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Versterking van het vestingkarakter van Wageningen

Voorwoord

Wageningen is een mooie stad, en ligt aan de voet van het Veluwemassief, langs de Rijn en net boven
de Gelderse Vallei. Aan deze strategische ligging dankt het zijn bestaan. Precies 750 jaar geleden, op
12 juni 1263, verleende de Gelderse graaf Otto II stadsrechten aan Wageningen. Alle reden om trots
te zijn, en dit heugelijk feit op gepaste wijze te vieren!
Wageningen is nog vrijwel geheel door een stadsgracht omgeven. Vrijwel, maar niet helemaal... Aan
de oostkant van de stad, tussen Bergpoort en Plantsoen, is in 1967 helaas een stukje stadsgracht
gedempt. Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de gracht hier graag herstellen.
Maar het gaat ons niet alleen om dit stukje. De hele stadsgracht zou een grotere rol kunnen spelen in
en voor de stad. De stadsgracht maakt het centrum herkenbaar, en geeft het zijn identiteit als vestingstad. De stadsgracht vormt een prachtige groene omlijsting van het centrum, en is een mooi decor
voor activiteiten in de stad. Dat is goed voor alle burgers, bezoekers en ondernemers van de stad.
Daarom hebben we de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd dit rapport op te stellen. Het
rapport geeft goed aan dat er de komende jaren in de stad nog veel dingen gaan gebeuren. Het zou
mooi zijn als dat steeds gecombineerd kan worden met investeren in de stadsgracht. Investeren in
erfgoed loont immers, dat maken voorbeelden uit andere steden meer dan duidelijk. Ook maakt het
rapport duidelijk dat projecten niet geïsoleerd tot stand moeten komen. Ze moeten ingebed zijn in een
bredere visie op het stadscentrum en de stadsgracht. Daarin kunnen we ons helemaal vinden!

Rienk Kuiper
Voorzitter Platform Stadsgracht Wageningen
https://sites.google.com/site/stadsgracht/home
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Samenvatting

De stad Wageningen is een vestingstad, waarvan ondanks grote oorlogsschade de vestingwerken
nog grotendeels bewaard gebleven zijn. Zo is de binnenstad vrijwel geheel ontsloten door een
stadsgracht. Over een klein traject is die stadsgracht verdwenen, te weten tussen de Bergpoortbrug
en het Gevangenisbolwerk. In de jaren zestig van de vorige eeuw is dit deel van de gracht gedempt,
ter voorbereiding op de ontsluiting van een zeer ingrijpend plan voor grootschalige nieuwbouw in
de uiterwaarden. Dit plan is nimmer uitgevoerd en tot op heden ligt de stad er geschonden bij.
Het daartoe opgerichte Platform Stadsgracht Wageningen beoogt herstel van deze situatie. Nadat
eerdere plannen van de gemeente om ter plekke een parkeergarage te bouwen financieel niet haalbaar bleken, heeft de gemeente besloten ontwikkelingen aan de markt te laten. Het platform heeft
daarom contact gezocht met een projectontwikkelaar die een gebouw heeft gekocht dat vrijwel
boven op de voormalige gracht is gelokaliseerd en plannen maakt voor een ingrijpende nieuwbouwontwikkeling in dit deel van het centrum. Het platform heeft zich tot de wetenschapswinkel gewend
met de volgende vragen:
• Hoe kan een herstelde stadsgracht er uit zien?
• Wat mag er verwacht worden van projectontwikkelaar en gemeente als het gaat om herinvesteren
van de revenuen van projectontwikkeling in het herstellen van de stadsgracht?
Diverse groepen studenten hebben gewerkt aan de beantwoording van deze vragen of daarvan
afgeleide deelvragen. Ook zijn de vragen in een ruimer perspectief geplaatst, door in te gaan op de
gevolgen van krimp en van internetwinkelen en door de ervaringen van andere steden met het
investeren in cultureel erfgoed te betrekken op de Wageningse situatie.
Het onderzoek toont aan dat er in Wageningen in de komende jaren veel dynamiek zal ontstaan
die kansen kan bieden voor het versterken van het vestingkarakter. Dat dit een solide koers is om
te varen als deze gecombineerd wordt met het terughalen naar het centrum van het uitgewaaierde
winkelbestand. Ook is in beeld gebracht dat de inwoners van Wageningen veel belangstelling en
waardering hebben voor het historische karakter van de stad. Dit biedt kansen voor het actief
betrekken van de burgers bij het herstellen van het historisch karakter van de vestingwerken en
van de binnenstad. De ervaringen in vestingsteden als Groenlo en Den Bosch met het investeren in
erfgoed hebben laten zien dat deze in hoge mate renderen.
Maar tijdens een gesprek met de projectontwikkelaar werd ook duidelijk dat de financiering van
het herstel van de stadsgracht nog onderwerp van onderhandeling is tussen de ontwikkelaar en de
gemeente. De gemeente is eigenaar van de omliggende gronden, die de ontwikkelaar ook nodig heeft
voor zijn plannen. Ook bleek dat de gemeente geen initiërende rol wil nemen in het herstel van de
stadsgracht. Gedurende de looptijd van het onderzoek is er intensiever contact gekomen tussen het
Platform, het Wagenings Ondernemerscontact (WOC) en de gemeente en is er thans een stichting in
oprichting voor het herstel van de Bergpoortbrug en een deel van de stadsgracht. In deze samenwerking wordt thans gewerkt aan een nauwkeurige inschatting van kosten en technische realisatie.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt aangeraden om het herstel van de Bergpoortbrug
en de gracht te ontkoppelen van de nieuwbouwplannen van de projectontwikkelaar en om dit in het
kader van de stichting op te pakken met een grote inbreng van de Wageningse bevolking via bijvoorbeeld crowdfunding. Ook wordt geadviseerd om een lange termijn visie te ontwikkelen voor het
versterken van het vestingkarakter van de stad en daarmee de gezelligheid en beslotenheid, die
ten grondslag liggen aan het succes van het oude centrum als winkelstad, veilig te stellen.
Het is in het verlengde van het vorige punt denkbaar om het plein voor en de locatie van het SNS
gebouw in te richten als een buitenruimte aan de poort van de vestingstad. Om dit mogelijk te maken
zonder hoge kosten voor de gemeente is het van belang om een vervangend project te vinden voor
het SNS gebouw waarmee de belangen van de projectontwikkelaar gecompenseerd kunnen worden.
Maar om dit te kunnen doen is er een breed gedragen stedenbouwkundige visie nodig die antwoorden
biedt op de gevolgen van krimp en die anticipeert op de te verwachten dynamiek in de binnenstad.
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Alleen op deze wijze is het mogelijk om te ontsnappen aan de discussie over kwaliteit die van plek tot
plek gevoerd moet worden met projectontwikkelaars die hun grondposities hebben verworven en hun
ontwikkelingsrechten tot uitdrukking willen brengen.
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Summary

Wageningen is a historic fortified town, next to the river Rhine, that has lost a considerable part of
its historic structures, due to war damage and modernisation. A small part of the canal system just
outside the walled town has been reclaimed for the purpose of a road that was supposed to connect a
new residential area in the flood plains of the river. This new residential area was never realised, and
new buildings were built along this road on top of the former canal. Recently a big building that has
been established on top of the canal has been bought by a project developer. According to a group
of residents (Platform Historic Canal Wageningen) the plans for tearing this building down and renew
it, provides an excellent opportunity to dig out the historic canal again. They put it on the planning
agenda of the city administration and the project developer designed a new building next to the
restored canal. But there is no certainty about the costs and benefits, and about who would be willing
to pay for the restoration. The Platform successfully applied for a supportive project at the Science
Shop of Wageningen University.
The project aims at a further exploration on the different ways this restoration could become feasible.
It also intends to forecast on the quality improvements for the city and its historic character if such a
restoration is accomplished. The arguments for restoration were found in the restorative activities of
comparable cities and the revenues that came along. Comparisons have been made with the walled
towns of Den Bosch and Groenlo. Students also made inquiries among citizens of Wageningen about
how they perceive and value the historic character of their city. The conclusion of this report is that
investments in historic restoration give good revenues for the entrepreneurial community. Moreover
several ways to involve the citizens of Wageningen in this restoration endeavour have been described
in detail, for example by means of crowd-funding or crowdsourcing. At the end of the project a new
organisation (Foundation for the Restoration of the Historic Cityscape of Wageningen) was erected
by the entrepreneurial community, providing new opportunities to restore the historic canal system.
An effective cooperation has been established between the Platform, this new organisation and the
science shop project. This cooperation extends the limits of this project and still runs.
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1

Vestingwerken en de positie van de
stadsgracht

1.1

Huidige situatie na 750 jaar stedelijke ontwikkeling

Wageningen is een vestingstadje, gelegen aan de rivier de Rijn. Daarmee past de stad in een reeks
van vesting- en bastidesteden langs de grote rivieren zoals Dordrecht, Zaltbommel, Doesburg,
Zutphen en vele anderen. In 1263 kreeg Wageningen stadsrechten van graaf Otto van Gelre, en het
idee was om er een grensvesting van te maken voor de bescherming van Gelre. Hertog Karel van
Gelre liet tussen ongeveer 1500 en 1527 het kasteel van Wageningen bouwen. In 1500 kocht hij voor
dit doel netjes een stuk grond met een huis en een hofstee op. In aanleg dateren de huidige vestingwerken tot de tweede generatie uit de periode 1570-1660 (Schukking 1941). In 1707 werd een begin
gemaakt met het afbreken van de vesting, omdat de strategische waarde van de stad in die periode
was verdampt (Jansen 1995). In 1828 werd de Nudepoort en in 1862 de Bergpoort gesloopt. Thans
maken de resten van het kasteel nog onderdeel uit van de vestingstructuren, met name ter plaatse
van het Bowlespark, waar het heeft gelegen.
Wageningen is diverse malen belegerd, wat inhield dat de vesting, al of niet door beschadiging,
regelmatig werd gemoderniseerd. Vanaf halverwege de 17e eeuw is er niet veel meer veranderd aan
de vorm van de gracht. Wel zijn de vestingwallen aan de noordkant van de stad in 1855 omgevormd
tot plantsoenen aan de hand van een plan van K.D. Zocher. In de loop der tijd zijn de scherpe knikken in de stadsgracht die eertijds de bastions markeerden veranderd in flauwe bochten.
In tegenstelling tot andere vestingsteden is de vesting van Wageningen nooit helemaal volgebouwd.
Met name aan de noordoostkant was er binnen de vesting ruimte voor kleinschalige agrarische activiteiten en het parkeerterrein aan het Plantsoen markeert de plek waar het nog niet volgebouwd was.
In 1874, met het aannemen van de Vestingwet, ontstond de mogelijkheid om buiten de vesting te
gaan bouwen en wonen en daarmee verviel de noodzaak om binnen de vestingwerken de ruimte
volledig vol te bouwen.
Thans bestaat de vesting nog uit 12 onderdelen, zie figuur 1 (Jansen 1995):
1.

Bergpoort

2.

Noordoostelijk Bolwerk (Gevangentoren)

3.

(voormalig Noorder) Plantsoen

4.

Junushoff-bolwerk

5.

De parkeerstrook

6.

Noordwestelijk bolwerk

7.

Walstraat

8.

Nudepoort

9.

