenstad.
Groen in de binnenstad kan bestaan uit bomen, plantvakken, plantenbakken,
geveltuintjes, groene gevels en bijvoorbeeld hangend groen.
Bij woningen zijn geveltuintjes een mooie oplossing. Ook bankjes kunnen voor
de gevel geplaatst worden als de breedte van de wandelstrook het toelaat.

VERHARDING
De verharding en de manier van bestraten is essentieel voor de beleving van de
openbare ruimte.
De sfeer wordt bepaald door de materiaalkeuze. In het historisch deel van
de binnenstad is al eerder gekozen voor een beperkt aantal materialen
(gebakken klinkers en natuursteen) die al naar gelang van de gewenste sfeer
in een andere verhouding worden toegepast. Hierdoor wordt er ingespeeld
op het historische en moderne karakter van de binnenstad. Door dit principe
kunnen overgangsgebieden worden ingericht zonder een scherpe scheiding in
bestrating te hoeven aanbrengen.
Met de keuze en positie van de verschillende soorten verharding wordt de
ruimte binnen de profielen verder ingedeeld. Zo worden zones aangegeven
die anders van functie kunnen zijn, zoals een uitstallingenstrook bij winkels of
een gevelterras ten behoeve van horeca. Bij woningen is rekening gehouden
voor een inpassing van een zone voor bankjes of als omkadering van een
geveltuintjes. Daar zijn dergelijke elementen toegestaan.
Ook de verkeersroutes krijgen een andere bestrating, wel in gebakken
materiaal maar dan in een ander formaat stenen en een ander verband.
Voor de voetganger is de beloopbaarheid belangrijk, dit hangt samen met het
formaat en de gelijkmatigheid van het materiaal. Dit is altijd een afweging
die per gebied gemaakt wordt omdat in veel gevallen een strakke bestrating
minder goed in de sfeer van de omgeving past.

Waar mogelijk wordt de afwatering zichtbaar in het straatbeeld toegepast en
vormt zo een (structureel) onderdeel van de openbare ruimte.

STRAATMEUBILAIR EN INRICHTINGSELEMENTEN
Straatmeubilair kan de uitstraling enorm beïnvloeden.

De binnenstad van Vlaardingen bevat een circa vijf meter uitstekend
geconserveerd bodemarchief. Met dertien eeuwen aangesloten
bewoningsgeschiedenis maakt dit het Vlaardingse stadshart tot een van
de belangrijkste archeologische monumenten van West-Nederland. De
conservering is mede goed omdat het regenwater van de huizen direct op
straat worden geloosd en zodoende de bodem vochtig blijft. Daardoor blijft
het eeuwenoude kwetsbare organische materiaal in de bodem uitstekend
geconserveerd. Het is van belang dat de afwatering dus op de straten blijft en
dat het hemelwater dus niet versneld afgevoerd wordt via het rioolstelsel. Dit
is overigens ook van belang voor de staat van de monumentale panden. Indien
het hemelwater versneld zou worden overgevoerd, kan dit tot verdroging en
daarmee inklinking van de bodem tot gevolg hebben. Daardoor zouden er
verzakkingen van de historische panden kunnen ontstaan.
GEVELS
De gevels zijn de wanden van de openbare ruimte. Zij begrenzen en geven er
kleur, structuur en betekenis aan. Zaken als ritme en parcellering wordt voor
een groot deel door de gevels bepaald.
Voor elk gebied kan dit wat anders inhouden maar het is belangrijk dat
er een eenheid wordt gevonden tussen de verschillende gebieden of
gebouwcomplexen in het moderne gedeelte.
Voor het historisch deel is het belangrijk dat de oorspronkelijke uitstraling
wordt behouden of terug wordt gebracht. Waarbij het onderscheid en
verscheidenheid tussen de verschillende panden behouden of teruggebracht
worden.
Reclame aan de gevel is een onlosmakelijk aspect van de binnenstad. Meer
structuur leidt tot een rustiger straatbeeld en een hogere kwaliteit van de
buitenruimte. Elk gebied heeft een uniforme manier van het omgaan met
reclame die aansluit op het beeld dat bij dat gebiedsprofiel hoort.
Het gevelbeeld moet een goede kleurbalans hebben, die is ook afhankelijk
van de omgeving. Voor het historisch deel is een Vlaardingse Kleurenwaaier
gemaakt, gebaseerd op kleuren die in het verleden ook al zijn toegepast. De
kleurenwaaier wordt voor de gehele historische binnenstad aanbevolen.
Luifels en zonweringen zorgen dat mensen droog kunnen lopen en houden de
directe zon tegen. Dit heeft een enorme invloed op de beleving van de openbare
ruimte en bijvoorbeeld het zicht op historische panden. De uitvoering moet
zo minimalistisch als mogelijk zijn en alleen het doel dienen. In het historisch
deel betekent dit zelfs dat dergelijke elementen per pand (niet per winkel)
uitgevoerd moeten worden.

