Visie op de openbare ruimte
uitgangspunten en ambities voor het centrumgebied van Hillegom
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1.1. Inleiding
De visie op het centrumgebied beschrijft een ambitie
en aanpak om de openbare ruimte van het centrum het
historische karakter terug te geven. Door zowel vanuit
een stedenbouwkundige invalshoek, het gebruik van de
openbare ruimte, de functies en de verkeerstructuur te
kijken is er een visie tot stand gekomen die de openbare ruimte in het centrum kwalitatief kan verbeteren.
Door gerichte ingrepen worden de aanwezige kwaliteiten meer toonbaar gemaakt. Materialen en vormgeving
worden op elkaar afgestemd zodat de eenheid in de
uitstraling van de openbare ruimte wordt vergroot.
Voor het winkelend publiek wordt het aangenamer om
naast het doen van boodschappen, langer te verblijven
in het centrum door o.a. te winkelen en/of een terrasje
te pakken. Kortom de verblijfskwaliteit zal toe nemen.
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Omdat het centrum volop in gebruik is, zal herstructurering
van de openbare ruimte stapsgewijs gaan en enige jaren duren. Het centrum moet immers goed bereikbaar blijven voor
winkeliers, bezoekers en bewoners. Daarbij is het van belang
dat deze visie een lange termijn mee gaat zodat bij elk stukje
openbare ruimte dat wordt heringericht dezelfde kwaliteit
en inrichtingsprincipes worden gehanteerd. Enkel op deze
wijze is het mogelijk om eenheid en herkenbaarheid in het
centrum te verkrijgen.
Uit een door de gemeenteraad gehouden enquête blijkt
dat zowel de winkeliers als de inwoners/bezoekers belang
hechten aan een goede inrichting van de openbare ruimte in
het centrum. Het idee om verbeteringen aan te brengen in
de inrichting van de openbare ruimte in het centrum wordt
ondersteund door de uitkomst van de enquête.

Bij het verbeteren van de verblijfskwaliteit zijn de volgende zaken van belang:
• een aantrekkelijke inrichting van de openbare
ruimte (bestrating, groen, kunst, verlichting, straatmeubilair)
• een goede bereikbaarheid met een logisch 		
verkeerssysteem en goede parkeervoorzieningen
• een reclamebeleid dat past bij de historische 		
kwaliteiten van het centrum
• een goed beheer zowel technisch (schoon en heel)
als functioneel (handhaving)
• grotere en kleinere evenementen.
Om de verblijfskwaliteit te verbeteren is er gewerkt
vanuit een integrale aanpak, die zowel kijkt naar de historie, de ruimtelijke opbouw, de functionele opbouw en
het verkeer, alsmede de huidige inrichting. Er is rondom
de Hoofdstraat, inclusief de entrees van het centrum,
een plangebied gedefinieerd: centrumgebied Hillegom.

fig. plangebied centrumgebied

1.2. Historie biedt ruimte
De Hoofdstraat vormt de historische drager van Hillegom. Hier hebben zich de eerste en belangrijkste
functies gevestigd. De Hoofdstraat is feitelijk onderdeel
van het historisch lint dat van Haarlem naar Leiden liep,
op een oude hoger gelegen strandwal. Hieraan werden
in de loop van de tijd boerderijen en landgoederen gesticht, alsmede kerken en kernen. Juist bij Hillegom lag
een hogere bult en liep de Hillegomse beek richting het
Haarlemmermeer. Hier kwam een bijzondere buitenplaats (een Heerlijkheid, thans het Hof), een waterput
(waar nu het Kerkplein ligt) en een kerk (Maartenskerk). De beek werd verder afgegraven tot haven voor
aan- en afvoer van goederen, waardoor deze plek op de
route nog meer een brandpunt werd van verschillende
activiteiten en gebruikers. Een veelzijdig dorpscentrum
kwam tot ontwikkeling.
Door de jaren heeft Hillegom zich ontwikkeld en uitgebreid. Ook in de Hoofdstraat hebben in de loop van de
tijd wijzigingen plaatsgevonden waardoor de herkenbaarheid en oorspronkelijkheid is vertroebeld. Panden
verdwenen of werden verbouwd, plekken werden
heringericht en verkeerskundig aangepast. Hierdoor
is stilaan de continuiteit en herkenbaarheid van het
historisch lint onder druk komen staan. De historische
waarde verdient het om meer toonbaar gemaakt te
worden.

De Hoofdstraat en de aanverwante ruimten, zoals de Haven/
Beekkade, de Hoftuin en de Molenstraat, moeten meer
ruimte krijgen om een aantrekkelijk en uniek centrum te
vormen in de regio:
a. Ruimte voor beleving van de historie
Het oude centrum van Hillegom is een van de mooiste
van de streek. Het beloop van de Hoofdstraat, de centrale
Hoftuin, de waterlopen en de  wigvormige Houttuin vormen
unieke karakters. Het is van belang deze historische waarden
meer te tonen en prominent te maken in het dorpshart.
b. Ruimte voor pro-actief ondernemen
Meer ruimte (met beleid) voor ondernemers in de openbare
ruimte geeft nieuwe energie en perspectief aan ondernemers, maar maakt ook het centrumgebied veel levendiger
en persoonlijker. De structuur en inrichting moet zodanig zijn
dat met name de horeca nieuwe kansen ziet voor een aangenaam verblijf op de mooiste plekken van het centrum.
c. Ruimte voor recreatief gebruik
Het historisch centrum herbergt voldoende mogelijkheden
om er op een aangename wijze langdurig te verblijven. Een
veelzijdig aanbod is aantrekkelijk, maar zal pas werkelijk
bezoekers en bewoners langdurig aan zich binden als de context, het decor en de inrichting aantrekkelijk, comfortabel en
veilig is.
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De Hoofdstraat is nog altijd de economische en centrale
levensader in het dorp. Een straat die, naast de historische eigenschappen en kwaliteiten, ruimte biedt voor
ondernemen en recreatief gebruik. Het nadrukkelijker
centraal stellen van deze Hoofdstraat vormt de basis
van deze visie.