Emmapark

10. Zuidwestelijk bolwerk (Rhijnbolwerck)
11. Strook achter Bowlespark
12. Spijk-parkstrook (Criftenbolwerck, vaak foutief ook wel Beckafbolwerk genoemd)
Helaas is de Bergpoort in 1862 geslecht; van de Nudepoort zijn nog enkele restanten te bezichtigen
die in 1969 na sloop van de Harmonie tevoorschijn kwamen en zijn geconsolideerd.
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1.

Bergpoort

2.	Noordoostelijk Bolwerk
(Gevangentoren)
3.

(voormalig Noorder) Plantsoen

4.

Junushoff-bolwerk

5.

De parkeerstrook

6.

Noordwestelijk bolwerk

7.

Walstraat

8.

Nudepoort

9.

Emmapark

10.	Zuidwestelijk bolwerk
(Rhijnbolwerck)
11. Strook achter Bowlespark
12.	Spijkparkstrook
(Criftenbolwerck, vaak foutief
ook wel Beckafbolwerk
genoemd)

Figuur 1. De nog resterende elementen van vesting Wageningen.

Aan de oostzijde ontbreekt dus een gedeelte van de vestinggordel. Hier is de gracht gedempt om
plaats te maken voor het verlengde van de Rooseveltweg, oorspronkelijk bedoeld als ontsluitingsweg
voor een nieuw te bouwen wijk, het zogenaamde uiterwaardenplan. Op de plek van de gracht zijn
kubuswinkels en een bankgebouw gerealiseerd, waardoor de overgang van buiten de vesting naar de
verdedigde binnenstad feitelijk onmerkbaar is geworden.

Figuur 2. Demping van de stadsgracht in 1967 waarbij een sleuf wordt gegraven voor een betonnen buis.
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1.2

Historisch stedenbouwkundige achtergronden

In de stedenbouwkundige ontwikkeling van Wageningen speelt de Landbouwhogeschool, later
universiteit, een belangrijke rol. Het is een levendige stad, met veel studenten en met veel bedrijfjes
die qua werk gelieerd zijn aan de universiteit. In een VVV gids uit 1904 is beschreven dat de stad
beschikte over een uitgebreid assortiment aan overnachtings- en wandelmogelijkheden voor de
recreant. Maar vooral wordt er melding gemaakt van de Rijkslandbouwschool (1876). Ten opzichte
van andere vestingsteden is Wageningen klein en onbelangrijk gebleven, en dit is grotendeels te
verklaren door haar geïsoleerde ligging. Met het opheffen van de tramverbinding tussen Utrecht en
Arnhem aan het begin van de 20e eeuw verminderde het aantal toeristen. Met name door de verwoesting van hotels en pensions in de Tweede Wereldoorlog verloor Wageningen aan populariteit.
Zie http://www.oudwageningen.nl/documentatie/verhalen/de-nbm-bus-in-wageningen/
Zeer bepalend voor het uiterlijk van de Wageningse binnenstad is de schade die ontstond aan het
begin en ook aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om de schade aan het begin van WO2
te herstellen is door Ir. A. Kraayenhagen een herstelplan opgesteld (Kraayenhagen 1941). In zijn
ogen was er van de middeleeuwse vestingstad toch al weinig meer over dan de Gotische kerk met
Romaanse toren (blz. 114). Het herstel van de oorlogsschade is uitgevoerd in het traditionalisme van
de Delftse School, met inachtneming van het oorspronkelijke stratenplan van de stad. Als men de
vergelijking maakt met Rotterdam, Arnhem en Nijmegen, dan is de schade in Wageningen erg goed
hersteld. Men beoogde met het herstel het “behoud en zo mogelijk versterking van dezen typische
stedenbouwkundigen aanleg” (Kraayenhagen 1941)(blz. 114), en dit is goed gelukt. In vergelijking
met Nijmegen, die ook het oude stratenplan als uitgangspunt voor de wederopbouw heeft genomen,
heeft de Wageningse binnenstad wat meer haar historisch karakter behouden.
In de 20e eeuw is Wageningen in eerste instantie naar het oosten en noordoosten toe uitgebreid. Dit
vond plaats langs de huidige Generaal Foulkesweg en in tweede instantie op de esgronden die voor de
tabaksteelt in gebruik waren (zie figuur 3). Na de jaren zestig zijn er uitbreidingen gedaan in noordelijke richting en vervolgens, in recente tijden, in noordwestelijke richting. Opmerkelijk is de spreiding
van winkels buiten de vesting. Door het slechten van de Bergpoort werd de Bergstraat min of meer het
verlengde van de Hoogstraat (de oude rivierdijk, (Gast 2009)) en kwamen daar winkels. Ook in de
stationsstraat en in de voormalige Grindweg (thans Bevrijdingsstraat ) kan men een deel van het
winkelbestand vinden. Meer problematisch zijn de winkels die aan de Stadsbrink te vinden zijn, want
die lijken een centrumstructuur op zichzelf, die weer verbonden is aan de winkels aan de Churchillweg.
Dit alles leidt ertoe dat Wageningen twee centra lijkt te hebben die elkaar beconcurreren: de regio
Stadsbrink en de eigenlijke binnenstad. Voor een passant is het dan ook niet zo duidelijk waar het
eigenlijke centrum van de stad te vinden is. Het is alles wel overkomelijk zolang er geen leegstand
gaat ontstaan in de binnenstad, want lege winkels doen de aantrekkelijkheid van een binnenstad snel
afnemen.
Als gevolg van de uitbreidingen in oostelijke en noordoostelijke richting kwam de binnenstad aan de
rand van de stad te liggen. In de jaren vijftig ontstonden ideeën om de uitbreidingswijken zo te
situeren dat de binnenstad weer centraal zou komen te liggen. Allereerst werd de Nudewijk gebouwd
en vervolgens ontstond het plan voor een groot project in de uiterwaarden. Dit plan is echter nooit tot
uitvoer gekomen, vanwege rivierkundige en andere bezwaren van een aantal Wageningse burgers. De
Raad van State wijst het Uiterwaardenplan in 1976 uiteindelijk af. Een belangrijke recente ontwikkeling
is het verdwijnen van de universiteit uit de directe omgeving van de binnenstad in verband met de
realisatie van de campus aan de noordrand van de stad.
Deze historisch stedenbouwkundige ontwikkeling laat zien hoe de stad ondanks de oorlogsschade en
het uit de binnenstad wegtrekken van de universiteit nog veel historische eigenschappen bezit en dat
het deel binnen de vesting nog onverminderd het eigenlijke centrum vertegenwoordigt.
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Figuur 3. Kaart van Wageningen met tabaksgronden ten noordoosten van de stad.

1.3

Het belang van de vestingwerken voor Wageningen

Vestingwerken zijn van belang voor een stad, omdat ze de historische kern ervan zeer duidelijk
markeren en daarmee ook een soort van beslotenheid creëren voor het winkelend publiek. In de regel
vormen de vestingwerken ook een groene zone, net buiten een centrum en kan derhalve ook het
microklimaat ter plaatse en in de binnenstad positief beïnvloeden. Dit speelt te meer als er oude
bomen staan en de vestingwerken ook nog waterpartijen bevatten. Dit is in Wageningen niet anders
dan in andere steden.
Winkelgebieden staan in heel Nederland onder zware druk, omdat enerzijds de gevolgen van demografische krimp steeds beter merkbaar worden, maar ook het internet-winkelen is nog steeds in
opkomst. De leegstand in Wageningen is overigens nog relatief beperkt. Om leegstand te voorkomen
is voortdurend veel aandacht vereist van city managers, stadsplanners en winkeliersverenigingen om
het centrum opgeruimd, levendig en vooral gezellig te houden. Historische binnensteden staan er wat
dit betreft goed voor, zoals de gemeente Den Bosch, die in 2005 is verkozen tot beste binnenstad
(zie www.debestebinnenstad.nl).
De argumentatie luidt onder meer: Ronduit rijk is de binnenstad van Den Bosch op het vlak van
restaurants, kroegen en cafés. Rijkelijk bedeeld ook met alle denkbare winkeltypes en dus, gelukkig
maar, inclusief veel kleinschalige, kleurrijke en hoogwaardige detailhandel. De binnenstad van
Den Bosch toont ons een liefhebbende stad voor alle mensen van alle niveaus. Wie hier is, voelt
zich welkom en thuis. Deze stad is zó goed leesbaar, wandelbaar en befietsbaar, met vele historische
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en moderne accenten. ’s-Hertogenbosch heeft overduidelijk één van de meest aantrekkelijke
binnensteden in Nederland.
Investeren in het historisch karakter, gecombineerd met een gespreid aanbod aan bijzondere winkels
zijn wellicht goede remedies tegen leegstand. In dit verband is het vestingkarakter van Wageningen
van groot belang, omdat het bijdraagt aan de beslotenheid en het historisch karakter van de binnenstad. Het richt zich klaarblijkelijk op een publiek dat de beslotenheid van een historisch centrum weet
te waarderen en dat niet gecharmeerd is van de grote shopping-malls waar de inrichting volledig is
gericht op het kopen. Met het Platform Stadsgracht Wageningen kan men echter wel vaststellen dat
het goed mogelijk is om de Hoogstraat, winkelstraat van Wageningen, van oost naar west te doorlopen
zonder daarbij in de gaten te hebben dat je een vesting binnentreedt.
De vestingwerken hebben dus aan herkenbaarheid ingeboet, maar zijn niettemin van grote betekenis
voor de beslotenheid, het historisch karakter en daarmee ook voor de gezelligheid van de binnenstad.

1.4

Ontwikkelingen rondom het SNS gebouw

De gemeente hanteert een reactief beleid in haar ruimtelijke ordeningstaken (zie hoofdstuk 3 waar
de achtergronden ervan worden uitgelegd). Rondom het SNS gebouw is deze situatie van toepassing,
want het gebouw is gekocht door een project ontwikkelaar (KWP) en die is voornemens om het gebouw te slopen en er een nieuw gebouw voor terug te zetten. Aangezien het SNS gebouw pal naast
de plaats staat waar voorheen het water in de gracht stroomde, biedt deze ontwikkeling kansen om
een deel van het vestingkarakter van de binnenstad te herstellen.
Ondanks eerdere beleidsstukken waarin de gemeente had aangegeven de stadsgracht ter plaatse te
willen herstellen, voorzag het ‘Masterplan Plantsoen-Gerdesstraat’ toch in bebouwing van deze locatie.
Toen dit plan vanwege de financiële onuitvoerbaarheid van tafel verdween, heeft de gemeente private
partijen opgeroepen met alternatieve plannen te komen. Herstel van de stadsgracht is daarbij niet als
randvoorwaarde meegegeven. Het Platform stadsgracht Wageningen wilde voorkomen dat onomkeerbare maatregelen (bebouwing op plaats vm. Stadsgracht) zouden worden genomen. Daarop heeft het
platform contact opgenomen met projectontwikkelaar KWP, die bezig was met de ontwikkeling van een
alternatief plan ter plaatse van de vm. SNS-bank. Daarbij heeft het Platform de ontwikkelaar ervan
weten te overtuigen een visie te ontwikkelen waarvan herstel van de stadsgracht integraal onderdeel
uitmaakt.
Thans ligt er Plan Bolwerck van KWP gebiedsontwikkeling en daarin is rekening gehouden met het
ontdempen van de gracht. KWP heeft met dit plan geprobeerd om in te spelen op de historische
structuren. Dit lijkt goed mogelijk omdat voorheen de rooilijn van de gebouwen direct aan de Stationsstraat lag en dus meer ruimte biedt dan het actuele volume van het huidige SNS gebouw. Daarnaast
heeft men een ruilmogelijkheid in het plan ingebouwd, namelijk om de parkeerplaats achter het SNS
gebouw mee te nemen in de gebiedsontwikkeling en op de parkeerplaats naast de Rabobank een
parkeergarage te willen realiseren. En dan zitten we midden in de ingewikkelde afwegingen rondom
ruimtelijke kwaliteit en versterking van het vestingkarakter, want is het logisch om net buiten de
vesting bouwvolume te realiseren en daarmee substantieel te verdichten, om binnen de vesting een
grote parkeervoorziening te maken? En hoeveel breedte en diepte krijgt de gracht? En de belangrijkste
vraag is “wie gaat dat betalen?”