Verlichting is een belangrijke sfeerbepaler.
De verlichting wordt ingezet om eenheid en verscheidenheid te creëren. De
hangende verlichting wordt toegepast waar het mogelijk is. Als het gewenste
verlichtingsniveau niet wordt gehaald met hangende verlichting worden andere
armaturen toegepast. Het moderne gedeelte en het historisch gedeelte hebben
elk hun eigen armatuur.
Andere vormen van verlichting (verlichting in bomen, kerstverlichting,
grondspots, aanlichting) kunnen heel specifiek ingezet worden om bepaalde
plekken onder de aandacht te brengen.
Door slim de ruimte in te delen en functies aan bestrating te koppelen
worden de anti-parkeerpalen uit het straatbeeld van de binnenstad
geweerd. Verkeersborden en andere aanduidingen worden zoveel mogelijk
gecombineerd en er wordt elke keer bekeken of aanduidingen werkelijk
wettelijk noodzakelijk zijn.
Voor zitelementen wordt gekozen voor één element dat in beide sferen past,
uitzonderingen specifiek behorend bij een ontwerp zijn mogelijk als deze
aansluiten bij de omgeving.
Terrasmeubilair moet binnen de context van de omgeving passen.
Bewegwijzering, aanduidingsborden, plattegronden worden gebruikt om
eenheid te benadrukken en hebben dus een gelijke vormgeving voor de gehele
stad.
Fietsers horen bij de stad en moeten zo goed mogelijk gefaciliteerd worden
zonder afbreuk te doen aan de openbare ruimte. In dit perspectief zijn
grote geconcentreerde fietsenstallingen ideaal. Maar fietsparkeren kan ook
geclusterd gefaciliteerd in één soort vormgeving die aansluit op het historisch
en moderne gebied. Zo nodig kunnen er meerdere clusters per straat of
gebied worden toegepast. Als een profiel te krap is wordt er geen fietsparkeren
toegepast.
Grotere clusters zijn alleen mogelijk als de stedenbouwkundige schaal dit
toestaat.
Voor de afvalbakken is de keus gemaakt voor een ovale RVS bak die eventueel
van een verleidende sticker kan worden voorzien.
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Impressie verbinding Liesveld en Blokmakersplaats

7. CRITERIA
Het Programma Levendige Binnenstad en Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
richten zich op het gewenste toekomstige beeld en functioneren van de
binnenstad van Vlaardingen. Het beeldkwaliteitsplan Binnenstad Vlaardingen
beschrijft als integraal document de gewenste identiteit en de kwalitatieve
kaders van de openbare ruimte binnen de zeven gebiedsprofielen, waarin de
Vlaardingse binnenstad is verdeeld. Daarbij gaat zij ook in op de overgang naar
de panden en de indeling en uitstraling van de gevels van de panden in de
binnenstad.
Het unieke van de Vlaardingse binnenstad - de aanwezigheid en daarmee
tweedelige identiteit van historisch en modern in het centrum- zijn leidend in
de uitwerking van karakteristiek en beeldkwaliteit van de gebiedsprofielen.
Er is een leidraad voor de ambitie om van het centrum van Vlaardingen weer
een comfortabele en complete binnenstad te maken. De leidraad inspireert,
geeft richting en vormt de basis voor initiatiefnemers (winkeliers, eigenaren,
bewoners en gemeente) om van de stad weer een goede leefomgeving te
maken. Een omgeving die uitnodigt tot winkelen, wonen, activiteit en verblijf.

2

In dit hoofdstuk worden ambitie, inspiratie en richtlijnen voor beeldkwaliteit
vertaald naar een aantal gebiedsgerichte criteria. De tweedelige identiteit
van historisch en modern is leidend in de categorisering van de ruimtelijke
kwaliteitscriteria per deelgebied. Daarbij wordt sterk ingezet op behoud van de
beide onderscheidende identiteiten en de wijze waarop binnen dat onderscheid
toch de samenhang wordt gevonden.

3

1

Het principe van de beeldkwaliteit volgt de volgende rode draad. Het algemene
gebruik van de openbare ruimte (verkeer / verkeersluw / verblijf) bepaalt de
verdeling van het gebruik voor verkeer en/of verblijf. Het gebruik geeft richting
aan een meer of minder verdeelde ruimte. Het gebruik en de identiteit samen
zijn vervolgens leidend in de materialisatie en indeling van de openbare ruimte.
Op basis van de verdeling in identiteit en gebruik worden profielindeling,
materialisatie, gebruik van verharding en groen in de ruimte gedefinieerd
tot heldere criteria. Per gebiedsprofiel en straat wordt dit aangeduid aan de
hand van voordbeeldprofielen, waarbij de verschillende verbijzonderingen
in de openbare ruimte als plekken, pleinen en structuren worden behandeld
en toegelicht. Voor specifieke thema-onderdelen in de beeldkwaliteit, zoals
verlichting, straatmeubilair en toepassing van groen in de openbare ruimte
van de binnenstad wordt apart een toelichting geschreven. Dit is omdat er
vanuit het proces, de participatie en de richtlijnen voor de beeldkwaliteit een
duidelijke behoefte tot samenhang en eenduidigheid wordt gevraagd voor deze
onderdelen. Deze samenhang overstijgt het niveau van de gebiedsprofielen.

4

GEBIEDSPROFIELEN
1. Liesveld / Veerplein
2. Hoogstraat / Blokmakersplaats / Markt
3. Korte Hoogstraat
4. Fransenstraat
5. Kuiperstraat
6. Stadhuis / Waalstraat
7. Westhavenplaats

6

5

7
2
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DE HISTORISCHE BINNENSTAD
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7.1. DE HISTORISCHE BINNENSTAD
KARAKTERISTIEK

PLEKKEN EN PLEINEN

Het historisch deel van de binnenstad kenmerkt zich door de historische
bebouwing en kleine maat en schaal van zowel de bebouwing en de openbare
ruimte. De smalle individuele gevels langs de eveneens smalle straatjes
kennen een perceelsgewijze opbouw. De openbare ruimte is oorspronkelijk
ingericht als verkeers- en verblijfsgebied waar alle gebruikers de ruimte
met elkaar deelden. Pas bij de introductie van de auto in het straatbeeld is
dit in een aantal straten veranderd naar een profiel met een rijbaan met aan
weerszijden trottoirs.
Een aantal straten in het historisch deel is naoorlogs. Door hun directe
omgeving, uitstraling of functie zijn deze toch opgenomen in het historische
domein.