fig. kaartbeeld van het centrumgebied rond 1850

1.3. Kwaliteiten gebruiken
In het centrum van Hillegom is het grootste deel van de
detailhandel, horeca en andere publieksdiensten gevestigd. Daarmee is het centrum een van de economische
pijlers van Hillegom. De laatste jaren heeft het centrum
echter positie verloren: boodschappen worden in toenemende mate in andere plaatsen gedaan, zonder dat
daar nieuwe koopstromen tegenover staan. Het is onze
ambitie om deze positie terug te veroveren. Daarvoor
is het nodig dat het centrum aantrekkelijker wordt voor
enerzijds bezoekers en anderzijds ondernemers die er
hun onderneming  op een gezonde en vernieuwende
wijze kunnen uitoefenen.
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Het programma Centrumplan vindt plaats tegen de achtergrond van een crisis in de detailhandelssector. Vooral
als gevolg van de stormachtige opkomst van elektronisch winkelen, neemt landelijk het bezoek aan fysieke
winkels af, lopen omzetten terug en neemt de leegstand toe. Deze ontwikkeling is ingrijpend en onvermijdelijk. Hillegom-centrum heeft echter als voordeel dat
het qua ligging een uitstekende uitgangspositie heeft:
direct gelegen aan een belangrijke doorgaande route,
met voldoende parkeerplaatsen, met een lay-out waarin supermarkten en aanvullend winkelaanbod direct bij
elkaar gelegen zijn. Deze kernkwaliteiten kunnen nog
beter benut worden.
Gelet op deze achtergrond, dient Hillegom-centrum
zich primair te ontwikkelen als een goed geoutilleerd en
compact boodschappencentrum met een aantrekkelijk
aanvullend aanbod, gericht op de gemak zoekende
consument. Dat betekent het volgende:
• uitstekende functionele structuur;
• ruimte voor goed ontwikkelde boodschappen		
functie;
• compact centrum;
• aanloopstraten met eigen profiel;
• gebruik maken van goede ontsluitingsopzet.

1.3.1.

Uitstekende ruimtelijke structuur

Hillegom heeft als voordeel dat het reeds een goede uitgangssituatie heeft met de ligging aan de N208, de parkeerplaatsen direct in het centrum en de aanwezigheid van
dragende supermarktformules in het centrum, die voor het
grootste deel van het aantal bezoekers zorgen. We moeten
er voor zorgen dat deze kernkwaliteiten behouden blijven en
waar mogelijk versterkt. Op deze wijze kunnen we de kracht
van de supermarkt/parkeerlocatie combineren met de kwaliteit van de achterliggende winkelstraat.
Uitgangspunten hiervoor zijn:  
• goede en goed zichtbare entrees tot de centrale
parkeerlocaties op en om het Henri Dunantplein. De
entrees aan de N208 dienen te verleiden tot een bezoek
aan het centrum. De detailhandel kan zich vervolgens
presenteren aan de centrumzijde, en dus niet aan de
buitenzijde zoals aan de van den Endelaan;   
• behoud van goede parkeersituatie. Hillegom positioneert zich primair als boodschappencentrum waar het
gemakkelijk en aantrekkelijk winkelen is. Daarbij behoren goede, nabije parkeervoorzieningen1 . Ook het fietsparkeren krijgt een volwaardige plaats in het centrum2 ;
• aantrekkelijker maken van de verbindingen tussen de
supermarktlocatie op het zuidelijk deel van het Henri
Dunantplein en de Hoofdstraat. Het moet uitnodigend
worden om vanuit de supermarkt de Hoofdstraat in te
lopen en andersom3.

42% van de bezoekers komt met de auto, van degenen die alleen
boodschappen komen doen zelfs 56%.
2
De fiets als vervoermiddel wordt vaak onderschat. In Hillegom
komt circa een derde van de bezoekers op de fiets.
3
Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijke, korte looproutes van
parkeerplaats naar centrum belangrijk in de bezoekmotieven van
bezoekers.
1

fig. Ambitieschets ruimtelijke ontwikkeling Hillegom Centrum

1.3.2. Ruimte voor goed ontwikkelde boodschappenfunctie
Voor de winkels die zich richten op de dagelijkse
boodschappen is er naar verwachting een relatief goed
toekomstperspectief. Dit deel van de markt ondervindt minder hinder van internetaankopen. De goede
ligging van de supermarktconcentratie brengt met
zich mee dat veel bezoekers van buiten Hillegom hier
boodschappen doen: reeds de helft van de aankopen
aan dagelijkse artikelen komt van buiten de gemeente.
Supermarkten investeren nog steeds in het verbeteren
van de kwaliteit en omvang van hun winkels. Om onze
centrumpositie te versterken dienen we deze ontwikkeling te faciliteren. Op het Henri Dunantplein is ruimte
voor uitbreiding en herlocatie van bestaande supermarkten en/of formules die momenteel niet optimaal
gehuisvest kunnen worden in het centrum. Qua ligging
en oriëntatie van in-/uitgangen is het van belang dat de
relatie met de Hoofdstraat wordt ondersteund.
1.3.3. Compact centrum
Verwacht mag worden dat de vraag naar winkelruimte
in het komende decennium aanzienlijk zal afnemen.
Dat maakt het lastiger om een aantrekkelijk koopcentrum te behouden in het centrum. Wel is het mogelijk
om een aantal randvoorwaarden te scheppen voor een
optimale ontwikkeling:
• Het centrale winkelgebied dient compact gehouden te worden, met nadruk op het middendeel van
de Hoofdstraat en de passages als kernwinkelgebied. Hier dient een aantrekkelijke verblijfskwaliteit
te worden gerealiseerd. In dit kernwinkelgebied
blijft winkelen de hoofdfunctie met inbegrip van
publieksgerichte dienstverlening (banken, kappers,
horeca, makelaars, uitzendbureaus, reisbureaus,
etc.);

•

Het is ongewenst dat nieuwe detailhandelsruimte in het
centrum en elders in Hillegom, of in de regio, wordt
ontwikkeld. Waar mogelijk wordt bevorderd dat winkelruimte buiten het kernwinkelgebied aan de voorraad
wordt onttrokken (dat betekent transformatie naar
andere functies). Beperkte uitbreiding van winkelvloeroppervlakte is slechts toegestaan om de gezondheid
van bestaande winkels te verbeteren. Eventuele nieuwe
locaties dienen gecompenseerd te worden door afname
elders4. Dit wordt verder uitgewerkt in een detailhandelsvisie.