1.5

Leemten in kennis

Rondom een eventueel herstel van de stadsgracht kleven nog veel vragen en onduidelijkheden,
merendeels van waterbouwkundige en bouwtechnische aard. Tijdens en nadat de gracht is dichtgegooid met zand zijn er riolen verlegd, nieuwe leidingen in de grond gegraven en is het oorspronkelijke metselwerk boven de grond afgebroken. Ook is de balustrade van de brug boven het maaiveld
afgebroken om er een pleintje te laten ontstaan. Dit betekent dat bij een eventueel herstel er onvoorziene bijkomstigheden te verwachten zijn. Het grote probleem daarbij is dat het project zich maar
heel moeilijk laat begroten qua geld.
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2

Vraag van Platform Stadsgracht aan de
Wetenschapswinkel

2.1

Het Platform en zijn doelstellingen

Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de oostelijke stadsgracht in de Stationsstraat weer open
graven. In de jaren zestig is een klein deel van de stadsgracht gedempt. Maar in de grond zijn de
restanten van de brug, trap en kademuur nog aanwezig. Herstel van de gracht maakt Wageningen bij
de entree van het winkelgebied weer als vestingstad zichtbaar. Dit vergroot de identiteit, en sluit aan
op een landelijke tendens, waaruit blijkt dat investeren in cultuurhistorie inkomsten genereert uit
toerisme. Bovendien verbetert zo de waterkwaliteit van de stadsgracht.
Het globale plan dat de ontwikkelaar heeft gepresenteerd voor het gebied rond de stadsgracht ziet er
volgens het Platform nog vrij massief uit. Het Platform wil graag dat de gemeente de goede
randvoorwaarden stelt aan de verdere uitwerking. Deze randvoorwaarden staan op hun website en zijn
hieronder genoemd.
1. Niet bouwen op het tracé van de gedempte gracht
Het platform pleit ervoor dat er geen onomkeerbare dingen plaatsvinden. Na het mislukken van het
Masterplan Plantsoen-Gerdesstraat heeft de gemeente besloten om zelf geen plannen meer te maken.
De gemeente wil de ‘plannen uit de markt’ afwachten en dan van geval tot geval een besluit nemen.
2. Restauratie Bergpoortbrug
Het platform wil graag dat als eerste de brug over de gracht aan de kop van de Hoogstraat bij de
Stationsstraat in authentieke staat wordt hersteld. Deze brug is na oorlogsschade in de jaren veertig
herbouwd. De brug is gebouwd in de stijl van de Delftse School, en vormt één geheel met de twee
panden die het begin van de Hoogstraat markeren. Met het herstel van de Bergpoortbrug wordt de
beleving van Wageningen als vestingstad enorm versterkt. De Hoogstraat krijgt weer een duidelijke
entree. Er ontstaat weer een mooie ruimte aan het nieuwe water, met ruimte voor een terras. De
huidige horeca op deze locatie krijgt hiermee een impuls. Onder de grond zijn zelfs de oude
keermuren nog deels aanwezig. Herstel kan wat dat betreft dus zonder veel kosten. De stadsgracht is
een rijksmonument en de gemeente kan een beroep doen op subsidieregelingen als de provinciale
Belvoir-regeling.
3. Herstel door ontwikkeling van de gedempte gracht
Na herstel van de Bergpoortbrug kan de stadsgracht verder worden hersteld. Dit biedt allerlei
mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen in dit deel van het centrum. Langs de gracht kan
bijvoorbeeld een verlaagd aangelegd terras komen. Ook ontstaan mogelijkheden voor woningen en
winkels midden in het centrum.
4. Benutten van het vestingstadkarakter
Het gaat het Platform niet alleen om het herstel van een stukje gedempte gracht, maar ook om de
gracht als geheel. De stadsgracht en muurrestanten zijn al rijksmonument. Maar dat geldt niet voor de
restanten van het oude kasteel, bolwerken en groengebieden eromheen. Het huidige bestemmingsplan
voor het centrum van Wageningen dateert uit 2003. Een deel van deze gebieden heeft daar een
groenbestemming gekregen. Het is belangrijk dat ook de overige gebieden goed beschermd worden.
Bron voor deze paragraaf is: https://sites.google.com/site/stadsgracht/Home
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2.2

Eerdere successen van het platform

Het Platform Stadsgracht heeft in een eerder stadium succesvol gehandeld bij het weer opengraven
van de Rooseveltsingel. Ook hier is geopereerd als een bewonersplatform. Het Platform heeft ervoor
gezorgd dat de gemeente Wageningen subsidies kreeg van Waterschap Vallei en Eem, De Woningstichting en het toenmalige ministerie van VROM voor de planvorming van de Rooseveltsingel. Het
plan is opgesteld door Atelier Quadrat en Haskoning. Uiteindelijk is het plan in opdracht van de gemeente Wageningen en met financiële steun van waterschap Vallei en Eem, de provincie Gelderland
en het ministerie van VROM uitgevoerd door Jansen de Jonge Infra BV (Kuiper 2008).
Wat betreft het herstel van de stadsgracht heeft het platform weten te bereiken dat dit is opgenomen
in het Collegeakkoord van het huidige College van B&W van Wageningen, zij het met als uitgangspunt
dat het de gemeente niets extra’s mag kosten. Ook heeft het platform bereikt dat projectontwikkelaar
KWP in zijn plan Bolwerck Wageningen is uitgegaan van herstel van de stadsgracht, zij het dat de
financiering daarvan nog niet is geregeld.

2.3

Vraag aan de Wetenschapswinkel

De aanvankelijke vraag aan de wetenschapswinkel luidt als volgt:
“Hoe kan een herstelde stadsgracht eruit zien? Wat zijn (globaal) kosten en baten van verschillende
varianten? Dit volgens enkele verschillende ruimtelijke modellen. Variabelen zijn onder andere met/
zonder sloop SNS-bank, met/ zonder toevoeging van nieuwe bebouwing, met/ zonder vervangende
parkeervoorzieningen.”
In verdere gesprekken is het accent verschoven naar de vraag hoe het Platform de voorstellen van en
onderhandelingen met de projectontwikkelaar en gemeente moet bezien. Met name de vraag naar
proportionaliteit van nieuw te bouwen volume in relatie tot herstelmaatregelen van de vestingwerken
ter plaatse kwam meer centraal te staan.

2.4

Verantwoording van de gevolgde werkwijze

Probleemverkenning en literatuurstudie
Eerst is een korte notitie geschreven over de vraag wat het burgerinitiatief inhoudt. Deze notitie heeft
gediend als input van enkele verkennende gesprekken, zoals met:
• de groep achter het initiatief
• stakeholders, zoals de projectontwikkelaar en de wethouder
• collega’s van de universiteit over het didactisch perspectief voor studentenwerk
Over dit laatste punt is een separate notitie geschreven, met de verschillende dimensies van het
probleem (tijd, ruimte, stedelijke dynamiek, economie, cultuur, instrumenten, onderhandelen) en de
leerdoelen die daaraan gekoppeld kunnen worden. Deze notitie is gebruikt om studenten te werven.
Diverse oproepen zijn gedaan en opdrachten beschreven voor studentenwerk. Hieraan is veel gevolg
gegeven. Er is gewerkt aan de volgende vragen:
• Hoe verloopt de onderhandeling tussen gemeente en projectontwikkelaar en welke rol kan het
Platform hierbij spelen?
• Hoe kan de Wageningse bevolking via sociale en traditionele media worden meegenomen in het
initiatief om de Stadsgracht te herstellen.
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De volgende rapporten zijn opgesteld:
Darmawan, Y., Gemeda, D., Kielema, R., Vaseur, C. & Van de Voort (2011). Future dynamics of
Wageningen inner city. Remote Sensing and GIS. Wageningen, Wageningen UR.
Dieleman, R., N. Anyango, Ten Veen, A., Nikolov, N. & Kadambat, T. (2011). Bring the history
back to the future. ...let the Stadsgracht flow again... Wageningen, Wageningen UR.
Dijkhof, R. (2011). Herstel Stadsgracht Wageningen, Een (non-)financiële onderhandeling.
Landscape Architecture. Wageningen, Wageningen UR. Bachelor: 61.
Van der Stappen, L., K. Coia, Hartendorp T., Bill, D. A., Bonekamp, F., Goitom, S. & Rurai, M. (2011).
Historical Character of Wageningen. Exploring the Impact of Social Media & Citizen Participation.
Wageningen, Wageningen UR.
De studenten hebben hun werk gerapporteerd in een openbare bijeenkomst waar leden van het
Platform en andere geïnteresseerden zijn verschenen.
Met nadruk is ook gezocht naar studenten landschapsarchitectuur. In de gesprekken met de staf van
de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur werd duidelijk dat dit als onderwerp erg lastig in te passen
was als praktijkonderzoek, vanwege de kleinschaligheid. Men zag hiertoe eigenlijk geen serieuze
mogelijkheden. In reactie daarop is contact gezocht met Bouwkunde in Delft, en ondanks dat men
zeer sympathiek tegenover het initiatief stond zag men ook hier geen mogelijkheden om het in te
passen in het overvolle programma.
In de literatuur is gekeken wat er te vinden is over de Wageningse vestingwerken.

Projectplan
Hierin is de volgende resultaatverwachting opgeschreven.
Het project zal een aantal studentenverslagen opleveren op het niveau van deelstudies. Hierin zal
het gaan om a) inrichtingsalternatieven met globale indicatie van kosten en baten, b) identiteitsverkenningen en om c) vereveningsvoorbeelden.
Verder zal er een integrale eindrapportage (wetenschapswinkelrapport) geschreven worden,
waarin verschillende planvarianten op hun merites zullen worden beoordeeld, verwijzend naar
vergelijkbare ervaringen in andere steden.
De volgende fasering is in dit project gehanteerd.
Fase 1: Globale verkenning van de problematiek door gesprekken met actoren en door middel van
een zogenaamde Academic Consultancy Opdracht (ACT) voor studenten, een opdracht waarin ze
wetenschappelijke analyses in zeer korte tijd moeten combineren met adviseren. Korte verkenning
van www.vestingsteden.nl; ervaringen in Den Bosch en Breda met INTERREG project WIHCC en het
zoeken naar specialisten op dit onderwerp die gevraagd zijn om zitting te nemen in een begeleidingscommissie. Vervolgens zijn diverse studentenonderzoeksopdrachten beschreven. De mogelijkheden
voor studenten zijn beschreven in een separate notitie Fort Wageningen Student Stakes. Er is geparticipeerd in diverse lopende discussies over het bevorderen van toerisme in Wageningen en over de
ontwikkelingen rondom het SNS gebouw.
Fase 2: Vergelijking andere steden met vestingbouwwerken: inzicht verkrijgen hoe wordt omgegaan
met projectontwikkelaars en hoe de vesting identiteit in het algemeen wordt bevorderd. Aan deze
vraag is gewerkt door een groep GIS studenten (Darmawan, Gemeda et al. 2011).
Fase 3: Verkenning van de ervaringen van projectontwikkelaars met verevening (interviewronde en
planstudie). Er is met Academic Consultancy Training (ACT) studenten gekeken naar de ervaringen in
Groenlo en Den Bosch met de vraag of investeren in erfgoed wel of niet loont (Dieleman, Anyango
et al. 2011).
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Fase 4: opstellen van planalternatieven en bediscussiëren in het licht van de verkregen kennis.
Ondanks de terughoudendheid van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur is er toch een student
aan de slag gegaan met Wageningen. Deze heeft de opdracht wel heel ruim geïnterpreteerd en kwam
terug met ontwerpen waarin de locaties van de gebouwen waren veranderd in een park in een Engelse
landschapsstijl, zonder een alternatief voor het SNS-gebouw. Daarmee vallen ze buiten de scope van
dit project. Een andere student landschapsarchitectuur wilde in Wageningen aan de slag met het
idee van Urban Acupunctuur, maar besloot na een verkennende fase toch uit te wijken naar big city
Rotterdam. Gelet op de ontwikkelingen rondom de planvorming voor het SNS gebouw en omgeving
waar het Platform onderdeel van uitmaakte, is er uiteindelijk voor gekozen om alternatieven uit te
werken in de vorm van een plankritiek op Bolwerck Wageningen (Claessens Erdman architects &
designers 2010).
Fase 5: Opstellen wetenschapswinkelrapport
In de slotfase is deze rapportage opgesteld en voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Hun kritiek
en suggesties zijn in dank aanvaard en verwerkt.

Begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie is twee maal bijeen gekomen. De samenstelling ervan luidt
als volgt:
Huibert Crijns – Gemeente Den Bosch, projectleider INTERREG- en Belvedere projecten
over de Vestingwerken
Klaas de Poel – Gepensioneerd landschapsarchitect specialisatie cultureel erfgoed
Hans Roelofs – Directeur Kondor Wessels Projecten (KWP)
Rob de Graaf – Adviseur Ruimtelijke Projecten
Henk Rampen – Landschapsarchitect, Menno van Coehoorn Stichting
Tom Kool – Citymanager Wageningen binnenstad
Rienk Kuiper – Platform Stadsgracht Wageningen
Bart van Aller – Bouwhistoricus, Platform Stadsgracht Wageningen
Gerard Straver – Coördinator Wageningen UR, Wetenschapswinkel

Oprichting “Stichting herstel historisch stadsgezicht Wageningen”
Nadat de studenten hun werk hadden gerapporteerd is gekeken naar bestendiging van het initiatief
en verdere mogelijkheden tot uitbouw. Hiervoor zijn notities geschreven over crowdfunding en over
het meedoen in Europese aanvragen. Na verloop van tijd ontstond er beweging in de omgeving van
het initiatief, namelijk via het Wageningse Ondernemers Contact (WOC) en Wageningen Universiteit
en Researchcentrum (Wagening UR). Het WOC heeft enkele partijen bijeen geroepen met als oogmerk om een plan voor herstel van de Bergpoortbrug aan te kaarten. Hier is in de slotfase vanuit
het wetenschapswinkelproject aan meegedacht en meegewerkt. Rond de zomer is vanuit dit project
bijgedragen aan een projectaanvraag voor het herstellen van de gehele stadsgracht in het kader van
de zogenaamde Nuon-gelden. Dit uitslag hiervan is nog niet bekend. De samenwerking met WOC en
Platform zet zich voort nadat het wetenschapswinkelproject is afgesloten.
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3

Reactieve Planologie in Wageningen

3.1

Centrumplannen en centrumvisie in de Wageningse
gemeentepolitiek

Het College van B&W heeft in 2007 een plan opgesteld voor het deel van de binnenstad dat wordt
aangeduid met Plantsoen-Gerdesstraat. Het plan voorziet onder meer in de vernieuwing van de flats
aan de Stadsbrink. Enkele jaren daarvoor vroeg de raad om een visie op het gebied rondom de
Gerdesstraat. Aanleiding was de onoverzichtelijkheid van de parkeersituatie en van de aansluiting op
de Stationsstraat. Bureau BVR is er mee aan de slag gegaan en gaandeweg werd ook het Plantsoen
erbij betrokken. In grote lijnen omvat het plan de bebouwing van de bolwerken met appartementen
en herenhuizen, een parkeergarage in het centrum en het wegbreken van het Kruidvat om daarmee
de passage te verlengen naar het Beuningplein. Het plan zou worden uitgevoerd door projectontwikkelaars, waarbij de gemeente voor de publieke onderdelen zoals straataanleg en –inrichting
maar ook voor de parkeergarage zou zorgen.
In dit plan zou op de plaats van de stadsgracht een gebouw verrijzen van vijf verdiepingen hoog.
In 2009 werd dit Masterplan Plantsoen-Gerdesstraat afgekeurd door de gemeenteraad. Het zou de
gemeente te veel geld te kosten. Daarna heeft B&W aan marktpartijen gevraagd een plan te maken
dat voor de gemeente financieel beter uitpakt. Nu een samenhangende ontwikkeling van het gebied
niet mogelijk is gebleken, wil de gemeente het met een zogenaamde kadernota mogelijk maken dat
losse plannen stukje bij beetje tot stand komen.
De kadernota heeft inmiddels (begin 2013) de vorm aangenomen van een structuurvisie voor het
centrum in voorbereiding.

3.2

Planningshistorische achtergronden

Het verwerpen van het Masterplan Plantsoen-Gerdesstraat leverde uiteindelijk een grote schadepost
op voor de gemeente. De wethouder heeft met zijn ambtelijk apparaat veel tijd en geld geïnvesteerd
in dit plan. Deze negatieve planningservaring staat niet op zichzelf. In 1976 is het prestigieuze uiterwaardenplan door de Hoge Raad naar de prullenbak verwezen: een groot trauma in de planningstraditie van de stad. Grote tegenstanders vond men onder de burgers van Wageningen (pers.med.
Meto Vroom). Het verhaal van dit debacle is nooit goed opgeschreven en zou een onderzoek op zichzelf vergen, maar zeker is dat het nog doorwerkt in de ruimtelijke structuur en de planningstraditie
van de stad. Als gevolg van de planervaringen hanteert de gemeente op dit moment een reactief
beleid. Dit houdt in dat ze zelf geen initiatieven ontplooit voor ruimtelijke ingrepen, maar dit aan marktpartijen overlaat. Als een marktpartij initiatief neemt, bijvoorbeeld met het maken van een schetsontwerp voor vernieuwing van een deel van de stad, dan start de gemeente een discussie over
kwaliteit, inpassing, volume en wat dies meer zij.

3.3

Planningsopgaven voor de stad

Door een groep ACT studenten is onderzoek gedaan naar de toekomstige dynamiek in de binnenstad
van Wageningen. Hieruit blijkt dat er nogal wat stedelijk weefsel is dat de komende decennia aan
vervanging toe is (Darmawan, Gemeda et al. 2011). Het ruimtelijk beeld ervan is weergegeven in
figuur 4. De precieze toedeling van gebouwen aan verschillende restleeftijdscategorieën is voor discussie vatbaar, zoals de studenten zelf ook al stellen in hun discussie paragraaf, maar het algemene
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beeld is niettemin helder: er is veel ruimtelijke dynamiek waar de gemeente zich op moet voorbereiden. Er is sprake van een soort patchwork van gebouwen die op zeker moment aan vervanging
toe zijn. Het gevaar bestaat dat het daarbij zal gaan om telkens individuele afwegingen en dat er niet
geanticipeerd zal worden vanuit een stedenbouwkundige visie op de gewenste ontwikkeling van de
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Figuur 4. Een inschatting van de uiterste houdbaarheidsdatum van de gebouwen in de binnenstad.
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4

Surfen op de plannen van de
projectontwikkelaar

4.1

Plan Bolwerck

De eigenaar van het pand van de voormalige SNS-bank wil op deze locatie nieuwe winkels en
woningen ontwikkelen. Omdat de gemeente geen actieve rol wil vervullen, heeft het Platform zelf
contact opgenomen met deze ontwikkelaar. Eerst was het plan om het tracé van de gedempte gracht
te bebouwen. Het Platform heeft de projectontwikkelaar er van weten te overtuigen om ruimte te
reserveren in zijn plan om de gracht eventueel te herstellen. Op een informatieavond in januari 2012
heeft de ontwikkelaar zijn (nog slechts globale) plan mét herstelde stadsgracht gepresenteerd.
Wethouder Lex Hoefsloot heeft op deze avond toegezegd dat de gemeente nu met een Kadernota
komt. Deze moet de stedenbouwkundige randvoorwaarden geven voor de verdere uitwerking van
het plan. De gemeente stelt deze nota momenteel op; de ontwikkelaar heeft dat aan de gemeente
gevraagd op basis van een anterieure overeenkomst.
Het plan beoogt een zogenaamde volumestudie te zijn, zie figuur 5. Dit houdt in dat er nog geen
zicht wordt geboden op de uitvoering met materialen en eventuele inpassingsmaatregelen om het
te laten aansluiten bij het stadsbeeld. Het plan geeft een globaal beeld van de volumes en een
gedetailleerd beeld van de oppervlaktes. Het voorziet in een parkeergarage ter plaatse van het
bolwerk voor 440 plaatsen, met retail in de plint en horeca op het dak. Een gebouw tussen de
Stationsstraat en de gracht met retail en wonen. En vervolgens een extra gebouw tussen de gracht
en Plantsoen met retail, stadsarchief en mogelijke aanvullende culturele functies (Claessens Erdman
architects & designers 2010). De gebouwen hebben twee verdiepingen. De oppervlaktes van alle
verdiepingen bij elkaar genomen van beide gebouwen bedragen respectievelijk 1515 respectievelijk
440 vierkante meter.
Plan Bolwerck

Figuur 5. Weergave plan met inschatting volume nieuwbouw.
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4.2