Wanneer er in het straatprofiel sprake is van een plek of pleinruimte, dan kan
deze plek met groen of met verharding worden ingevuld. Wanneer er sprake
is van groen, dan kan dit met gras en/of beplanting, al dan niet aangevuld
met bomen. Wanneer er wordt gekozen voor een harde materialisatie, dan
wordt natuursteen of een gemengd patroon van natuursteen met het reeds
aanwezige gebakken materiaal voorgesteld. Pleinen en plekken worden
niet meegenomen in de hierboven voorgeschreven percentages gebakken
materiaal in een straatprofiel.

VERKEER- OF VERBLIJFSGEBIED
Voor het gebruik van de openbare ruimte in het historisch deel van de
binnenstad maken we onderscheid tussen straten met een verkeersfunctie,
waar de auto nog duidelijk aanwezig is; verkeersluwe gebieden, waar de auto
slechts tijdelijk is en ondergeschikt aan de verblijfsfunctie en die straten waar
de auto (vrijwel) uit het straatbeeld is geweerd. Dit onderscheid bepaalt zowel
de profielopbouw: gescheiden (met een hoogteverschil tussen rijbaan en
trottoir) of gedeeld, waar alles op één niveau ligt. Waar het gebruik gemixt kan
worden, is het profiel dus niet gedeeld. Wel kan er gebruik gemaakt worden
van lijnvoering of een onderscheid in bestratingsmateriaal of patroon.

Tot het historisch deel van de binnenstad behoren de gebiedsprofielen:
• de historische kern en het lint met de stegen: Hoogstraat, Blokmakersplaats,
Markt, Peperstraat, Waalstraat (deel), Schoolstraat, Brede Steeg, Kerksteeg,
Vleersteeg, Wijnstraat, Smalle en Brede Havenstraat, Vrouwensteeg (2)
• de historische haven: Westhavenplaats (7)
• de historische schil; Fransenstraat, Kuiperstraat, Paterstraat,
Waalstraat (4, 5, 6)

LEGENDA BEELDKWALITEIT
GEBRUIK

PROFIELINDELING

MATERIALISATIE

%

%

%

VERHARDING
De verharding in het historisch deel van de binnenstad bestaat hoofdzakelijk
uit gebakken materiaal. Dit is karakteristiek voor dit deel van de binnenstad
en wordt gezien als beeldbepalend en te behouden. Voor alle straten binnen
het historisch deel van de binnenstad wordt als regel voorgeschreven dat
tenminste 80% van het straatprofiel bestaat uit gebakken materiaal in een
nader te benoemen kenmerkende mix “historische binnenstad”. Deze mix is
roodbruin gemêleerd waardoor een levendig beeld in de straten ontstaat. De
straatstenen zijn Hollands gebakken.

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK

Maximaal 20% van de verharding is geen gebakken materiaal, maar bestaat
uit natuursteen. Dit wordt voornamelijk toegepast om overgangen in gebruik
te duiden: overgangen privé - openbaar, overgangen trottoir - rijbaan of
overgangen openbaar - terrassen. De soort natuursteen is gelijk aan de
soort natuursteen die reeds is toegepast op de Westhavenplaats en de
Blokmakersplaats. Dit is graniet/basalt. Op deze manier ervaren we een
samenhang in het gehele centrum. Door de verschillende kleurtinten ontstaat
ook hier een levendig beeld.
De vermelde percentages zijn exclusief de oppervlakte groen in de straat.
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DE HISTORISCHE KERN EN HET LINT MET DE STEGEN

HOOGSTRAAT
gebiedsprofiel 2

GEBRUIK

Smal geveltuintje

PROFIELINDELING

maaiveld a niveau

MATERIALISATIE

80%

Gebakken klinkers met accent in natuursteen, Krommestraat, Amersfoort

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Klein en gezellig terrasje, Vriesestraat, Dordrecht
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Natuursteen stoepje

Kleine uitstallingen voor de winkel

Gebakken klinkers met accent in natuursteen, centrumgebied Groenlo
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DE HISTORISCHE KERN EN HET LINT MET DE STEGEN

BLOKMAKERSPLAATS
gebiedsprofiel 2

GEBRUIK

PROFIELINDELING

maaiveld met niveauverschil

Groene gevel

MATERIALISATIE

80%

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Bestaande inrichting Blokmakersplaats, Vlaardingen
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Bestaande inrichting Blokmakersplaats, Vlaardingen
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DE HISTORISCHE KERN EN HET LINT MET DE STEGEN

MARKT
gebiedsprofiel 2

GEBRUIK

PROFIELINDELING

maaiveld a niveau

Bestaande inrichting Markt, Vlaardingen

MATERIALISATIE

80%

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen of
cortenstaal

Bestaande inrichting Markt, Vlaardingen
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DE HISTORISCHE KERN EN HET LINT MET DE STEGEN

STEGEN

gebiedsprofielen 2 en 7

GEBRUIK

A’

C’

A

C

PROFIELINDELING

B’

maaiveld a niveau
B

Sfeervolle steeg met uitstallingen, Voorstraat West, Dordrecht

MATERIALISATIE

80%

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Sfeervolle steeg, Stokstraatkwartier, Maastricht
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Kleine uitstallingen voor de winkel, Krommestraat, Amersfoort

PROFIEL A-A’: PEPERSTRAAT

PROFIEL C-C’: SCHOOLSTRAAT

PROFIEL B-B’: BREDE HAVENSTRAAT

BEELDKWALITEITSPLAN
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DE HISTORISCHE HAVEN

WESTHAVENPLAATS NOORD
gebiedsprofiel 7

GEBRUIK

A

C

A’

C’

PROFIELINDELING

B

B’

maaiveld met niveauverschil

MATERIALISATIE
Bestaande inrichting Westhavenplaats, Vlaardingen

80%

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Bestaande inrichting Westhavenplaats, Vlaardingen
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Bestaande inrichting Westhavenplaats, Vlaardingen