De enquête van de gemeenteraad wijst uit dat zowel de
winkeliers als de inwoners/bezoekers een compact centrum
belangrijk vinden. Zij vinden overigens niet dat, dat via dwingende maatregelen tot stand moet komen.
1.3.4. Aanloopstraten met eigen profiel
De aanloopstraten hebben elk hun eigen karakter en kwaliteiten en kunnen zich dienovereenkomstig ontwikkelen.
Hier wordt ruimte geboden voor transformatie naar nieuwe
functies als die passen bij de ontwikkeling van de straat.
Waar mogelijk zijn de aanloopstraten autotoegankelijk en
geschikt voor kort parkeren, zodat deze aantrekkelijk worden
voor specifieke doelgroepen, met inbegrip van afhaalpunten
van webshops, die - ingevolge provinciale richtlijnen - in de
toekomst alleen nog gevestigd mogen worden in winkelcentra. Voor de Meerstraatpromenade is de autotoegankelijkheid qua verkeersafwikkeling lastig te realiseren, maar aan
de noordzijde van het Henri Dunantplein kan het toelaten
van autoverkeer en parkeren onderzocht worden.
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fig. Functioneren boodschappencentrum

1.3.5. Gebruik maken van goede ontsluitingsopzet
In het Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan (HVVP,
vastgesteld 3 augustus 2009) zijn doelstellingen geformuleerd om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en
bereikbaarheid te optimaliseren in Hillegom. Ook voor
het centrum zijn deze thema’s bepalend bij verkeersmaatregelen. Minimaliseren van ongevallen en conflicten, verbetering van het leefmilieu met betrekking
tot geluid en fijnstof, alsmede het waarborgen van de
bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.
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Voor het centrum gaan deze doelstellingen samen met
de doelstelling om de verblijfskwaliteit te verbeteren.
Opvallende eigenschap van het centrum is de aanwezigheid van een prima ontsluitingsstructuur er direct
omheen. De N208 loopt pal langs het centrum aan de
westzijde. Hieraan liggen ruime parkeergelegenheden,
wat maakt dat het bestemmingsverkeer voor het centrum buitenom kan blijven. Het is van belang om aan
de N208 op strategische locaties duidelijke bewegwijzering te creëren naar de parkeergelegenheden, zodat
zoekend verkeer uit het centrum gemeden wordt.

(1980)

In de afgelopen decennia is met de groei van Hillegom
oostwaarts, ook de ringweg Olympiaweg/Weerlaan
aangelegd. Met de recent heringerichte N208 met de
van den Endelaan als ruime parkeerlaan, is de ideale
ontsluiting van het centrum volbracht. Voor zowel autoverkeer, als voor langzaam verkeer is het mogelijk om
in het centrumgebied duidelijke en comfortabele routes
te creëren. Zoekverkeer en doorgaand verkeer kan
structureel teruggebracht worden. Dit komt ten goede
aan het verblijfsklimaat.

(1988)

fig. ringstructuur volledig, aansluitend op N208

fig. groei en aanleg ringweg oostzijde (1993)

2.1. Samenvatting analyse en
uitgangspunten
2.1.1. Vergroten verblijfswaarde
Voor het centrum van Hillegom wordt de ambitie uitgesproken om de verblijfswaarde structureel te
verbeteren. Dit is noodzakelijk om zo het centrum een
gunstiger economische toekomstperspectief en
nieuwe dynamiek te bieden. Het moet aantrekkelijker
voor gebruik worden, uitnodigend zelfs, voor zowel
bezoekers, ondernemers, als voor de Hillegommers zelf.
De huiskamer van het dorp als het ware.
Het doel is om bezoekers van het centrum meer te
bieden dan alleen een vluchtige boodschap. Verblijven
houdt in dat je juist nog even blijft zitten of een rondje
extra loopt, andere mensen kan ontmoeten of juist rust
kan vinden, dat je bijzondere speciaalzaakjes hebt, maar
ook een veelheid aan winkels, horeca en dienstverlenende functies bij elkaar vindt.   

foto’s oud-nieuw: Hoofdstraat bij Florahotel

foto’s oud-nieuw: Hoofdstraat bij passage Brakershof

foto’s oud-nieuw: de Haven tegenover de Hoftuin

foto’s oud-nieuw: Beekkade vanaf de Hoofdstraat

Dit is heel goed mogelijk omdat de ingrediënten daarvoor reeds aanwezig zijn: veel historische elementen en
voldoende parkeergelegenheden dichtbij. Toch worden
deze ingredienten nog niet als kwaliteiten ervaren. Met
name de historische structuren en elementen kunnen nog sterker tot uiting komen. Historische beelden
werken in die zin als inspiratie. Niet om letterlijk te
kopieren, maar wel om als les te gebruiken. Opvallend
in het huidige straatbeeld is onder andere de veelheid
aan diverse materialen, meubilair, groenvakken en
containers die het straatbeeld domineren en onrustig
maken. Daarnaast is het autoverkeer en het parkeren
op beeldbepalende locaties dominant. Meer aandacht
juist voor voetgangers en fietsers, voor aangename
routes, zitgelegenheden en een divers programma in
de bebouwing en openbare ruimte is daarom gewenst.
Het terugdringen van drukte, geluid en conflictsituaties
verbetert het milieu aanzienlijk in het centrum.
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2.1.2. Gebruik maken van historische elementen
Belangrijk vertrekpunt in de visie is het gegeven dat er
reeds structurele basiskwaliteiten aanwezig zijn voor
een aantrekkelijk centrumgebied. Het is zaak die beter
te benutten. Juist in een tijd dat een verblijfscentrum
onderscheidend vermogen nodig heeft (bijzonder
karakter van zichzelf) is het zeer gunstig voor Hillegom
dat er een interessante historische opbouw is.
Daarnaast kenmerkt het historisch centrum zich door
de veelzijdigheid (Hillegommerbeek als waterloop,
Hoftuin als buitenplaats midden in het centrum, kerken
met tuinen, een historisch lint, centraal pompplein).
Het komt in deze visie neer op meer zorg voor en zichtbaar maken van historische structuren en elementen:
terrasje aan de Haven of in de Hoftuin, oude pandjes
met mooie winkels, kerken in mooie tuinen en bruikbare parken, (plein)ruimte voor evenementen.
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2.1.3. Gebruik maken van functionele opzet
Op de derde plaats kan er beter gebruik gemaakt
worden van de gunstige functionele opzet. Hillegom
kent een voorbeeldige ontsluitingsstructuur middels
een ringweg om het centrum. Deze structuur is met de
aanleg in de jaren negentig van de Olympiaweg/ Weerlaan aan de oostzijde en de recente actualisering van de
N208 aan de westzijde van het centrum weer helemaal
compleet. Het streven is om verkeer zo snel mogelijk te
leiden naar de 50km/h straten zodat de 30km/h straten
worden ontlast in het centrum. De N208, een regionaal
belangrijke doorgaande route in noord-zuid richting,
loopt aan de westzijde langs het centrum. Hieraan
liggen ook de belangrijkste parkeergelegenheden in
combinatie met  enkele grote supermarkten pal achter
de historische winkelstraat. Dit vormt een perfect
functioneringsschema: ontsluiting + parkeren + supermarkt + winkelstraat + verblijfsgebied.