Onderhandelingen over volume, programma en
ontdemping van de stadsgracht

Het Platform heeft de gemeente en de projectontwikkelaar de volgende overwegingen meegegeven
voor de onderhandeling. Deze is hieronder integraal overgenomen van hun website, en geeft weer
hoe het Platform zichzelf als onderhandelingspartner ziet ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit.
Het globale plan dat de ontwikkelaar heeft gepresenteerd oogt nog vrij massief. Het moet nog verder
worden uitgewerkt. Het Platform wil graag dat de gemeente in de Kadernota de juiste stedenbouwkundige randvoorwaarden meegeeft. Deze zouden in ieder geval in moeten gaan op de volgende
aspecten:
Een herstelde gracht van voldoende breedte
De nieuwe bebouwing moet ruimte laten voor de gracht, voor een voetgangersverbinding langs de
gracht, en voor licht en lucht in deze nieuwe ruimte. De ruimte aan weerszijden van de herstelde
gracht moet een prettige ruimte zijn om te verblijven, en als verbinding tussen het parkeren op het
Gevangentorenbolwerk en de Hoogstraat en de Schuylensteeg.
Een evenwichtige Stationsstraat
De nieuwe bebouwing moet qua maat, uitstraling en kwaliteit van de architectuur passen bij de
bestaande bebouwing aan de overkant van de Stationsstraat, de Bergstraat en de Hoogstraat. De
Stationsstraat kan zijn oude, smallere, profiel terugkrijgen. Maar de hoogte van de nieuwe bebouwing
en breedte van de straat moeten wel bij elkaar passen. Dus geen te hoge bebouwing en een te smalle
straat. De nieuwe bebouwing zou een mooie overgang kunnen vormen tussen de meer historische
bebouwing aan de Bergstraat en Hoogstraat, en de bestaande meer recente hogere bebouwing aan
het Plantsoen.
Een ruim plein aan de ingang van de Hoogstraat
Er moet voldoende ruimte zijn voor een mooi plein met verlaagd terras langs de stadsgracht naast de
herstelde Bergpoortbrug. De nieuwe bebouwing moet niet dichter bij de Hoogstraat komen te staan
dan het huidige gebouw van de voormalige SNS-bank.
Vestingkarakter van het Gevangentorenbolwerk
Het Gevangentorenbolwerk zou er vanaf de stadsgracht ook echt moeten uitzien als een bolwerk,
met een aarden wal met gras en bomen (voorheen waren dit iepen, zo blijkt uit archiefonderzoek).
De ontwikkelaar heeft hier een halfverdiepte parkeergarage van twee verdiepingen gedacht, met een
openbare groenvoorziening op het dak. In het globale plan lijkt deze parkeergarage nogal hoog boven
de omgeving uit te torenen, met vanaf de Lawickse Allee meer het karakter van een parkeergarage
dan van een bolwerk. Mocht hier een parkeergarage moeten komen, dan zou dit bolwerkkarakter
meer tot zijn recht moeten komen met een wat diepere ligging van de garage, en een wat beperkter
oppervlak zodat er meer ruimte is voor de wal. Tevens zal de juiste, oorspronkelijke vorm van het
bolwerk bepaald en overwogen moeten worden.
Herinnering aan het Noorderplantsoen
Het is een goed idee om het Plantsoen verkeersluw te maken. Dat kan bijvoorbeeld door hier
eenrichtingsverkeer in te stellen en de weg te versmallen. Zo ontstaat langs het Plantsoen wat meer
ruimte om het verblijfsklimaat te verbeteren door iets van het oude Noorderplantsoen terug te
brengen. De oude ‘Vreede Bank’, uit 1887, die in 1979 herplaatst is, achter de schouwburg Junushoff
staat en nu zwaar verwaarloosd is, kan dan weer zijn oude plaats terugkrijgen aan het Plantsoen ter
hoogte van de meubelzaak van Matser. In dat licht is het ook van belang welke invulling het gebied
van het oude postkantoor en Rabobank gaat krijgen. Dat vraagt wel een visie van de gemeente op
de openbare ruimte langs het Plantsoen.
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Parkeren buiten de vesting
Op de informatieavond kwam ook aan de orde, of het parkeren niet beter niet buiten de oude vesting
kan plaatsvinden. Dat zou bijdragen aan een verdere versterking van de binnenstad als verblijfsgebied. Het Platform heeft altijd aangegeven er voorstander van te zijn om het parkeren meer buiten
de vesting te brengen. Het Gerdesplein wordt vaak genoemd. Een tijdelijk parkeerdek kan hier
uitkomst bieden, zonder een herinrichting van dit gebied op de langere termijn (wanneer flats aan
Stadsbrink aan vervanging toe zijn) in de weg te staan.
Nuchtere kijk op parkeren en winkelen
Ook zou er nog eens goed gekeken worden naar hoeveel parkeerplaatsen er nu precies nodig zijn.
Dat vraagt wel een visie van de gemeente op het parkeren in en rond het centrum van de stad.
Het landelijke Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft een aantal feiten over parkeren in relatie tot
winkelen op een rij gezet. Zo blijken nabijheid, leefbaarheid, gevarieerdheid en sfeer van het winkelgebied veel belangrijker voor de omzet van winkelgebieden dan de parkeercapaciteit. Ook komt de
meerderheid van de bezoekers van winkelgebieden niet met de auto, maar met andere vervoermiddelen. En automobilisten geven weliswaar per keer meer uit, maar fietsers en kooppubliek te
voet komen vaker, waardoor het totaal aan bestedingen gelijk is. Bovendien heeft de hogere bezoekfrequentie van fietsers en wandelaars naar supermarkten meer impulsaankopen en meer versaankopen tot gevolg.
Het zou goed zijn als Wageningen deze inzichten in een centrumvisie op parkeren verwerkt.
Visie op winkelbehoefte centrumgebied Wageningen
Tot slot is het toekomstige gebruik van de nieuwe bebouwing een punt van aandacht. Het idee van
de projectontwikkelaar is om op de begane grond ruimte te bieden voor een winkel die meer oppervlak nodig heeft dan aan de Hoogstraat te vinden is, en boven voor studentenhuisvesting. Dit zou niet
moeten leiden tot winkelleegstand elders. Daar komt bij dat in de toekomst landelijk een grote afname
van de benodigde winkeloppervlakte wordt voorzien. Naast het parkeren, vraagt ook dit een visie van
de gemeente op het centrumgebied.

4.3

Ideeën over geld

Ondanks het feit dat alle partijen enthousiast zijn over het mogelijk herstel van de stadsgracht, is er
nog geen definitief zicht op financiering. De projectontwikkelaar ziet dit als de taak van de gemeente,
de gemeente kijkt hiervoor nadrukkelijk naar de projectontwikkelaar. De Gemeente heeft gezegd dat
het totale project kostenneutraal blijft voor de gemeentekas en verwacht van de projectontwikkelaar
dat het geld uit de planexploitatie gehaald wordt. Deze ziet hooguit kans om een waterpartij te realiseren van 20 cm diep. Vooralsnog is dit ook onderdeel van een onderhandelingsspel. De gemeente
Wageningen heeft namelijk een groot deel van de benodigde grond in eigendom; de prijs die de
ontwikkelaar hiervoor moet betalen is nog punt van onderhandeling.
Het Platform Stadsgracht ziet geen kans om subsidies te mobiliseren, omdat ze niet de juridische
status heeft om fondsen aan te vragen en dat eigenlijk ook niet als haar taak ziet. De gehele
onderhandeling is geanalyseerd door een student en zijn rapport kreeg de opvallende titel
Herstel Stadsgracht Wageningen; een (non-)financiële onderhandeling (Dijkhof 2011).
Vanuit onderhavig wetenschapswinkelproject is het voorstel gedaan om zo mogelijk een stichting op
te richten die fondsen kan aanvragen. Daarin zou de samenwerking met gemeente en projectontwikkelaar verder vormgegeven kunnen worden. Tevens leek het mogelijk om via een dergelijke
stichting te participeren in Europese projectaanvragen. In eerste instantie werd dit niet opgepakt,
omdat het Platform de inschatting maakte dat dit veel werk zou gaan inhouden. Ook de gemeente
kon geen ambtelijke capaciteit vrijmaken om in te gaan op een uitnodiging van de gemeente
Den Bosch om toe te treden tot een partnership voor een EU aanvraag.
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5

Loont investeren in erfgoed?

5.1

Belvedere gedachtegoed

In het kader van de Nota Belvedere is geïnvesteerd in goede praktijken en voorbeeldstudies waaruit is
gebleken dat investeren in cultureel erfgoed rendeert (Strolenberg and Fokkema 2008; Linssen 2009;
Bade and Smid z.j.). Investeringen worden terugverdiend via hogere opbrengsten van huizenverkoop,
tot 20% hogere taxatiewaarden van huizen waar de OZB opbrengst toeneemt en door een toename
van toerisme en winkelend publiek. Met meer dan 200 projecten is dit overtuigend aangetoond en het
Belvedere gedachtengoed “behoud door ontwikkeling” heeft in brede kringen erkenning gekregen.
De pijlen van Belvedere waren vooral gericht op planvormers en overheden en iets minder op
projectontwikkelaars. Met het stoppen van het Belvedere uitvoeringsprogramma is weliswaar het
gedachtegoed niet verdwenen, maar het is nog niet vanzelfsprekend geworden om ontwikkelingen
te combineren met behoud van erfgoed. Het idee om in Wageningen de structuur van de vestingwerken te herstellen als integraal onderdeel van een stadsvernieuwingsproject past helemaal in het
gedachtegoed van Belvedere. In deze situatie is echter lastig te becijferen aan wie de opbrengsten
van erfgoedherstel zullen toevallen en hoe groot deze zullen zijn. Daarom is aan een groep studenten
gevraagd om in Den Bosch en Groenlo te onderzoeken hoe men daar terugkijkt op gedane investeringen in behoud en herstel van cultureel erfgoed. Den Bosch en Groenlo zijn gekozen omdat ze qua
grootte in de buurt van Wageningen uitkomen. Dit heeft geresulteerd in het rapport Bring the history
back to the future (Dieleman, Anyango et al. 2011). Hieronder worden hun bevindingen beknopt
weergegeven.

5.2

Ervaringen in Den Bosch

In de gemeente Den Bosch is veel geïnvesteerd in haar vestingkarakter. Aanvankelijk zagen de
inwoners van de stad hun binnenstad niet als vesting, maar onder invloed van het project Versterkt
Den Bosch, met 22 deelprojecten waarin met het idee van behoud door ontwikkeling aan de vesting
is gewerkt, is dit beeld veranderd. De stad is er in geslaagd om veel private partijen te interesseren
om deel te nemen of bij te dragen aan de grootschalige restauratie. Zo is er een stichting opgericht
Vrienden van Den Bosch, met meer dan 3000 leden, die onder meer via het werk van stadsgidsen
bijdraagt aan de vestingidentiteit en het toerismeaanbod van de stad. Daarnaast zijn meerdere
stichtingen opgericht (Club van Steunberen, Bastiongenootschap) en relaties aangegaan met ondernemersverenigingen, scholen en verenigingen die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de
vestingwerken. Ongetwijfeld is dit van grote betekenis geweest voor het succes dat de gemeente had
bij het doen van subsidieaanvragen in een groot aantal Europese programma’s (LIFE, INTERREG,
Culture, LEADER en andere) en nationale programma’s, zoals het STIR en ISV. Bij elke Euro van de
gemeente is vier Euro subsidie geacquireerd. Den Bosch is zeer creatief geweest met het linken van
de eigen plannen aan de doelen en mogelijkheden van Europese programma’s. Wat daarbij ook zeker
heeft geholpen, is dat er een zeer simpel en sterk visueel beeld van de vestingontwikkeling is neergezet: verdichten binnen de vesting en direct buiten de vesting recreatie ontwikkelen in groene
structuren.
In de periode 2001 tot 2008 steeg het aantal eenmalige bezoekers aan Den Bosch spectaculair (van
1,1 naar 1,8 miljoen), en dit werd in verband gebracht met de positieve waardering van de binnenstad
als historisch centrum. Het totaal aantal bezoeken steeg van 3,7 naar 5,4 miljoen, en gemiddeld
gaven deze 49 Euro per dag uit. In Den Bosch heeft men de stellige indruk dat investeren in het cultureel erfgoed van de vestingwerken loont.
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5.3

Ervaringen in Groenlo

In 2003 werd gestart met het project Groenlo Vestingstad. De aanleiding was de restauratie van een
kanon door een groep vrienden. Er werd direct een soort marketingplan voor de stad geschreven.
Op basis daarvan heeft de gemeente succesvol geparticipeerd in enkele EU projectaanvragen. Het
project Groenlo Vestingstad kende 15 subprojecten met financiering van EU, provincie, de gemeente
en private investeerders. Investeerders verwachtten dat de toestroom aan toeristen zou groeien als
het vestingkarakter zou worden versterkt met concrete inrichtingsmaatregelen. Verschillende aspecten
van de plannen stuitten op weerstand van de eigen bevolking en dat betrof met name het verwijderen
van bomen op de vestingwerken. De eigen bevolking bleek onvoldoende te zijn meegenomen in de
gedachteontwikkeling van het totale plan. Voor Groenlo is het moeilijker om veel toeristen aan te
trekken in vergelijking met Den Bosch, want hier is een veel minder gevarieerd winkelaanbod waarin
mensen recreatief komen shoppen. En dus heeft Groenlo een cultureel programma op poten gezet,
waarin zelfs een groots event is opgenomen waarin de geschiedenis wordt nagespeeld (re-enactment).
Het betreft de Slag om Grolle, een spektakel waar families aan deel kunnen nemen. Op de website van
Groenlo Vestingstad (www.groenlovestingstadpromotion.nl) kan kennis genomen worden van een
divers en intensief cultureel programma waarin het vestingkarakter van de stad wordt gevierd. Wat
begon als een wild idee om een kanon te restaureren is nu een toonaangevende praktijk geworden
als het gaat om een identiteitsconstructie te vermarkten.