PROFIEL A-A’: WESTHAVENPLAATS

BEELDKWALITEITSPLAN
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PROFIEL B-B’: WESTHAVENKADE

DE HISTORISCHE HAVEN

WESTHAVENPLAATS ZUID
gebiedsprofiel 7

GEBRUIK

PROFIELINDELING

maaiveld a niveau

MATERIALISATIE

80%

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen
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PROFIEL C-C’: WESTHAVENPLAATS
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DE HISTORISCHE SCHIL

FRANSENSTRAAT
gebiedsprofiel 4

GEBRUIK

B’
A’

B
A

Opgetild plein met bomen, Beestenmarkt, Delft

PROFIELINDELING

maaiveld a niveau

MATERIALISATIE
Kleine uitstallingen voor de winkel, Kleine Kerkstraat, Leeuwarden

80%

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Plein in natuursteen en rand met gebakken klinkers, Vriesestraat, Dordrecht
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Opgetild plein met bomen, Groene Loper, Breda

PROFIEL A-A’

PROFIEL B-B’
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DE HISTORISCHE SCHIL

KUIPERSTRAAT
gebiedsprofiel 4

GEBRUIK

Markering in verharing t.b.v. uitstallingen, Arendstraat, Oosterhout

PROFIELINDELING

Kleine Kerkstraat, Leeuwarden

maaiveld a niveau

MATERIALISATIE

80%
Kleine uitstallingen voor de winkel, Kleine Kerkstraat, Leeuwarden

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Natuursteen vlak met de fietsenstallingen en bomen, De Touwslagersbaan, Wijchen
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Terrasjes en bomen in de straat, Warmoesstraat, Haarlem
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DE HISTORISCHE SCHIL

STADHUIS / WAALSTRAAT
gebiedsprofiel 6

GEBRUIK

C’

B’

C

Ruimte voor bomen, Sarisgang, Dordrecht

B
A

PROFIELINDELING

A’

maaiveld a niveau

MATERIALISATIE

80%

20%

basis gebakken klinker
verbijzondering natuursteen

Kleurrijke plantvakken met zitrand

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen of
cortenstaal

Bestaande Platanen, Waalstraat, Vlaardingen
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Natuursteen goot als accent

PROFIEL A-A’: PATERSTRAAT
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PROFIEL B-B’: WAALSTRAAT
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PROFIEL C-C’: WAALSTRAAT
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DE MODERNE BINNENSTAD
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7.2. DE MODERNE BINNENSTAD
KARAKTERISTIEK
Het moderne deel van de binnenstad is ontstaan uit een reeks ingrepen na
de WOII in het oorspronkelijk historisch weefsel. De kleinschaligheid van de
binnenstad maakt deels plaats voor grootschalige gebaren om het verkeer
over de stad heen te brengen (Liesveldviaduct) en ook op maaiveld ontstaat
meer ruimte en bredere straten om ruimte te bieden aan de schaalvergroting
van verkeer en winkelformules. De maat van de moderne bebouwing beslaat
vaker de oppervlakte van complete gevelwanden of voormalige bouwblokken.
In het straatbeeld domineert niet de verticale geleding, maar de horizontale
massa van de naoorlogse nieuwbouw.
Een aantal straten of gevelwanden zijn vooroorlogs. Gezien hun ligging en
functie zijn ze toch in het moderne deel opgenomen.

In gebieden waar de auto te gast of afwezig is in het straatbeeld, zijn juist de
randen van de openbare ruimte van gebakken materiaal, en kan natuursteen
worden toegepast op centrale delen, waarbij de verhouding natuursteen
toeneemt tot maximaal 75% van het gehele oppervlak. De soort natuursteen is
gelijk aan de soort natuursteen die reeds is toegepast op de Westhavenplaats
en de Blokmakersplaats. Dit is graniet/basalt. Op deze manier ervaren we een
samenhang in het gehele centrum. Door de verschillende kleurtinten ontstaat
ook hier een levendig beeld.
Aanvoerstraten als de Gedempte Biersloot, de Jouberstraat en de
Schepenstraat vormen in inrichting een geleidelijke overgang naar het
winkelgebied. Het moet duidelijk zijn dat dit de entreestraten zijn.

LEGENDA BEELDKWALITEIT
GEBRUIK

PROFIELINDELING

De vermelde percentages zijn exclusief de oppervlakte groen in de straat.
In het straatbeeld ontstaat wel een geleding, waar een onderscheid wordt
gemaakt tussen het domein van de auto (rijbaan en parkeren) en de voetganger
(veelal het trottoir). De profielen zijn ruimer, lichter en in veel gevallen naast de bekende gebakken verharding en natuursteen - ook met moderne
materialen afgewerkt als betonstraatsteen, asfalt en betontegels.

VERKEER- OF VERBLIJFSGEBIED
Voor het gebruik van de openbare ruimte in het moderne deel van de
binnenstad maken we eveneens onderscheid tussen straten met een
verkeersfunctie, waar de auto nog duidelijk aanwezig is; verkeersluwe
gebieden, waar de auto slechts tijdelijk is en ondergeschikt aan de
verblijfsfunctie en die straten waar de auto (vrijwel) uit het straatbeeld is
geweerd.
Het onderscheid in verkeers-of verblijfsruimte bepaalt zowel de profielopbouw:
gescheiden, met een hoogteverschil tussen rijbaan en trottoir) of gedeeld,
waar alles op één niveau ligt. Waar het gebruik gemixt kan worden, is het
profiel dus niet gedeeld. Wel kan er gebruik gemaakt worden van lijnvoering of
een onderscheid in bestratingsmateriaal of patroon.

PLEKKEN EN PLEINEN
Wanneer er in het straatprofiel sprake is van een plek of pleinruimte, dan kan
deze plek met groen of met verharding worden ingevuld. Wanneer er sprake
is van groen, dan kan dit met gras en/of beplanting, al dan niet aangevuld
met bomen. Wanneer er wordt gekozen voor een harde materialisatie, dan
wordt natuursteen of een gemengd patroon van natuursteen met het reeds
aanwezige gebakken materiaal voorgesteld. Pleinen en plekken worden
niet meegenomen in de hierboven voorgeschreven percentages gebakken
materiaal in een straatprofiel.