foto’s oud-nieuw: Houttuin met Koninginnenboom en pomp

foto’s oud-nieuw: Houttuin tegenover chocolaterie Pierre

foto’s oud-nieuw: Monumenten aan de Houttuin

foto’s oud-nieuw: Hoofdstraat ter hoogte van Blokker

2.1.4. De openbare ruimte eerst
Naast het beter benutten van het bestaande, is een
aantal ingrepen noodzakelijk. Dit kan op verschillende
niveaus: eenvoudige of tijdelijke maatregelen voor
het snelle effect, tegenover ingrepen in de structuur
of bebouwing. De ingrepen hebben betrekking op het
publieke domein, dus de openbare ruimte plus de aangrenzende gevels.
Uitgangspunt is om te starten met de openbare ruimte.
Daarmee kunnen enkele structuurverbeteringen ten
aanzien van verkeer en ruimtelijke opbouw doorgevoerd worden. Maar zo wordt ook de toon gezet. Ondernemers en omwonenden zien nieuwe kansen voor
hun pand (aan die ruimte) en zullen mee willen doen
aan de kwaliteitsverbetering.
In de openbare ruimte zal een inrichting gewenst zijn
die geheel toegesneden is op een verbeterde verblijfswaarde. Dit betekent enerzijds duidelijkheid creëren
bij enkele cruciale overgangen (zoals bij de toegangen
vanaf de N208, bij de Hoftuin en de Houttuin, bij de
stegen vanaf de parkeergelegenheden), anderzijds een
inrichtingswijze die ruimte biedt aan gewenst gebruik.

foto’s oud-nieuw: Het Hof met tuin en verharding nu

foto’s oud-nieuw: voormalig Raadhuis naast Maartenskerk

foto’s oud-nieuw: voormalig pastoriegebouw tegenover Hoftuin

foto’s oud-nieuw: toegang Hoofdstraat-zuid richting Hoftuin

Een integrale benadering is van belang. Verblijfskwaliteit hangt af van programma, gebruik en ontwerp.
Het programma (ook in de openbare ruimte) moet
attractief, veelzijdig en kwalitatief zijn, verrassend en
gebiedseigen. Het gebruik moet zowel voor de bezoeker, zowel per auto, fiets, openbaar vervoer als voor de
voetganger optimaal en aantrekkelijk zijn. Het ontwerp
moet ruimte bieden (voor beleving, evenementen en
eigen initiatief), moet eenduidig en kwalitatief gedetailleerd en gematerialiseerd zijn, beheersbaar en te
onderhouden zijn, comfortabel zijn voor alle seizoenen
en daarbovenop een bijzondere eigenheid uitstralen.
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2.1.5. Meer zorg voor bebouwing
Vrijwel ieder pand, met uitzondering van de kerken
en het Hof, is ondergeschikt aan het totaalbeeld van
het historisch lint. Dit blijft ook het meest voorname
uitgangspunt. Individuele panden mogen niet meer
opvallen dan het geheel. Toch is er meer uit te halen.
Er zijn vele panden aan de Hoofdstraat in oorsprong
prachtige panden die in de loop van de tijd zijn
versoberd, vertimmerd of onzichtbaar gemaakt door
luifels of reclame. Er ligt een uitdaging voor eigenaren
om de krachtige oorsprong van de panden weer toonbaar te maken. Velen zijn de moeite waard. Meestal is
met relatief eenvoudige maatregelen veel te
bereiken (verven, stuc verwijderen, ornamenten zichtbaar maken).
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afb. Bestaande panden knappen op met minimale ingrepen

Van groots belang voor de beleving is de begane
grond. Veel panden hebben in de loop van de tijd op
de begane grond een grondige verbouwing gehad met
grote winkelpuien en luifels aan de straat tot gevolg. De
relatie van het pand als geheel met de begane grond
is vaak verdwenen. Mede door onsamenhangende en
soms schreeuwerige reclamevoering wordt het
oorspronkelijke pand daarmee ontsiert. In het grote
geheel ontstaat zo een onrustig beeld.
Meer harmonie in het gehele straatbeeld is gewenst.
Dat maakt de straat niet alleen visueel aantrekkelijker,
het geeft ook meer een indruk van kwaliteit, smaak
en samenwerking. Door een duidelijk reclamebeleid
kan al veel meer rust in het beeld bereikt worden. Dit
betekent toepassen en handhaven van regels omtrent
naamborden, kleurgebruik, etc. Meer geleding en
kozijnwerk, in afstemming met de rest van de gevel,
vergroot de belevingswaarde van de pui zelf. Een luifel
zou moeten worden vervangen door een zonnenscherm of een markies (in terughoudende kleuren met
minimale belettering). Slechts op een enkele plek is een
rigoureuze aanpak gewenst, omdat hier het gevelbeeld
de hoofdstructuur aantast. Op deze plekken zal samenwerking met de eigenaren gezocht moeten worden.

afb. sfeerimpressie van de Houttuin, met als basis meer openheid in de inrichting en dus meer nadruk op monumentale wanden

2.1.6. Alleen bestemmingsverkeer
De verkeersstructuur is ideaal om ongewenst verkeer
uit het verblijfsgebied te weren. Door de aanwezigheid
van de ringweg om het centrum, is doorgaand verkeer
door het centrum niet nodig. Voor een optimale verkeersstructuur die een positief verblijfsklimaat ondersteund voor het centrum, wordt allereerst aandacht
besteed aan goed bewegwijzeren. Vervolgens wordt
een circulatiesysteem gemaakt dat het sluipverkeer
en routes voor vrachtverkeer dwars door het centrum
minimaliseert. De fysieke inrichting moet zodanig
gemaakt worden dat intensief autoverkeer in het
centrum ontmoedigd wordt en juist gestuurd wordt
naar de hoofdroutes eromheen. In alles moet duidelijk
worden dat dit het domein is van de voetganger, met
de auto en fiets te gast. Dit kan middels maatvoering en
profilering, maar ook door het gebruik van klinkers en
de toepassingswijze van groen, verlichting, uitstallingen
en meubilair.
Op de ringweg om het centrum moet voor bezoekers
aan het centrum door goede bewegwijzering aangekondigd worden hoe de routing is en waar de parkeergelegenheden liggen. Bij de afslagen van de N208
naar de Hoofdstraat moet het middels de inrichting
meteen duidelijk zijn dat hier het verblijfsgebied
begint: toegankelijk, maar hier is de auto te gast. Voor
de Hoofdstraat zelf en de zuidelijke buurten blijft de
Hoofdstraat te berijden. Ook blijven er parkeerplaatsen
langs de weg in Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat-zuid.
In Hoofdstraat-midden (kernwinkelgebied) is doorgaand
autoverkeer in noord-zuidrichting mogelijk, met uitzondering van de zaterdagen. De auto is te gast en dat
moet ook in het regime duidelijk worden. Overigens is
ook de fietser te gast, wat betekent dat alles bereikbaar
en berijdbaar is, maar de voetganger ten alle tijden
voorrang heeft.
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fig. Parkeren aan de N208. Centrum is verblijfsgebied, maar ook goed bereikbaar