5.4

Lessen uit Den Bosch en Groenlo

Als we bovengenoemde ervaringen op Wageningen betrekken, dan ontstaat er toch een groot
contrast. Het stadje heeft minstens net zo veel geschiedenis als Den Bosch en Groenlo, maar het
vestingstadgevoel leeft er minder (15%, zie hieronder). Toch heeft Wageningen een gevarieerd
winkelaanbod waarin de grote ketens deels ontbreken. Daarmee heeft het een belangrijke troef in
handen: het is er gezellig winkelen. Het cultureel aanbod is er, maar staat minder in het teken van
de identiteit en de geschiedenis. Als we de lessen zouden trekken uit Den Bosch en Groenlo, dan
ontstaat het volgende beeld:
• Zorg voor een zo goed mogelijke aansluiting van het culturele en beleidsmatige programma op de
identiteit en geschiedenis van de stad
• Richt stichtingen en verenigingen op waarin mensen met veel vrije tijd zich actief kunnen inzetten
voor het promoten van het erfgoed en het bijdragen aan behoud van erfgoed door ontwikkeling
• Ontwikkel een gevarieerd cultureel programma dat invulling geeft aan het beeld dat de stad van
zichzelf heeft en dat interessant is voor bezoekers: het hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn dat de
stad streeft naar een enkelvoudige identiteitsontwikkeling
• Weer de grote winkelketens en bevorder de kleinschaligheid c.q. multiculturaliteit van het
winkelaanbod (Wageningen is met 160 nationaliteiten onder haar inwoners immers een van de
meest internationale steden van de wereld, zie http://www.cityofcultures.nl/nieuws/de-wageningseidentiteit-bestaat-wel/, maar in het winkelaanbod merk je daar vrijwel niks van)
• Zorg voor een eenvoudig en sterk beeld, bijna logo-achtig, van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
van de stad
• Zorg dat het werven van fondsen goed van de grond komt, bijvoorbeeld met een fondsenwerver
• Zorg voor een zo herkenbaar mogelijk contrast tussen binnen en buiten de vesting
Deze lessen roepen de vraag op hoe de bevolking van Wageningen eigenlijk denkt over de identiteit
en de geschiedenis van hun stad. Het volgende hoofdstuk gaat hier nader op in.
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6

Meningen onder de Wageningse bevolking

6.1

Zorgen over identiteit, aanblik en haalbaarheid

In het kader van de Academic Consultancy Training heeft een groep internationale studenten
onderzoek gedaan naar kennis en waardering van het historisch karakter van Wageningen. Tevens
hebben ze suggesties gedaan om de betrokkenheid en participatie van burgers te vergroten, onder
meer via de sociale media (van der Stappen, Coia et al. 2011).
De volgende vragen hebben centraal gestaan in dit onderzoek van de studenten:
1. W
 elke meningen zijn Wageningers toegedaan als het gaat om het historisch karakter van hun
stad en eventuele restauratie
2. Welk sociale media gebruiken ze
3. Kunnen sociale media worden gebruikt om goede ideeën los te weken
4. Hebben sociale media de potentie om bewoners te mobiliseren richting participatieve planvorming
De studenten hebben hun veldwerk (afnemen interviews) verricht op de Markt in Wageningen, op
enkele drukke zaterdagen. Ongeveer een derde van de geïnterviewden valt in de leeftijdscategorie
18-24 jaar, 27% in de categorie 25-34 en ruim een derde is ouder. Veertig procent gebruikt de sociale
media voor conversaties over Wageningse issues en het meest belangrijke gespreksonderwerp zijn
allerlei sociale events.

6.2

Betrokkenheid van Wageningers bij het erfgoed en
de historie van de stad

Opvallend is dat 87% van de Wageningse bevolking hun stad beschouwen als historisch. Dit doen ze
om een veelheid aan redenen, waarvan de Tweede Wereldoorlog er uit springt, zie figuur 6.

Ancient location (1%)
Dikes (1%)
Local population (1%)
Unique local shops (1%)
Marketsquare/church (3%)
Monuments (5%)
Wageningen University (5%)
750th anniversery/city rights (11%)
Landscape and architecture (11%)
Fortification and/or castle (15%)
World War II (46%)

Figuur 6. De mening over het historische karakter onder de Wageningse bevolking.
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Driekwart van de ondervraagden gaf aan het belangrijk te vinden dat historische kenmerken van de
stad zouden worden gerenoveerd of gereconstrueerd als dat nodig is. Ook hiervoor is een caleidoscoop
aan redenen aangevoerd, waarvan de zes belangrijkste zijn:
• de historische cultuur en traditie
• lokale identiteit
• promotie van Wageningen voor toerisme
• verbetering van de stad voor haar bewoners
• redenen van schoonheid
• het doorgeven van historische structuren aan komende generaties
Het studentenonderzoek heeft laten zien dat er een groot draagvlak is onder de bewoners van
Wageningen voor het historisch karakter van de stad. Hierbij speelt natuurlijk een belangrijke rol het
doorgeven van de WO2 geschiedenis aan de nieuwe generaties die geen oorlog hebben meegemaakt.
Ook heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat een groot deel van de Wageningers bereikt kan worden
via sociale media, maar dat de traditionele media zoals lokale kranten nog onmisbaar zijn voor het
mobiliseren van de publieke opinie.

6.3

Kennis over de geschiedenis en de oude structuren

In het kader van Wageningen 750 jaar stad valt op hoeveel aandacht er is voor geschiedenis.
Een belangstelling die ook groeit, aldus de voorzitter van Oud-Wageningen Piet Woldendorp in de
Veluwepost van 11 april 2013. Het is zoals in veel andere plaatsen, namelijk dat er buitengewoon
veel kennis onder de bevolking is over de geschiedenis en wat daarvan nog waarneembaar is in de
structuren van de stad. Diverse verenigingen en stichtingen zijn bezig met het levend houden van het
cultureel erfgoed in de stad en het lijkt alsof er bij planvorming telkens een tegenstelling ontstaat
tussen de gemeentelijke plannen voor stadsontwikkeling en door verenigingen gevraagde aandacht
voor restauratie en herstel. Het is hier niet de plaats om daar dieper op in te gaan omdat het onderzoek daar niet op heeft gericht. Toch speelt het een belangrijke rol bij de ontwikkelingen rondom het
SNS gebouw. Op een informatieavond waarin projecthouder en gemeente tekst en uitleg hebben
gegeven over Plan Bolwerck zijn er veel zinnige suggesties vanuit de bevolking gekomen, naast ook
een forse hoeveelheid irritatie over wat men de stad nu weer gaat aandoen….. Opvallend daarbij is
hoe snel de suggesties werden af geserveerd. Een mevrouw hield een pleidooi voor parkeren in de
Gerdesstraat, maar dit werd direct afgewezen als een slecht idee. De zichtbaarheid van de binnenstad
vanaf de doorgaande weg Lawickse Allee werd door een bezorgde burger opgeworpen als een groot
probleem. De toegang tot de parkeergarage vanaf de Lawickse Allee werd eveneens als een serieus
probleem gezien. Men toonde zich bezorgd over het aantal vierkante meters winkelruimte dat toe zal
nemen, terwijl de leegstand zich al aankondigt in de binnenstad. Daarnaast werd betoogd dat er geen
eiland moest worden gecreëerd tussen de Gerdesstraat en de binnenstad. Ook de schaduwwerking van
de hoge nieuwbouw op de stadsgracht werd, heel terecht, als een probleem gezien voor de kwaliteit
van het water. De projectontwikkelaar van KWP kwam met een promotiefilm en presentatie met veel
oude foto’s en foto’s van mooie stadsbeelden in Leeuwarden, Utrecht en andere plaatsen. “Niet Anton
Pieck, maar de juiste schaal en de juiste uitstraling” was zijn commentaar. Zorgvuldigheid was het
devies en met iedereen waren ze in gesprek. Een mevrouw die één van de serres uitbaat vroeg zich af
wanneer ze bij haar langs zouden komen, want tot haar ontsteltenis was de serre nergens meer te
vinden op de plankaart. De wethouder gaf aan dat er nog volop inspraakmogelijkheden zouden zijn.
Het is echter maar de vraag hoeveel van de bewoners die daar waren samengekomen de juridische
titel van belanghebbende zullen verkrijgen om daadwerkelijk in te spreken: waarschijnlijk zijn die op
de vingers van één hand te tellen. De projectontwikkelaar gaf aan dat het slechts een volumestudie
is die hij presenteerde en dat die altijd heel moeilijk te begrijpen zijn en ook lang niet zoveel vast
leggen als mensen denken. In het volgende hoofdstuk wordt iets dieper ingegaan op het plan, vanuit
een stedenbouwkundige invalshoek.
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7