MATERIALISATIE

%

%

%

HET LIESVELDVIADUCT
Het Liesveldviaduct onttrekt zich letterlijk van het maaiveld van de
binnenstad. Op termijn maakt de verkeersfunctie steeds meer plaats voor een
verblijfsfunctie, waarbij met name vergroening van het viaduct gewenst is. Dit
geldt met name voor die delen, die nu al buiten de rijbaan vallen en specifiek
voor de viaductdelen die dienen als verbindingen met het lager gelegen
maaiveld. Verblijfsruimten op het viaduct kunnen - naast gebakken materiaal ook met hout, beton in wildverband of halfverharding worden uitgevoerd.

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK

VERHARDING
De verharding in het historisch deel van de binnenstad bestaat voornamelijk
uit gebakken materiaal. De karakteristieke gebakken klinker komt ook in het
moderne straatbeeld terug in de rijbanen van de verschillende straten. De
gebakken mix roodbruin gemêleerd waardoor een levendig beeld in de straten
ontstaat. De straatstenen zijn Hollands gebakken.
Voor straten met een gescheiden profiel met rijbaan wordt voor het trottoir
een ander materiaal toegepast. Dicht bij de historische binnenstad is dit
natuursteen. Naarmate de straten verderaf liggen en meer aanvoerstraten
worden, verandert dit in betontegel.

Tot het moderne deel van de binnenstad behoren de volgende delen van
gebiedsprofielen 1 en 3:
• het Liesveld en Veerplein (bioscoopzijde)
• het Veerplein (voormalig V&D zijde), Schoutplein
• de Korte Hoogstraat, Cronjéstraat
• de aanvoerstraten Van Schravendijkplein, Schepenstraat, Joubertstraat,
Gedempte Biersloot
• het Liesveldviaduct
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LIESVELD
gebiedsprofiel 1

GEBRUIK

Beeld van het Liesveld met meer lucht en ruimte

PROFIELINDELING
A’
A

B

maaiveld a niveau

B’

MATERIALISATIE

Transparante luifel en uniforme reclamevoering, Lijnbaan, Rotterdam

Combinatie van natuursteen en gebakken klinkers, Stationsstraat, Weert

25%

75%

basis natuursteen
randen in gebakken klinkers

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Groene wand bij onderdoorgang
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Transparante luifel en uniforme reclamevoering, Banne Centrum, Amsterdam

PROFIEL A-A’

PROFIEL B-B’
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VEERPLEIN OOST
gebiedsprofiel 1

GEBRUIK

PROFIELINDELING

maaiveld a niveau

MATERIALISATIE
Combinatie van natuursteen en gebakken klinkers, Beukerstraat, Zutphen

rijbaan in gebakken klinkers
randen in natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Groen in de straat, Hoofdstraat, Veghel
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Combinatie van natuursteen en gebakken klinkers
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VEERPLEIN WEST
gebiedsprofiel 1

GEBRUIK

Beeld van het Veerplein met terrassen

PROFIELINDELING

maaiveld a niveau

MATERIALISATIE
Combinatie van natuursteen en gebakken klinkers, Hertog van Berryplein, Nijmegen

25%

75%

basis natuursteen
randen in gebakken klinkers

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen
- ruimte voor spelen

Natuursteen in een wildverband
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Waterplein
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SCHOUTPLEIN
gebiedsprofiel 1

GEBRUIK

PROFIELINDELING

maaiveld met niveauverschil

MATERIALISATIE
Markering parkeervakken, Boulevard, Egmond aan Zee

rijbaan in gebakken klinkers
randen in natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Markering parkeervakken, accent natuursteen
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Parkeren gecombineerd met groen
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KORTE HOOGSTRAAT
gebiedsprofiel 3

GEBRUIK

Trottoir in natuursteen en rijbaan in gebakken klinkers ,Meent, Rotterdam

PROFIELINDELING

maaiveld met niveauverschil

MATERIALISATIE
rijbaan in gebakken klinkers
randen in natuursteen

Levendige straat

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Groen in de straat, Hoofdstraat, Veghel
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Oplossing hoogteverschil tussen entree en trottoir
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GEDEMPTE BIERSLOOT
gebiedsprofiel 1

GEBRUIK

PROFIELINDELING

maaiveld met niveauverschil

Groen in de straat, Hoofdstraat, Veghel

MATERIALISATIE
rijbaan in gebakken klinkers
randen in natuursteen

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
natuursteen

Trottoir in natuursteen en rijbaan in gebakken klinkers, Meent, Rotterdam
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AANVOERSTRATEN
gebiedsprofiel 1

GEBRUIK
B’
B

A’
A

PROFIELINDELING

Trottoir en rijbaan op gelijke hoogte, Enschedesestraat, Hengelo

maaiveld a niveau

MATERIALISATIE
rijbaan in gebakken klinkers
randen in beton

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK

vergroenen

Trottoir en rijbaan op gelijke hoogte, Enschedesestraat, Hengelo
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Klimplanten langs de gevel

PROFIEL A-A’: JOUBERTSTRAAT

PROFIEL B-B’: SCHEPENSTRAAT
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LIESVELDVIADUCT
gebiedsprofiel 1

GEBRUIK

PROFIELINDELING

maaiveld met niveauverschil

Verbinding hoog en laag, Station overvecht

MATERIALISATIE
rijbaan gebakken klinker
trottoirs beton

VERBIJZONDERING PLEIN OF PLEK
keuze: - vergroenen,
- verharden met
wildverband beton,
hout, gebakken klinkers,
halfverharding etc.