2.1.7. Een groen centrum
De aanwezigheid van de Hoftuin in het centrum, het
Van Nispenpark in het noorden en het Jozefpark aan de
zuidzijde, gecombineerd met de kerktuinen, maakt dat
het centrum een heldere groenopbouw heeft. Er zijn 3
parkruimten met een eigen karakter en oriëntatie. Deze
zijn allen op loopafstand van elkaar en verbonden door
de centrale Hoofdstraat. De parken en tuinen kennen
over het algemeen mooie grote oude bomen, die aangevuld worden met nieuwe jonge bomen.
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Bomen zijn aantrekkelijk voor de verblijfskwaliteit.
Over de volle lengte van de Hoofdstraat is af en toe
en her en der een boom mogelijk, maar niet persé in
een geforceerde laanstructuur. Los verspreid, liefst bij
kruispunten of in een buitenbocht. Teveel vormsnoei
is ongewenst. Dit is praktischer en oogt natuurlijker.
Door alle bomen, parken en kerktuinen ontstaat al een
erg groene indruk. Losse bloembakken in de ruimte zijn
ongewenst. Een bloembak aan de gevel is eventueel
mogelijk.

afb. Door de bomen het dorp zien, ook hier terughoudendheid

afb. sfeerimpressie van Hoofdstraat-zuid tpv Hoftuin, met een open klinkerinrichting in Hoofdstraat en een zachte tuin ernaast

2.2 Visie per deelgebied
2.2.1.

Noordelijke entree en Hoofdstraat noord

Aansluiting N208: centrum meteen voelbaar maken
Het is van groot belang dat het centrum van Hillegom
bij benadering vanuit het noorden, zich direct en optimaal manifesteert. Dit betekent dat het historisch centrum meteen voelbaar moet zijn (dus goed open zicht
op de Martinuskerk en de aansluitende lintbebouwing,
alsmede de aangrenzende ruimten). Zo is de begrenzing
van het centrum aan de Van den Endelaan belangrijk
(middels een doorgaande bebouwingswand van statige
panden, begeleid door een strakke klinkerventweg met
haaks parkeren en consequente laanbeplanting), alsmede de aantrekkelijke parkruimte van het Van Nispenpark en de Sixlaan aan de oostzijde.

Hierdoor kan veel verharding (en onduidelijk struikgewas
en parkeerruimte midden in de ruimte) worden opgeheven
en ontstaat de kans om de Martinuskerk weer in een grote
tuin te zetten. Deze tuin kan dan als voorpost dienen van het
toekomstig heringerichte Van Nispenpark. Dit park kan behalve voor standaard recreatief gebruik, wat nadrukkelijker
ruimte bieden aan sport en spel, alsmede evenementen die
niet geheel passen in het historisch centrum (lees: Hoftuin of
Houttuin).
Parkeerverwijzing naar Van den Endelaan
Er wordt gekozen voor een ruimtelijke continuïteit van de
Hoofdstraat vanaf de N208. Dat betekent dat de straat als
ruimte doorloopt, en dat voor het bezoekend autoverkeer
middels borden wordt verwezen naar de parkeergelegenheden aan de Van den Endelaan (en dus geen onduidelijke
uitritconstructies).

Hier komen veel kwaliteiten samen. Een vrij overzicht
en een passende inrichting is hier cruciaal voor de
oriëntatie en uitstraling van het dorp. De N208 wordt
gezien als een landschappelijke route met een groene
uitstraling door grasbermen (met bloemen) en losse bomen. Daaraan manifesteren zich de overige structuren.
De Hoofdstraat en de Sixlaan steken hier als oude linten
de N208 over.  Dit moet tot uiting komen in afwijkende
klinkerbestrating, dimensionering en begeleidende
bomen.

afb. Mariaplein wordt weer kruispunt met kerktuin
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Groene entree Van Nispenpark en tuin Martinuskerk
Rondom de Martinuskerk ligt een kans voor een extra
kwaliteitsimpuls voor het centrum. Daar waar aan de
Hoofdstraat-noord reeds enkele horeca-voorzieningen
tot ontwikkeling komen (als aanvulling op het kernwinkelgebied), is hier in ruimtelijke zin nog meer winst te
boeken. Het gebied rond kruising Hoofdstraat-Bernhardstraat- Mariastraat is een plein-achtig gebied wat
versnipperd is geraakt door een onduidelijke verkeersafwikkeling en groeninrichting. Voorgesteld wordt om
de Hoofdstraat als historische lijn wat nadrukkelijker
vast te houden en de Mariastraat weer als vanouds te
laten aansluiten op de Hoofdstraat.
afb. entree Hoofdstraat vanaf de noordelijke aansluiting N208

Herkenbaar profiel voor Hoofdstraat-noord
De Hoofdstraat zal zich vanaf de rotonde direct profileren als historisch lint met de nadruk op verblijfsvriendelijkheid (en dus niet verkeer). Dit vindt plaats middels
het materiaalgebruik (dezelfde klinkers op zowel rijgedeelte als trottoir), een begeleidende opsluitband in
een vloeiende lijn en een continue compacte indeling.
De maatvoering is gebaseerd op een rijgedeelte van
5 meter breed. Langs het rijgedeelte loopt een brede
natuurstenen opsluitband vrijwel op gelijk niveau (6cm
niveauverschil). Langs de band vindt de afwatering
plaats middels een molgoot. Eventuele parkeervakken
liggen op het trottoir.
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Bomen krijgen de ruimte, staan in principe los en niet
in een groter verband (geen laanstructuur). Verlichting
staat op het trottoir of hangt aan de gevels. Verder
wordt meubilair in de straat zoveel mogelijk gemeden.
Een vrije ruimte is het uitgangspunt. Fietsennietjes
staan om de hoek in de zijstegen, zitbankjes staan bij de
gevels.

afb. voorbeeld Wageningen: inrichting met doorlopende klinkerbestrating en een begeleidende band, zonder onnodig elementen, terughoudend en met warme uitstraling

De inrichting voor de openbare ruimte dient op een
eenduidige, kwalitatieve manier plaats te vinden. Het
basisprofiel bestaat uit een rijloper (geleed of ongeleed) naast trottoirruimte die wordt toegepast in de
gehele Hoofdstraat en alle aanloopstraten die grenzen
aan de Hoofdstraat. De bestrating bestaat uit gebakken
klinkers (dikformaat) en de rijloper. Bomen worden
opgenomen door middel van een boomkrans in de
verharding.
De parkeervakken die grenzen aan de rijloper zijn
herkenbaar, maar ook terughoudend en zijn op hetzelfde niveau als het trottoir. De verlichtingsoplossing
is eenduidig en rustig door middel van masten met
armatuur of spandraad (waar mogelijk). De aansluiting
van de openbare ruimte op de bebouwing vindt plaatst
doormiddel van een rollaag of voortuin of geveltuin
(afhankelijk van de situatie). De rijbaan varieert van
5 meter (twee richtingsverkeer) tot 3,5 meter (een
richtingsverkeer). De bestrating is van gevel tot gevel
eenduidig, zodat het verblijfskarakter van de ruimte
wordt versterkt.

afb. schetsvoorstel noordelijke entree Hoofdstraat, incl. ruimte rondom rotonde, aansluiting Van Nispenpark en Mariastraat

2.2.2.