Kritiek op de plannen

7.1

Geen stedenbouwkundige oplossing maar een
architectonisch plan

De vraag van Platform Stadsgracht Wageningen die is gesteld aan de Wetenschapswinkel betreft zowel
proportionaliteit als alternatieven. Beide aspecten worden hieronder toegelicht op een wijze die ook de
samenhang laat zien.
De vraag naar proportionaliteit heeft te maken met het ontwikkelen van een gevoel voor verhoudingen
in de onderhandelingen met de projectontwikkelaar. Een groot volume en vloeroppervlak van het
nieuwe gebouw aan de Stationsstraat betekent meer winst, en het uitsparen van de locatie van de
te ontdempen gracht betekent in feite mogelijke winstderving. Uitsparen of niet, maar een aaneensluitend gebouw dat zich uitstrekt over de ruimte van en rond het SNS gebouw plus de parkeerplaats erachter is nauwelijks mogelijk. Dus de gracht kan ook gezien worden als een logische knip
tussen twee toch al grote gebouwen. De medewerking van het Platform Stadsgracht kan voor de
projectontwikkelaar belangrijk zijn, omdat hiermee een stap gezet wordt naar meer draagvlak. Ook
heeft het Platform allerlei historisch materiaal gedeeld met de projectontwikkelaar dat vervolgens
verwerkt is in Plan Bolwerck. Dat de projectontwikkelaar dit ook zo ziet moge blijken uit de prominente
rol die het Platform speelt in het promotiefilmpje. Voor het Platform speelt daarin natuurlijk de vraag
wat hun medewerking en hun kennis waard is en wat ze mogen verwachten van dit project dat zich
afspeelt in de historische binnenstad van Wageningen. Zoals al eerder uiteen gezet in dit rapport
hangt de vraag wie de ontdemping van de stadsgracht gaat betalen nog steeds boven de markt.
De ontdemping staat genoemd in het collegeakkoord van B&W, maar betekent dat dan ook dat ze
er fondsen voor vrijmaken? Na verloop van tijd werd gedurende dit project steeds duidelijker dat
niemand er op voorhand geld aan wil besteden. Het lijkt bijna een spook dat tijdelijk is opgedoken om
de planvorming te faciliteren, maar gelukkig laten de recente ontwikkelingen zien dat er, met name
vanuit de gemeente, bereidheid is om bij te dragen aan het herstel van dit deel van de vestingwerken.
Het Platform is altijd geïnteresseerd geweest in mogelijke alternatieven, gegeven ook zijn vraag aan
de Wetenschapswinkel. Het behoorde tot de mogelijkheden dat ze de medewerking met de projectontwikkelaar zouden opzeggen als directe ontdemping langs andere weg haalbaar en betaalbaar zou
blijken. Daar zal hieronder nader op worden ingegaan, maar belangrijk is om op te merken dat een
deel van het studentenonderzoek op beantwoording van deze vraag gericht is geweest. Er is gezocht
naar mogelijkheden om de crowd in te schakelen (financiering, mankracht). In het onderhandelingsproces hebben deze resultaten geen nieuwe standpunten opgeleverd en is het Platform verder gegaan
met de projectontwikkelaar. Daarnaast heeft het Platform ook gezocht naar samenwerking met
andere partijen. Daaruit is een traject gegroeid met het Wagenings OndernemersContact (WOC) en
Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).
Om dieper in te gaan op de vraag van het Platform Stadsgracht is het nodig om een kritische
beschouwing te wijden aan Plan Bolwerck en vervolgens te bezien of het ook anders zou kunnen.
De eerste kritische observatie betreft het gebrek aan een stedenbouwkundige analyse die ten grondslag zou moeten liggen aan een dergelijk ingrijpend project. Het is een volumestudie, gemaakt door
een architect. Direct wordt ingezoomd op de locatie en niet op de ontwikkelingen in een bredere
ruimtelijke context. Ook in de presentatie werd een vergelijking gemaakt met individuele gebouwen,
zoals de Van Nelle Fabriek. Van een stedenbouwkundige onderbouwing is vrijwel geen sprake, zowel
niet voor het parkeren, voor de verkeerstechnische aspecten, de waterhuishouding, als voor de uitbreiding van het vloeroppervlak van de winkelruimte. Er liggen geen behoefteramingen aan ten
grondslag. Zelfs de vergelijking tussen het aantal huidige en beoogde parkeerplaatsen ontbreekt.
Het is echter de vraag of dit ook wel verwacht mag worden van een projectontwikkelaar.
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De tweede kritische observatie betreft de weergave van de beoogde stadsgracht. De breedte van
de op de kaart (blz. 11) ingetekende stadsgracht mag geschat worden op tien meter (zie figuur 7).
De projectontwikkelaar heeft over dit plan in samenwerking met de gemeente een informatieavond
georganiseerd (zie paragraaf 6.3). Het is echter maar zeer de vraag of de stadsgracht zal worden
hersteld in de dimensies zoals ingetekend in Plan Bolwerck. Er is een rooskleurig beeld geschetst
met zeer weinig vastigheden voor de toehoorders waar later op teruggegrepen kan worden.
Impressie stadsgracht

> zicht op de nieuwe stadsgracht vanaf het Plantsoen.
> daghoreca langs het water (-1) en retail op maaiveld en eerste verdieping.
> vanaf +2 appartementen en maisonettes met dakterrassen.

Figuur 7. Rooskleurige weergave gracht met aan beide zijden een wandelpromenade.

7.2

Het contrast tussen binnen en buiten de vesting
ontbreekt

Het contrast tussen binnen en buiten de vesting is van groot belang om een effect te sorteren van
beslotenheid en gezelligheid in het hart van de stad. In de huidige situatie laat dit contrast te wensen
over, omdat de overgang van buiten naar binnen de vesting vrijwel niet is gemarkeerd. Zowel niet aan
de Nudezijde als bij de voormalige Bergpoort. In Den Bosch heeft het onderscheid tussen binnen en
buiten de vesting centraal gestaan bij alle planvorming en er zijn zelfs plannen om de oorspronkelijke
poorten te herbouwen, al of niet in een moderne vorm. In Wageningen kan een goed beleefbare
overgang tussen binnen en buiten de vesting een belangrijke rol spelen in het creëren van meer
samenhang in het winkelareaal.
Een mogelijke ontdemping van de stadsgracht zal zeker bijdragen aan het vergroten van het contrast
tussen binnen en buiten de vesting, maar zou eigenlijk gepaard moeten gaan met het realiseren van
een historische ingang ter plaatse van de Bergpoortbrug. Op de lange termijn is het denkbaar dat het
winkelareaal zich gaat concentreren binnen de vesting, omdat dit verre te prefereren is boven het
huidige beeld van een groot verspreid winkelgebied waar in toenemende mate gaten in vallen.
In het licht van bovenstaande beschouwingen is het niet logisch om buiten de vesting te verdichten
met het gebouw aan de Stationsstraat en binnen de vesting het parkeren te organiseren. Daarmee
wordt het contrast op de lange termijn verder uitgehold. Hieronder wordt een alternatief geschetst
waarin verdichting binnen de vesting centraal staat en waarin het parkeren zo veel mogelijk aan de
rand van de vesting georganiseerd is. Het biedt mogelijkheden op lange termijn om de stad levendig
te houden als het aantal winkels en winkelketens afneemt ten gevolge van crisis en krimp. Het is in
het kader van dit onderzoek niet mogelijk geweest om het uitputtend te onderbouwen en daarom
wordt het gepresenteerd als een discussievariant.
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7.3

Ad hoc discussie over kwaliteit in plaats van sturing
op streefbeelden

De analyse tot dusverre, de kaart van de te verwachten dynamiek in de binnenstad, de mogelijkheden
om voort te borduren op het historisch karakter van de stad en haar vestingwerken, het vraagt allemaal om een planmatige aanpak waarin de actuele ruimtelijke dynamiek wordt geplaatst in het licht
van de gewenste lange termijn ontwikkelingen. De situatie rondom het SNS gebouw maakt duidelijk
hoe snel de stedenbouwkundige analyses buiten beeld kunnen geraken. Het lijkt een ideale oplossing
allemaal: de projectontwikkelaar lost het parkeerprobleem van Wageningen op, de gemeente verkoopt
haar grond aan de projectontwikkelaar en in de gebouwen die er komen worden deels ook stedelijke
functies gehuisvest, zoals het stadsarchief. Ondanks deze win-win situatie tussen gemeente en
projectontwikkelaar mag hier op basis van het voorgaande gepleit worden voor een stedenbouwkundige visie op langere termijn als inkadering van de korte termijn ruimtelijke dynamiek.

7.4

Vestingvariant in relatie tot krimp en internetshopping

Het contrast kan op langere termijn sterker aangezet worden door binnen de vesting te verdichten en
buiten de vesting de openheid te accentueren. Het verdichten kan samengaan met een strategie om
de winkels die in het verleden zijn uitgezwermd weer terug te halen naar de vesting om daarmee van
het Plantsoen een tweede ontwikkelings-as te maken. Daarmee is een toekomstbestendige variant
mogelijk die desgewenst verder bediscussieerd zou moeten worden. Voor de vraagstelling van het
Platform is deze variant interessant, omdat er uit blijkt dat er andere en misschien wel betere alternatieven zijn voor de ontwikkelingen rondom het SNS gebouw. De gemeente zou in het kader van
haar structuurvisie na kunnen gaan of er vormen van verevening en grondexploitatie mogelijk zijn die
hieraan tegemoet kunnen komen. Te denken valt aan het verdichten van het Plantsoen, op de locatie
van het Gevangentorenbolwerk, naast het inspelen op de verdere dynamiek die de stad nog te
wachten staat in verband met het slooprijp worden van gebouwcomplexen. Ter plaatse van het SNS
gebouw zou het plein vergroot kunnen worden en vooral kleinschalige voorzieningen en functies
kunnen krijgen die passen bij de entree van een historische binnenstad. Daarmee ontstaat ook de
mogelijkheid van een grastalud in de richting van de stadsgracht. Het lijkt onhaalbaar maar een
vereveningsconstructie met de projectontwikkelaar waarin toegewerkt wordt naar verdichting van
de vesting maakt dit mogelijk.
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8

Conclusies en suggesties voor
vervolgstappen

8.1

Conclusies

Hieronder worden de vragen van het Platform aan de Wetenschapswinkel in concluderende zin
beantwoord.
De vraag naar proportionaliteit laat zich nog niet beantwoorden. De zeer indicatieve schetsen van de
projectontwikkelaar maken een oordeel niet mogelijk.
De vraag naar alternatieven kan eenvoudig beantwoord worden, want die zijn er volop. Er zijn andere
planvarianten denkbaar die een veel beter resultaat op langere termijn voor de stad zouden opleveren,
die eveneens geen grote wissel zullen trekken op de RO begroting. Het zou mogelijk geweest zijn om
ook andere projectontwikkelaars te involveren in de centrumvernieuwing en door middel van creatieve
concurrentie zicht te verkrijgen op de beste plannen. De gemeente heeft er voor gekozen om dat niet
te doen. Het heeft dan ook geen zin om aan alternatieven te gaan schetsen als daar geen politiek
besluit van de Gemeenteraad aan ten grondslag ligt.
Herstel van de stadsgracht kan een goede bijdrage leveren aan het vergroten van het contrast tussen binnen en buiten de vesting en daarmee aan de gezellige beslotenheid van het winkelen in het
centrum. Ontdemping lijkt mogelijk en zinvol, maar dan moet er veel meer werk gemaakt worden
van fondsenwerving, op basis van een in detail uitgewerkt plan.

8.2

Suggesties voor vervolgstappen

8.2.1

Stichting oprichten

In de looptijd van het wetenschapswinkelproject is enkele malen het idee geopperd om een stichting
op te richten waarin de samenwerking met gemeente en projectontwikkelaar aangegaan zou kunnen
worden en zo een gedegen titel te krijgen om subsidies aan te vragen. Inmiddels heeft de WOC de
Stichting Herstel Historisch Stadsgezicht Wageningen opgericht, met het oog op de festiviteiten van
750 jaar stadsrechten. De eerste stappen worden gezet voor het vinden van financiering. Onderhavig
project draagt daaraan bij, onder meer met ideeën over crowdfunding. Deze zijn hieronder
weergegeven.