Plein met groen en bomen op het dak, Dakpark, Rotterdam
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Referentiebeelden hoger gelegen park, verbindingen hoog-laag

Uniforme reclamevoering, Amersfoort

Duidelijke percellering in het gevelbeeld, Beukerstraat, Zutphen

Duidelijke percellering in het gevelbeeld, De 9 Straatjes, Amsterdam
Ingetogen reclamevoering, Schrijnwerkersstraat, Antwerpen

Gefragmenteerde luifels passend bij de historische slijl
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Gefragmenteerde luifels, Zwolle

7.3. HET GEVELBEELD
ALGEMEEN

MAAT EN SCHAAL

GEVELINDELING

VERTICALE GELEDING

PLINT

Het gevelbeeld van het historisch deel van de binnenstad verschilt essentieel
van het gevelbeeld in de moderne binnenstad. Dit onderscheid is kenmerkend
voor de identiteit van de beide delen en moet als zodanig behouden worden.
Voor wat betreft de volgende onderdelen in het gevelbeeld worden aanvullende
criteria meegegeven:
- behoud en versterking van kenmerkende maat en schaal;
- behoud en versterking van resp. verticale of horizontale geleding;
- behoud en versterking van (gevel-)rooilijnen;
- behoud en versterking van kenmerkende gevelindeling;
- behoud en versterking van de plint (entree / luifel / pui / reclamevoering)
DE HISTORISCHE BINNENSTAD
MAAT, SCHAAL EN GELEDING
De wanden van de straten in het historische deel van de binnenstad zijn
van oorsprong opgebouwd uit kleinschalige panden van één tot maximaal 4
lagen hoog, die per kavel zijn gebouwd. Dit principe leidt tot een afwisselend
gevelwand met een samengestelde beeld van individuele gevels met een
verticale geleding.
GEVELINDELING
Het verticale beeld van de gevels wordt versterkt door de individuele invulling
van het gevelvlak. De gevel is opgebouwd uit een aantal gevelopeningen,
die meestal een herhaling zijn van dezelfde maat, naast en onder elkaar. De
gevelopeningen hebben een duidelijke lijst - al of niet met ornamenten en
historische details - en de hoogte is groter dan de breedte. Dit benadrukt het
verticale gevelbeeld.
ROOILIJNEN EN DAKLIJNEN
De individuele gevels van de bebouwing staan hoofdzakelijk in dezelfde rooilijn.
Nieuwe verspringingen zijn ongewenst. Dit is nadrukkelijk anders voor wat
betreft de daklijn: door de verschillende verdiepingshoogten en dakvormen
ontstaat hier juist een rijk afwisselend beeld.
PLINT: PUI, ENTREE, LUIFEL EN RECLAMEVOERING
De plint volgt in de basis de individuele gevelindeling van het pand, of is in als
onderdeel in samenhang met de gevelindeling van het pand. De entree kan
een verbijzondering zijn in de gevel, door een afwijking in maat of positie in de
gevel. In het laatste geval is een trap of stoep mogelijk, als onderdeel van de
overgangszone privé-openbaar.
Aanvullingen op de gevelindeling, zoals luiken, luifels, zonwering etc. volgen
de indeling, maatvoering en herhaling van de raam- en deuropeningen.
Aan de gevel is reclame mogelijk, mits kleinschalig en passend in kleur en
materialisatie. De maatvoering is ondergeschikt aan de gevelindeling en
- indien haaks geplaatst op de gevel- niet langer dan een meter.
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Winkelcentrum Zwolle Zuid

Transparante luifel, Lijnbaan, Rotterdam

Eenduidig gevelbeeld, Tilburg

Korte transparante luifel , winkelcentrum De Mare, Alkmaar
Uniforme reclamevoering, Amstelveen

Horizontale geleding gevelbeeld met gevelgroen
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Transparante luifel , winkelcentrum De Mare, Alkmaar

DE MODERNE BINNENSTAD

MAAT EN SCHAAL

GEVELINDELING

HORIZONTALE GELEDING

PLINT

MAAT, SCHAAL EN GELEDING
Het moderne deel van de binnenstad van Vlaardingen heeft een massa, schaal
en geleding die sterk afwijkt van de historische binnenstad. In het moderne
deel worden de gevelwanden gevormd door meer eenvormigheid in beeld.
Dit kan door een samenstelling van enkele panden, die samen een complete
gevelwand bestrijken, maar soms wordt de wand door één enkel gebouw
bepaald. De breedte en hoogte van de bebouwing variëren binnen het moderne
deel, maar kenmerken zich door een veelvoud van de maat en schaal ten
opzichte van die van het historische deel van de binnenstad.
GEVELINDELING
In contrast tot het historisch deel, is de gevelindeling van de moderne
gebouwen in de binnenstad horizontaal en gericht op samenhang en
eenduidigheid. Gevelopeningen zijn hoofdzakelijk horizontaal gericht, waarbij
de omlijsting zoals kozijnen vaak een onderschikte rol in het gevelbeeld
hebben. Het horizontale beeld wordt versterkt door een nadruk op een
doorlopende plint of daklijn in het gevelbeeld.
ROOILIJNEN EN DAKLIJNEN
In het moderne deel van de binnenstad kenmerkt zich eveneens door een
continue rooilijn. Dit geldt ook voor de daklijn. Eventuele terugliggende entrees
en een terugliggende bovenste laag of plint over de gehele breedte van het
gebouw komen ook voor in het beeld.
PLINT: PUI, ENTREE, LUIFEL EN RECLAMEVOERING
Anders dan bij de historische binnenstad loopt de plint van een gebouw vaak
over de gehele gevel of meerdere gevels door. De horizontale samenhang
wordt benadrukt, waarbij pui en entree zowel onderscheidend mogen zijn of in
elkaar overgaan.