Hoofdstraat midden (kernwinkelgebied)

Ruimtelijke opbouw lint continueren
Hoewel hier het verkeersregime afwijkt loopt de ruimte
gevoelsmatig wel door. De continuiteit van het lint als
ruimtelijke eenheid van N208 tot N208 moet zoveel
mogelijk tot uiting komen in de inrichting.  
Gedeelte afgesloten van autoverkeer
Middels een ondubbelzinnig verkeersbord zal hier duidelijk gemaakt worden hoe het verkeersregime is. Dit
geldt voor de toegankelijkheid van autoverkeer, laden
en lossen, alsmede het parkeren voor invaliden. Maar
het regime ten aanzien van het fietsverkeer moet duidelijk zijn. In dit gebied hebben de voetgangers voorrang. Laden en lossen is mogelijk voor vergunninghouders en vindt plaats in een richting van noord naar zuid.
Voorgesteld wordt om in een richting van noord naar
zuid verkeer toe te laten, behalve op zaterdagen. In het
profiel moet ruimte bestaan voor passerende vrachtwagens. Dit om opstoppingen te voorkomen. Dit is goed
mogelijk met een 5 meter rijgedeelte. De opsluitbanden
a-niveau bieden nog meer flexibiliteit. Er blijven enkele
invalideparkeerplaatsen, maar er komen ook nieuwe op
de naastgelegen parkeerterreintjes, zo dicht mogelijk
bij de doorsteekstegen. Winkeliers en inwoners/bezoekers zijn het erover eens dat de Hoofdstraat op zaterdag  
vooral voetgangersgebied moet zijn.

Kwaliteit winkelpanden
Met de name de begane grond is van belang in een winkelstraat. Uiteraard willen winkels opvallen, niet door te
schreeuwen, maar juist door een kwalitatieve uitstraling.
Dat wekt vertrouwen en biedt belevingswaarde. De begane grond kan in veel gevallen passender en aantrekkelijk
worden. Geen luifels of grote glazen puien, maar juist meer
geprononceerde raampartijen met kozijnwerk en eventueel
een zonnescherm of markies. Geen luifels en doorlopende
boeidelen, maar meer verticaal geleed en genuanceerd.  

afb. Hoofdstraat midden in huidige situatie
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Harmonie in het straatbeeld
Het succes van een winkelstraat draait niet alleen om
het aanbod van winkels. Ook aanvullende voorzieningen en sfeer zijn cruciaal. De sfeer van de Hoofdstraat
als historisch kronkelend lint moet sterker tot uiting
komen. In de eerste plaats door de eenvoudige inrichting met slechts een doorlopende kronkelende
opsluitband als nuance in een vloer van klinkers. Op de
tweede plaats door de bebouwing meer op elkaar af
te stemmen. Kleuren en reclamevoering moeten veel
terughoudender, zodat de aandacht uitgaat naar het totaalbeeld en geen individuele schreeuwende gevallen.
Reclames op straat worden gemeden.
afb. Hoofdstraat als winkelstraat opener en rustiger maken

2.2.3.

Zuidelijke entree en Hoofdstraat-zuid

Aansluiting N208: centrum meteen voelbaar maken
Op dit punt wordt het voor de automobilist duidelijk
dat de parkeergelegenheden nog wat verder langs de
N208 te vinden zijn (middels een duidelijk verwijsbord),
maar het aangename verblijfscentrum is hier al meteen
goed voelbaar.
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Herkenbaar profiel voor Hoofdstraat-zuid
De Hoofdstraat zal zich vanaf de rotonde direct profileren als historisch lint met de nadruk op verblijfsvriendelijkheid (en dus niet verkeer). Dit vindt plaats middels
het materiaalgebruik (dezelfde klinkers op zowel rijgedeelte als trottoir), een begeleidende opsluitband in
een vloeiende lijn en een continue compacte indeling.
De maatvoering is gebaseerd op een rijgedeelte dat
niet breder is dan nodig, bijvoorbeeld 5 meter breed.
Eventuele parkeervakken liggen op het trottoir. Bomen
krijgen de ruimte, staan in principe los en niet in een
groter verband (geen laanstructuur). Verlichting staat
op het trottoir of hangt aan de gevels. Verder wordt
meubilair in de straat zoveel mogelijk gemeden. Een
vrije ruimte is het uitgangspunt. Fietsennietjes staan
om de hoek in de zijstegen, zitbankjes staan bij de
gevels.

afb. ruimte geven door compacter profiel en minder betekenisloze elementen (links huidige situatie, rechts mogelijk idee)

afb. entree Hoofdstraat vanaf zuidelijke aansluiting N208

Groene entree met Jozefpark en voorruimte Jozefschool
De Jozefkerk kent aan de achterzijde een grote groene
ruimte dat als park ontwikkeld kan worden. Dit biedt
nieuwe mogelijkheden voor recreatieve routes naar
het centrum vanuit het zuiden en het zuidoosten van
Hillegom. Dit park, met prachtige bomen en enkele
karakteristieke panden, kan een verlengstuk vormen
van de waterloop ten oosten van de begraafplaats. De
ruimte rondom de Jozefschool kan in deze ontwikkeling
wellicht meedoen en wekt aan de voorzijde (Hoofdstraat-zijde) met de grote platanen reeds een parkachtige indruk.

afb. ruimte rondom Jozefkerk en Jozefschool als eenheid met de Hoofdstraat vormgeven