8.2.2

Sociaal kapitaal opbouwen m.b.t. vestingwerken Wageningen

Zoals het voorbeeld van Den Bosch heeft laten zien is het aan te raden om sociaal kapitaal op te
bouwen waarin de zorg en aandacht voor de vestingkenmerken van Wageningen worden gedeeld.
Het kan daarbij gaan om het mobiliseren van ondernemers, scholen, oudheidkundige netwerken en
vriendenclubs voor de vestingwerken, maar ook om het gidsen door de stad of het uitbaten van een
kanoroute waar de grachten deel van uitmaken (dit wordt met succes in Doesburg georganiseerd).
Dit kan veel draagvlak opleveren en lokale energie in de samenleving en Wageningen zou het voorbeeld van Den Bosch op eigen wijze kunnen volgen.
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8.2.3

Mogelijkheden van crowd-funding verkennen

Crowdfunding is de aanduiding van een groep van methodologieën waarmee fondsen voor specifieke
doelen worden geworven in een grote onbekende en ongecoördineerde menigte (the crowd). Individuele burgers worden gevraagd om door middel van een kleine bijdrage hun steun te betuigen aan
(de legitimiteit van) een project. Het concept crowdfunding is al zo oud als er goede doelen zijn. Toch
zijn er de laatste jaren nieuwe modellen ontstaan waarbij de revenuen van een project terugvloeien
naar de crowd. Het kan daarbij gaan om sociaal, materieel en financieel return on investment.
Hiermee in lijn worden drie hoofdvormen onderscheiden:
1. Donaties (sociaal return on investment (roi))
2. Pre-ordering (materieel roi)
3. Financieren (financieel roi)
Bij donaties gaat het om de sympathie voor het gestelde doel als reden om te geven. Pre-ordering
modellen worden vaak gemedieerd door een platform. Alleen als al het benodigde geld is binnengehaald, kan de productie van start. Dit komt natuurlijk veel voor in de muziekgeschiedenis. Hier
krijgen de investeerders voordeel van eerste levering of van een discount. De ratio om te investeren
bestaat uit sympathie en voordeel bij de aanschaf van een product. Crowdfunding kan voor velerlei
doelen worden ingezet, en gaat uit van een financieel return on investment. Investeerders hebben
doorgaans sympathie voor het initiatief en verwachten een financieel resultaat. Crowdfunding kan
weer onderverdeeld worden in Equity en Schuld modellen. Het is mogelijk om een voorschot op het
eindresultaat te nemen (Debt-Crowdfinancing), maar daarvoor is een crowdfundingplatform met een
banklicentie nodig en een goed businessmodel. Deze vorm wordt toegepast bij community projecten
en de reden om te investeren is sympathie en dividend.
Tussen deze drie hoofdvormen bestaan allerlei hybride methodes van crowdfunding. Deze kunnen
meerdere investeringsratio’s combineren. In de praktijk leidt dit tot toegesneden modellen voor
specifieke toepassingen, zoals muziek, boekpublicatie, creatieve projecten, etc. Wat veel voorkomt is
het zogenaamde threshold-pledge model. Dit komt er op neer dat initiatiefnemers binnen een vooraf
gestelde termijn proberen het volledige bedrag te organiseren en als dit niet lukt, dan worden alle
bijdragen weer teruggestort op de rekening van de donateurs. Als het wel gelukt is, dan wordt het
geld overgedragen aan het project. Deze werkwijze wordt veel toegepast om te filteren tussen
onhaalbare en haalbare initiatieven.
Voordelen van crowdfunding
Crowdfunding heeft in de praktijk het voordeel dat de investeerders sterk gebaat zijn bij het succes
van het project en zich gaan manifesteren als ambassadeurs. Afhankelijk van de omvang van de crowd
kan dit een sterke succesfactor zijn. Een voorbeeld waarin dit erg goed gegaan is, is Vechtclub XL, een
business incubator in een oude fabriek. Terwijl de initiatiefnemers de benodigde 65 duizend euro via
crowdfunding binnenhaalden, ontstonden er veel nieuwe zakelijke leads en relaties met toekomstige
huurders. Een ander bijkomend voordeel is dat politiek commitment kan ontstaan als gevolg van de
vele kleine bijdragen die blijk geven van legitimiteit.
Om met crowdfunding aan de slag te gaan heb je goede ideeën nodig hoe de crowd aan te spreken.
In het geval van Wageningen is het identificeren van de crowd relatief eenvoudig, omdat die bestaat
uit alle inwoners en daarnaast de bezoekers van manifestaties, festivals, etc. Het contact met eigen
inwoners lijkt het meest voor de hand liggend, want het is in hun belang dat het centrum vitaal, aantrekkelijk en gezellig blijft. Ook het bestand van winkeliers in de binnenstad hebben belang bij een
hoogwaardig stadscentrum dat gezellig is.
Ideeën voor crowdfunding
Het is denkbaar om een mooie gelegenheidskaart/plattegrond maken van Wageningen, waarin in
de rand is aangegeven welke ontwikkeling de stad heeft doorgemaakt. Hiermee kan bijvoorbeeld
de oorlogsschade in herinnering gebracht en gerelateerd worden aan toekomstige ontwikkelingen.
De kaart kan ook gerelateerd worden aan Wageningen 750 jaar. Momenteel zijn de eerste ideeën
daarover ontwikkeld in samenwerking met de GIS groep van de Universiteit. Geprobeerd zal worden
om de productiekosten tot het minimum te beperken (enkel drukkosten). Deze actie is inmiddels in
gang gezet en loopt nog.
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Ten denken valt verder aan het maken van een kalender met oude/nieuwe ansichtkaarten/foto’s van
alle vestingaspecten van de Wageningse binnenstad. Productiekosten kunnen eventueel gesponsord
worden door winkeliers. Hiermee zet je het vestingkarakter en daarmee het vervolg van het initiatief
van het Platform goed op de kaart. Een dergelijk initiatief bestaat al, en het loont de moeite om te
bezien of daarmee kan worden samengewerkt. Zie: http://www.wageningenmonumentaal.nl/
wageningse-kalender-2013-toont-bijzondere-locaties-van-vroeger-en-nu
Het is daarnaast mogelijk om een documentaire te maken over het winkelen in Wageningen. Dit kan
gedaan worden via een Facebook-actie. Mensen kunnen gevraagd worden om hun winkelgedrag te
filmen met een telefoon. De documentaire kan laten zien waar de gezellige plekken zijn en waar de
koopjes liggen. Het is dan interessant om te proberen zo dicht mogelijk bij de beleving uit te komen
van gewone mensen in de straat. Bijdragen kunnen verzameld worden via Facebook en met studenten
kan er één geheel van gemaakt worden. Vertonen kan vervolgens in het theater: levert entreegeld op,
maar ook heel strategische informatie voor winkeliers die we kunnen delen.
Tenslotte kan ingespeeld worden op het plastic geld op de markt. De plastic geld actie kan uitgebreid
worden en gelinkt aan de Bergpoortbrug en stadsgracht. Dit stimuleert de lokale economie. Het kan
zelfs eventueel het begin van een Wageningse munt vormen.
Het is de moeite waard om te proberen om een vestingbrand op te zetten van Wageningse eet producten, zoals in Groenlo succesvol wordt uitgevoerd (koekjes, chocolade, brood, bier). Dit zou in de
hoek van voedsel gedaan kunnen worden, in samenwerking met Buys, de bakkers, de groenteboeren,
Hema, cafés etc in het centrum. Gewerkt kan worden met een mooi logo waar veel promotieacties op
gericht zijn, hetgeen voordeel oplevert voor winkeliers die meedoen. Het kan de vorm aannemen van
een speciale editie van een Wageningse wijn. Zo kan bijvoorbeeld gemikt worden op 1 procent van
de omzet gedurende een periode.
Ook kan gedacht worden aan de digitale verkoop van bakstenen, zodat inwoners van de stad via Ideal
hun “baksteentje` kunnen bijdragen.
Het aantal ideeën is natuurlijk oneindig uit te breiden, maar het moet allemaal behapbaar blijven.
Werkzaamheden kunnen eventueel uitgezet worden bij studenten (kunnen ingehuurd worden) of
scholieren. Er is daarnaast behoefte aan een goed werkende site waarin de voortgang van de crowdfunding kan worden getoond en die virale mechanismen onder de crowd ondersteunt.

8.2.4

Zoeken naar (Europees) geld

Naast crowdfunding is het mogelijk om te zoeken naar Europees geld. Daarvoor is het goed als
Wageningen zou toetreden tot het netwerk van Europese vestingsteden. Dat wordt getrokken door
gemeente Den Bosch. Tevens is het voor deelname in Europese projecten belangrijk dat er een actief
netwerk van ondernemers, winkeliers en andere organisaties deel uitmaken van de gewenste stedenbouwkundige ontwikkeling. Ten derde is het van belang om een heel simpel en eenvoudig te communiceren verhaal te hebben over wat wel en niet gewenst is, dat verder gaat dan de kansen van het
moment. Goede mogelijkheden liggen er op het terrein van Smart Cities en in de programma’s Urbact,
LIFE, INTERREG. Cofinanciering kan bijvoorbeeld gevonden worden bij provincie, waterschap en rijksoverheid. Mogelijkheden doen zich voor in het tegengaan van de gevolgen van krimp: zo heeft de
provincie Gelderland een stimuleringsregeling voor goede ideeën en biedt het Krimpteam van het
ministerie van BZK steun voor grensverleggende projecten. Het is sterk aan te raden om een
fondsenwerver aan te stellen.
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8.3

Advies aan Platform en Gemeente

Hieronder volgen ter afsluiting enkele adviezen aan Platform en gemeente. Deze combineren onder
meer de lessen van Groenlo en Den Bosch en de ervaringen met Belvedere.
Advies aan Gemeente Wageningen, Platform Stadsgracht en Wageningse Ondernemers
• herstel van de stadsgracht zou idealiter gepaard moeten gaan met een veel markantere overgang
tussen binnen en buiten de vesting ter plaatse van de voormalige poorten
• versterking van het vestingkarakter kan een goed antwoord zijn op de gevaren van krimp en
internetwinkelen, als het tenminste gepaard gaat met een strategie van het terughalen van winkels
en kleinschalige bedrijvigheid naar de binnenstad. Het kan een strategie zijn om Wageningen
levendig en gezellig te houden. De gemeente kan dit proces in gang zetten met gericht
stimuleringsbeleid.
• Investeren in cultureel erfgoed loont, maar het moet dan wel ingebed zijn in een bredere strategie
van behoud door ontwikkeling. Dit kan gebeuren door, zoals in Groenlo, de geschiedenis levend te
houden met een doorlopend intensief cultureel programma, waarin de geschiedenis wordt gevierd en
zo mogelijk nagespeeld en waarin wordt ingespeeld op en gebruik gemaakt van het multiculturele
kapitaal van de stad.
Advies aan het Platform Stadsgracht:
• het is denkbaar en wellicht ook raadzaam om het ontdempen van de stadsgracht los te koppelen van
de ontwikkelingen rondom het SNS gebouw en te pogen om dit eigenstandig via crowdfunding te
realiseren, waarmee de wil van de Wageningse bevolking op eigenstandige wijze tot uiting gebracht
kan worden. Dit hoeft niet in te houden dat er ter plaatse van het SNS er niets kan of mag
gebeuren, maar het gaat hier om een organisatorische ontkoppeling.
Advies aan Gemeente Wageningen:
• Het is in het verlengde van het vorige punt denkbaar om het plein voor en de locatie van het SNS
gebouw in te richten als een buitenruimte aan de poort van de vestingstad. Om dit mogelijk te
maken zonder hoge kosten dan wel zonder enige kosten is het van belang om een vervangend
project te vinden voor het SNS gebouw waarmee de belangen van de projectontwikkelaar gecompenseerd kunnen worden. Maar om dit te kunnen doen is er een breed gedragen stedenbouwkundige
visie nodig die antwoorden biedt op de gevolgen van krimp en die anticipeert op de te verwachten
dynamiek in de binnenstad. Alleen op deze wijze is het mogelijk om te ontsnappen aan de discussie
over kwaliteit die van plek tot plek gevoerd moet worden met projectontwikkelaars die hun grondposities hebben verworven en hun ontwikkelingsrechten tot uitdrukking willen brengen.
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