OVERSTEK EN LUIFELS

Voor luifel en reclamevoering geldt dat een onderlinge afstemming in
toepassing, beeld, materiaal en kleurgebruik wordt verwacht. Een luifel kan
zowel naar binnen of naar buiten uitsteken voor een maat van maximaal 3,50
meter ten opzichte van de gangbare rooilijn in de straat. Echter: een luifel
beslaat per zijde van een straat nooit meer dan 20% van het profiel. Indien
een droogloop wordt gewenst dan wordt een samenhangend en kwalitatief
hoogwaardig beeld verwacht dat recht doet aan de omgeving en voldoet aan de
behoefte tot ruimte, comfort, licht en lucht.
Reclame maakt bij voorkeur onderdeel uit van het beeld achter of op een
glazen pui, of is eenduidig mee ontworpen als onderdeel van de luifel.
Omdat het beeld voor het moderne deel van de binnenstad per maat en functie
kan verschillen, zijn in het beeldkwaliteitsplan twee overzichten voor wat
betreft het gevelbeeld opgenomen. Een voor de grote maat en schaal en met
name gericht op winkelplinten, die de gehele begane grond vullen. Aanvullend
is het beeld bepaald voor die gebieden met een meer samengestelde
gevelwand of met grondgebonden woningen als functie.
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MAAT EN SCHAAL

GEVELINDELING

HORIZONTALE GELEDING

PLINT

Horizontale geleding gevelbeeld, Meent, Rotterdam

Horizontale geleding gevelbeeld, Zeemeeuw, Duindorp, Den Haag

Grote luifel over de gehele gevel, niet gefragmenteerd
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7.4. DE OVERGANG PRIVE-OPENBAAR
ALGEMEEN
De zone waar privé (woonhuis of winkel) en openbaar (trottoir, plein, straat)
elkaar ontmoeten, is een onderdeel van de buitenruimte waar zorgvuldig
aandacht wordt gegeven aan de gebruik- en inrichtingsmogelijkheden van
deze overgangszone. De overgang op maaiveld is vaak subtiel: een wijziging
in bestratingsmateriaal, legpatroon of een lijnvoering. Voor het gebruik en de
inrichting daarvan is het wenselijk regels mee te geven om de relatie tussen
openbaar en privé op orde te houden.
In de overgangsstrook is geen plaats voor vaste elementen behalve de
historisch aanwezige stoepen, hekken en palen.

BIJ WOONFUNCTIE:

Geveltuintje

• maximale gebruik overgang openbaar-privé is 1,50 meter (standaard)
• materialisatie is afgeleide van aangrenzende bestrating of stoep
• inrichting van zone voor geveltuin, plantenbakken en banken zijn toegestaan

Terrasje op het trottoir

BIJ WINKELFUNCTIE:
• maximale gebruik overgang openbaar-privé is 1,50 meter (standaard)
• maximale gebruik overgang openbaar-privé is 1,00 meter (Liesveld)
• materialisatie sluit aan bij aangrenzende bestrating of bij stoep
• ingetogen gebruik en kleurstelling is uitgangspunt
• inrichting van zone voor reclame en uitstalling is toegestaan tot
vensterbankhoogte, mits van kwaliteit en zorgvuldig geplaatst
Bank voor de woning

BIJ HORECA:
• maximale gebruik overgang openbaar-privé is 1,50 meter (standaard)
• materialisatie sluit aan bij aangrenzende bestrating of bij stoep
• ingetogen gebruik en kleurstelling is uitgangspunt
• inrichting van zone voor reclame en uitstalling is toegestaan tot
vensterbankhoogte, mits van kwaliteit en zorgvuldig geplaatst

Uitstallingen voor de winkel

Stoepje voor de woning

Uitstallingen voor de winkel

Uitstallingen voor de winkel
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LEGENDA
HISTORISCH
MODERN
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7.5. VERLICHTING
De tweedelige identiteit van de binnenstad Vlaardingen is leidend in de
beeldkwaliteit van de verlichting van de binnenstad.

HISTORISCH

MODERN

Voor het historische deel van de binnenstad geldt:
• toepassing van de historische lichtmast met bijbehorend armatuur; of
• toepassing van pendelverlichting via gevel of masten in het openbaar gebied;
• een bijzonder verlichtingsbeeld op pleinen en markante plekken in de
historische binnenstad;
• aanvullende gevelverlichting in de vorm van individuele gevelarmaturen;
De afwerking van de lichtmasten en armaturen is RAL 7011
Voor het modern deel van de binnenstad geldt:
• toepassing van de 4 m paaltop; of
• toepassing van de 6 m mast met kofferarmatuur; of
• toepassing van pendelverlichting via gevel of masten in het openbaar gebied;
• een bijzonder verlichtingsbeeld op pleinen en markante plekken;
• aanvullende gevelverlichting voor markante gebouwen;
De afwerking van de lichtmasten en armaturen is RAL 7011. Voor de keuze van
masten is de mogelijkheid tot het bevestigen van banieren een pré.
De keuze voor soort en type verlichting wordt door de gemeente
voorgeschreven, met uitzondering van de gevelverlichting.
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7.6. STRAATMEUBILAIR
Voor wat betreft het straatmeubilair (banken, afvalbakken, bewegwijzering
e.d.) wordt een eenduidig beeld over de gehele binnenstad voorgestaan. Deze
dient zowel in de historische als in de moderne binnenstad een passende en
herkenbare meerwaarde in het straatbeeld op te leveren. De keuze voor soort
en type straatmeubilair wordt door de gemeente voorgeschreven.

Zitbank

Fietsenstalling

Afvalbak
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Stoel

Boomrooster, cortenstaal

7.7. GROEN
In Vlaardingen is er behoefte aan vergroening van het centrum; dit kwam
ook duidelijk naar voren tijdens de verschillende bijeenkomsten met de
ondernemers, eigenaren en bewoners.
Het vergroenen van de binnenstad kan op vele vlakken positieve effecten
hebben en het draagt bij aan het voorkomen van hittestress.