Overgang Hoftuin-Houttuin
Door het verminderen van restgroen, kan een overzichtelijke, pleinachtige ruimte ontstaan tussen Houttuin,
Hoftuin en de tuin van de Maartenskerk. Alleen de
rijbaan loopt door het eenduidige verhardingsvlak.
Ook zal hier kritisch gekeken moeten worden naar de
(positie van) de bomen. Zoals meubilair tot een minimum wordt beperkt, zo zullen ook de bomen niet te
storend mogen zijn. Liever meer zicht op monumentale
gebouwen en enkele mooie oude bomen, dan allemaal
boompjes her en der die geen verband houden met de
hoofdstructuur.
De Hoofdstraat zal ter hoogte van de Hoftuin wat
compacter kunnen worden dan in de huidige situatie,
gezien de overmaat in de rijbaanbreedte. Met het opheffen van de parkeervakken langs de Hoftuin ontstaat
meer ruimte, maar dit maakt ook het doorzicht vrijer
en legt de tuin prominenter aan de straat. De Hoftuin
krijgt een lage rand, waardoor de tuin zo toegankelijk
mogelijk oogt.

afb. Huidige situatie Hoofdstraat-zuid tpv de Hoftuin
afb. Huidig profiel Hoofdstraat ter hoogte van Hoftuin en
een aangepaste, compacte dimensionering
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afb. Hoofdstraat langs de Hoftuin wordt weer continu lint en compacter , meer ruimte voor en openheid naar de tuin

Relatie met het water herstellen.
De Hoftuin ligt afgekeerd van het water, met name door
de lage begroeiing langs de Haven. Nu is dat water ook
niet perfect. Als ruimte/ structuur is de Haven een fantastische lineaire ruimte waar veel licht doorheen komt.
Een historisch karaktervolle ruimte ook. Maar er gebeurt nauwelijks iets mee. De kades zijn hoog en nogal
lomp afgewerkt met damwandprofielen. Een mooie
baksteen dekmuur zou een heel ander beeld geven. En
dan zou je ook graag aan dat water willen zitten. Of wat
drinken! Een aanlegplaats zorgt voor nieuw gebruik aan
de Hoftuin (trouwboot!). Met meer en nieuwe activiteiten aan het water zou de Hoftuin niet alleen visueel,
maar ook functioneel vergroot worden.
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Relatie met aangrenzende bebouwing verbeteren.
De bebouwing aan de Hoofdstraat is afwisselend,
zowel in vorm en functie, als in kwaliteit. Het zou goed
zijn om mogelijkheden te creëren in de plint, zodat de
verblijfsmogelijkheden die de Hoftuin biedt, ook benut
kunnen worden. Zo zou het aantrekkelijk zijn om horeca
of bijzondere functies aan het park te hebben, waarbij
de openbare ruimte (terrassen...) gekoppeld kan worden aan de Hoftuin of zelfs gelegen kunnen zijn in de
Hoftuin. Met name de westelijke wand kan zich meer
oriënteren op het park of naar de Haven. Zo ook het
gemeentehuis. Hier is door een open relatie met het
water ook ruimte voor een lunchroom of kantine met
zitgelegenheid aan park en Haven.

afb. Wensbeeld: meer activiteiten mogelijk aan het water

afb. Hoftuin nadrukkelijker aansluiten op de Beek

afb. Huidige situatie Hoftuin aan de Haven

Hoftuin: minder verharding, juist verzachting
De Hoftuin zelf zal een nieuwe inrichting krijgen, met
nieuwe paden, grasvelden en bloemperken. De grote,
gezonde bomen blijven gehandhaafd en zullen de basis
vormen van het nieuwe padenplan. De paden kennen
een romantische vormgeving, refererend aan de oude
inrichting van de buitenplaats. Juist tegenover het
historische gemeentehuis wordt alle verharding van asfaltvlaktes, muurtjes en de betonnen fontijn vervangen
door groen. Hiermee wordt de oorspronkelijke uitstraling van de tuin hersteld, maar ontstaan ook nieuwe
mogelijkheden om de relatie met de directe omgeving
opener te maken en veel atractiever.
afb. impressie van Okra van de tuininrichting

afb. Huidige situatie Hoftuin ter hoogte van de fontijn
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afb. Hoftuin ter hoogte van de huidige fontijn: open, gelijkvloerse aansluiting met omgeving en zoveel mogelijk groen maken

2.2.4.

Westelijke entrees

HD-plein Noord en Zuid
Aantrekkelijk overstappunt voor bezoekers
Gezien het functionele schema van het centrum van
Hillegom (met de viertrapsraket N208-parkeren-supermarkt-winkelstraat) vormt het HD-plein wel degelijk
een belangrijke rol in de beleving van het centrum. Het
vormt namelijk het overstappunt van parkeerplek naar
het verblijfsgebied. Het plein moet als omgeving dan
ook aangenaam zijn en directe routes kennen naar het
eigenlijke verblijfsgebied (Hoofdstraat en omgeving).
Zowel voor bebouwing (wandvorming, invulling begane
grond) als voor de openbare ruimte betekent dit dat
een kwaliteitsslag nodig is. Winkeliers én inwoners/bezoekers zijn het hier mee eens (uitkomst raadsenquête).
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Parkeerruimte met vriendelijke uitstraling
Op dit moment is het plein op te delen in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het zuidelijke deel is een
parkeerterrein met een enkele boom, het noordelijke
deel is leeg. Onder het noordelijke deel ligt de nieuwe
parkeergarage. Hierdoor is het niet (goed) mogelijk
om bomen te planten. Behalve op de marktdag, geeft
het pleindeel een harde en doodse indruk. Niet op de
laatste plaats omdat veel nieuwe winkelruimtes aan het
plein leeg staan.
In het zuidelijke deel kan de sfeer sterk verbeteren
door de inrichting wat op te schonen en helderder te
definiëren (vuilniscontainers beter positioneren uit
beeld, straatbanden meer in een lijn leggen). Ook kan
met mooiere materialen de sfeer verbeterd worden
en meer aansluiten op de Hoofdstraat. Het noordelijke
deel krijgt ook een (gedeeltelijke) parkeerfunctie, zodat
aan de wensen van de ondernemers gehoor wordt
gegeven om hier wat meer beweging en levendigheid
te creëren. In totaal zal het aantal parkeerplaatsen op
het HD-plein gelijk blijven, maar dan eerlijker verdeeld
over beide delen. Belangrijk blijft een aangename route
van parkeerplek (ook vanaf de Van den Endelaan) naar
de Hoofdstraat, zonder veel verkeersconflicten.

afb. Doorsteken naar Hoofdstraat moeten aangepakt worden

afb. vogelvlucht met Van den Endelaan en HD-plein

Bewegingsruimte langs de functies
Het zuidelijke parkeerdeel kan wat vriendelijker ingericht
worden door de langsvakken langs de winkelpuien te verwijderen en het trottoir aan de oostzijde daarmee wat ruimer
te maken. Hiermee wordt de aansluiting op de Hoofdstraat
ook wat beter, zeker als hier ook de klinkerbestrating van de
Hoofdstraat als vooraankondiging al begint.
Doorsteken van HD plein naar Hoofdstraat
Momenteel zijn er drie doorsteken vanaf het HD plein naar
de Hoofdstraat waarvan de meest noordelijke een afsluitbare passage betreft. De twee andere doorsteken zijn niet
attractief vanwege de ‘blinde gevels’. Er zijn al langere tijd
ideeen voor een nieuwe doorsteek tussen het HD plein en
de Hoofdstraat. De realisatie hiervan is een particulier initiatief. Maar voor dit gerealiseerd wordt wordt voorgesteld
om de twee bestaande doorsteken kwalitatief te verbeteren.
Door functies toe te voegen zoals bijvoorbeeld kraampjes
(bloemenkraam). Aan de naastliggende winkelpanden zal
worden verzocht om de blindegevels te vermijden en etalages en/of ingangen te creëren.

afb. Meer ruimte voor voetgangers aan oostzijde HD-plein-zuid.