Binnen het centrum is het ook de mogelijk om langs de gevels en op het 2de
maaiveld te vergroenen. Zo zou het Liesveldviaduct veel meer ingericht kunnen
worden als een verblijfsgebied, mogelijk zelfs een hoger gelegen stadspark,
als nieuwe groene long in het hart van de binnenstad. Maar kleinere groene
daken boven woningen of winkels kunnen ook zeer mooie voorbeelden van
vergroening van de stad zijn.

Door een toevoeging van groen ontstaat er een aangenamere publieke
buitenruimte met gezellige ontmoetingsplekken. Met meer groen ontstaat een
minder harde uitstraling waardoor het fijner wordt om langer te verblijven in
het centrum. Een aantrekkelijke verblijfskwaliteit is positief voor winkeliers en
horecaeigenaren.

Binnen het centrum van Vlaardingen zijn enkele pleinen die na een
vergroening, veel aangenamer zullen worden ervaren en veel meer mensen
zullen aantrekken om er te verblijven. Het is ook belangrijk dat de wat
verborgen parkeerruimtes/achtergebieden hierin meegenomen worden. Een
mooie doorkijk en een groenere inrichting zou een goede upgrade zijn voor
deze ruimtes.
Bij het uitkiezen van nieuwe bomen is het belangrijk niet hoofdzakelijk dezelfde
soort te kiezen binnen het centrum. Dit voorkomt een grote uitval van bomen
als er een ziekte heerst bij een bepaalde soort. Het kiezen van verschillende
soorten bevordert ook de biodiversiteit binnen het centrum. Rekening houden
met de ondergrondse en bovengrondse ruimte is ook altijd een vertrekpunt
voor het uitkiezen van het groen.

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.
Binnen het centrum zijn reeds enkele beeldbepalende boomstructuren
aanwezig zoals de grote Platanen in de Waalstraat en de Westhavenplaats,
de kring met bomen op De Markt en de grote Platanen op het Veerplein en
het Schoutplein. Het is belangrijk voor de identiteit van de plek dat deze
karakteristieke bomen worden behouden en bij een herinrichting zorgvuldig
worden ingepast als na onderzoek blijkt dat de conditie van de bomen goed is.

Per straat en plein zal een specifieke oplossing worden gezocht voor de
vergroening. Dit gaat in combinatie met de ondergrondse situatie, de
verkeersroutes, een afwegingen met parkeren, de hemelwaterafvoer, …

Groene daken

Het vergroenen van de gevels is niet wenselijk bij karakteristieke monumentale
panden. Deze gevels willen we zichtbaar houden in het straatbeeld. Soms zijn
er in het straatbeeld dichte gevels aanwezig, dit zijn mooie plekken voor het
toepassen van een groene wand.

Wanneer er in bepaalde straten en op pleinen ruimte is voor een verhoogd
plantvak, dan geeft dit zeker de voorkeur t.o.v. losse plantenbakken. Dit geeft
het voordeel dat er zitmogelijkheden worden gecreëerd rondom het plantvak.
De verhoogde banden voorkomt dat mensen door de beplanting gaan lopen,
wat beter is voor de groei van de planten.

Ook kunnen de bewoners zelf voor hun eigen woning een klein ingreep doen
om de straat de vergroenen. De aanleg van een smal geveltuintje (30cm) geeft
al snel een vergroenend effect. In dit boekwerk is ter inspiratie een overzicht
opgenomen van planten die goed op een zonnige of schaduwrijke plek gedijen.
Bij de totstandkoming van deze geveltuintjes zijn goede afspraken tussen de
bewoners en de gemeente noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat te grote
planten als grotere struiken en bomen in de smalle ruimte worden aangeplant
en het beheer goed is afgesproken.

Waalstraat

Een groenere en duurzamere leefomgeving draagt ook bij aan de gezondheid
van de bewoners en de bezoekers. Zo vangt het groen fijnstof op en zorgt het
ook voor afkoeling op warme zomerdagen.

Kleurrijk plantvak met zitrand

Meer groen zorgt er ook voor een beter opvang van hemelwater, waardoor de
kans op wateroverlast na een zware regenbui kleiner wordt.

Geveltuintje
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GROEN IN DE BINNENSTAD
BESTAANDE BOMEN
AANVULLING GROEN
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BEPLANTINGSVOORSTEL GEVELTUINTJES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Helleborus niger
0.2-0.3m

2. Vinca major
0.1-0.3 m

3. Geranium ROZANNE
0.3-0.5m

4. Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’
0.75-1.0m

5. Hosta sieboldiana ‘Elegans’
0.4-0.9m

6. Liriope muscari
0.2-0.3m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Tiarella cordifolia
0.3-0.5m

2. Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’
0.3-0.5m

3. Dicentra spectabilis
0.6-0.9m

4. Heuchera micrantha ‘Palace Purple’
0.3-0.6m

5. Luzula nivea
0.4-0.8m

6. Astilbe arendsii ‘Fanal’
0.5-0.7 m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’
0.2-0.5m

2. Stachys bizantina
0.2-0.5m

3. Heuchera ‘Lime Marmelade’
0.3-0.4m

4. Alcea rosea
1.75-2m

5. Geranium ‘Dilys’
0.3-0.4m

6. Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’
0.5-1.2m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Alchemilla molis
0.25-0.4m

2. Geum hybride ‘Totally Tangerine’
0.4-0.7m

3. Briza media
0.2-0.6m

4. Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
0.5-0.8m

5. Hypericum calycinum
0.3-0.4m

6. Lobelia ‘Queen Victoria’
0.6-0.8m

Half wintergroen

Wintergroen

Zonneborder

Schaduwborder
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