Molenstraat
Aansluiting N208: centrum meteen voelbaar maken
De Molenstraat is feitelijk het tweede historisch lint
van het centrum, naast de Hoofdstraat. Deze straat was
van oudsher al de verbinding naar het westen en is als
zodanig ook onderdeel van het verblijfscentrum.
De Molenstraat is momenteel een eenrichtingsstraat
voor gemotoriseerd verkeer. Aan de zuidzijde van de
straat is er een tweerichtingsfietspad gelegen op het
trottoir. Er is een verbod voor vrachtverkeer, enkel bestemmingsvrachtverkeer is toegestaan. Bij het laden en
lossen staat de vrachtwagen op de rijbaan waardoor de
auto’s moeten wachten.  
In de inrichting wordt dan ook uitgegaan van dezelfde
inrichtingsprincipes als voor de Hoofdstraat. Ook hier
geldt dat de aansluiting op de N208 duidelijk moet zijn.
Zoals op dit moment reeds gebeurt, beginnen de klinkers pal aan de rotonde. In de beleving van het centrum
vanaf de N208 is dit cruciaal. Hoewel de rijrichting voor
auto’s andersom is (eenrichting van oost naar west), is
deze afleesbaarheid van de opbouw voornamelijk voor
voetgangers en fietsers erg belangrijk.

De auto is ook hier te gast. Door de gelijkvloerse inrichting
blijft het verblijfskarakter van de Hoofdstraat in tact in de
Molenstraat en zijn eventuele uitwijkingen op het trottoir
mogelijk (bij calamiteiten). Er blijven enkele parkeervakken
gehandhaafd. Er komt een laad&loszone naast de rijloper
(tpv huidige parkeerplaatsen).
Voortzetten van Hoofdstraat-principes
De inrichting volgt dezelfde principes en materialen als de
Hoofdstraat. De rijbaan zal echter wat smaller (3,5 meter)
zijn en de trottoirs kunnen gelijkvloers aan de rijloper liggen
zodat er wat meer flexibiliteit bestaat ten aanzien van laden
en lossen. De Molenstraat vormt een afslag van de Hoofdstraat en wordt als zodanig ook vanaf de rijloper van de
Hoofdstraat (bij de Houttuin) in een directe lijn doorgetrokken.
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Eenrichting auto en tweerichting fiets
De straat kent eenrichtingsverkeer. Dit kan van oost
naar west of van west naar oost, afhankelijk van het
circulatieplan dat in de uitwerking zal volgen. Dit is het
maximum gezien de krappe maat, met name aan de
oostzijde van de Molenstraat. Door het rijgedeelte visueel de scheiden van het trottoir (middels de opsluitbanden) ontstaat op de eerste plaats een duidelijk gebied
voor fiets- en autoverkeer. Door de maat van de rijbaan
terug te brengen tot 3,5 meter is passeren onhandig
en zal de auto de snelheid moeten aanpassen aan de
fietser.

afb. Molenstraat krijgt dezelfde ingetogen, maar warme klinkerinrichting, als de Hoofdstraat
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Oostelijke entrees

Aantrekkelijk overstappunt voor bezoekers
De parkeerterreintjes ten oosten van de Hoofdstraat
(Floraplein, Krochtplein en achter het Alternatief)
kennen een andere doelgroep dan de westelijke. De
westelijke aan de N208-zijde zijn meer bedoeld voor
bezoekers van buiten het dorp en bezoekers in het
algemeen, terwijl de oostelijke een voorziening vormen
voor bewoners aan de oostzijde van het centrum.
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Hoewel ook de bezoekers van het centrum via de ringweg bij de Van den Endelaan kunnen komen, zal een
bereikbare parkeervoorziening aan deze zijde prettig
blijven. De parkeerterreintjes vormen logische parkeerplekken voor bezoekers vanuit het oosten. Belangrijk is
daarbij de overzichtelijkheid en capaciteit om zoekend
verkeer in de buurt te voorkomen. De belangrijke
schakel van het oosten naar de Hoofdstraat is de Meerstraat/Meerlaan. Mede door de aanwezigheid van de
Jumbo en het grote parkeerterrein, dient er aandacht
te zijn voor de gebruikswaarde en beleving van deze
aanloopstraat. Goede inrichting en duidelijkheid in het
circulatiesysteem.  
Aanpassingen in het verkeersysteem moeten ervoor
zorgen dat de parkeerdruk en het zoekend parkeerverkeer door de woonbuurt zal afnemen. Dit vindt zijn
uitwerking in het uitvoeringsplan parkeren, laden &
lossen.

afb. met haagjes en enkele bomen wordt het vriendelijker
afb. Florahof huidige situatie

Parkeerruimte met vriendelijke uitstraling
Vanaf het parkeerterrein is een aangename route van
parkeerplek naar de Hoofdstraat belangrijk . Dit hangt
samen met een prettige inrichting van de steegjes naar de
Hoofdstraat (dezelfde klinkers als de Hoofdstraat) en van het
parkeerterrein zelf (kan een andere klinker zijn). De parkeerhoven kunnen vriendelijker worden door het beter positioneren van meubilair, vuilniscontainers en bomen. Door de
hoven te definiëren als groene kamers middels hagen aan
de buitenranden en bomen los in de ruimte, ontstaat een
vriendelijk beeld.
Efficiëntere indeling is mogelijk
Met een herinrichting kan ook de indeling en routing nader
bekeken worden en zijn er mogelijkheden om de indeling
van route en parkeervakken efficiënter te maken. Er kunnen
zelfs wat meer vakken bij gemaakt worden, mocht dat voor
de parkeerbalans / invalideplaatsen noodzakelijk zijn.

afb. Florahof: Indeling efficienter, inrichting groener met bomen/hagen

