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In de historische binnenstad Nijkerk wordt de inrichting van de 
openbare ruimte vernieuwd. De inrichting van de openbare ruimte 
was wel weer eens toe aan een opknapbeurt. De nieuwe inrichting 
heeft enerzijds als doel veilig en comfortabel te zijn zodat het 
verblijf in de binnenstad positief wordt bevordert en anderzijds kan 
een vernieuwde inrichting bijdragen aan de beleving en ruimtelijke 
samenhang in het verschijningsbeeld van de binnenstad.
Om de beoogde samenhang in verschijningsvorm te realiseren is 
een catalogus openbare ruimte opgesteld waarin de toe te passen 
bestratingsmaterialen en inrichtingselementen zijn bepaald. 

De herinrichting van de binnenstad is een omvangrijke opgave die 
in delen of fasen gestalte krijgt. Ten tijde van het opstellen van 
het schetsontwerp voor het Plein zijn delen van de binnenstad qua 
herinrichting al in uitvoering en zelfs gereed. De herinrichting van het 
Plein sluit dan ook zoveel mogelijk aan op de reeds gemaakte keuzen 
en uitvoeringsprincipes.

De totstandkoming van het schetsontwerp vindt plaats op een 
geheel eigen Nijkerkse wijze. In Nijkerk heeft de samenleving een 
belangrijke rol in de ruimtelijke veranderingsprocessen. Zo is er 
voor de binnenstad een visie opgesteld waarin de opgaven voor een 
aantrekkelijke en vitale binnenstad zijn vastgelegd. De uitvoering 
van de visie is gelegd bij werkgroepen, in dit geval de Werkgroep 
openbare ruimte binnenstad Nijkerk. De werkgroep is in feite de 
opsteller van het Schetsontwerp IP (inrichtingsplan) Plein. De 
werkgroep vertegenwoordigt in deze de samenleving en heeft hiertoe 
ook een consultatiemoment georganiseerd om informatie op te halen 
en zo inzicht te krijgen in behoeften, wensen en of het schetsontwerp 
op draagvlak kan rekenen. De werkgroep dient het schetsontwerp 
vervolgens aan de gemeente Nijkerk aan die het vervolgens (nadat 
er bestuurlijke instemming op is verkregen) technisch verder uitwerkt 
en laat realiseren.

Voorliggend schetsontwerp is dus het ontwerp dat namens de 
werkgroep aan de gemeente Nijkerk wordt aangeboden.

Opgave

Ontwerpsessie 1 - Werkgroep openbare ruimte binnenstad Nijkerk
18 juli 2019
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Het herontwerp van het Plein komt voort uit de algehele 
vernieuwingsopgave van de buitenruimte van de binnenstad van 
Nijkerk en geeft tegelijkertijd mogelijkheden om ‘tekortkomingen en 
verbeterpunten’ mee te nemen en vorm te geven. 
Het Plein is een belangrijke ruimte voor ontmoeting en misschien 
voor Nijkerk wel de meest belangrijke. Het plein is vanuit de historie 
de meest centrale plek in de gemeenschap Nijkerk en is vandaag 
de dag de plek waar je kunt ontmoeten en ontspannen, waar 
de markt haar plek vindt en waar je uiteenlopende culturele en 
maatschappelijke manifestaties kunt vieren. Het belang van deze 
ruimte voor dit alles blijft natuurlijk ook in de toekomst gehandhaafd.

Het schetsontwerp richt zich op het behouden van wat goed is en het 
verbeteren van een aantal aspecten ten aanzien van de beleving van 
de ruimte en het verblijven op het plein. 

De herinrichting heeft betrekking op het Plein en een deel van de 
Kolkstraat (tot aan de Torenstraat-vrijheidslaan). Dat maakt dat 
het schetsontwerp van het Plein aansluit op de reeds in uitvoering 
zijde herinrichting van de Singel, Verlaat en Kloosterstraat. Het 
basisidee voor het ontwerp is dat er een duidelijk ‘pleinvlak’ wordt 
gemaakt waar de uiteenlopende activiteiten op het Plein een plek 
kunnen krijgen. Het plein heeft een ander materiaal en kleur dan de 
aanliggende straten en wordt omzoomd of begrensd met een brede 
band. De band en pleinverharding zijn in vergelijkbare kleurstelling.
De ruimte buiten het pleinvlak is in vertrouwd roodbruin gebakken 
elementenverharding waarbij de indeling van de straat gemaakt 
wordt met een lijnvormige afwateringsgoot in combinatie met een 
natuurstenen elementenverharding. Dit principe wordt reeds in de 
andere straten toegepast en wordt rondom het pleinvlak ingezet.
Het pleinvlak en de aanliggende openbare ruimte (in het verlengde 
van de bestaande straten) wordt drempelloos aangelegd. Hierdoor 
worden obstakels en op- en afstapjes voorkomen. Dit verhoogd de 
functionaliteit en veiligheid.

Het Schetsontwerp IP Plein beoogt ook een aantal veranderingen te 
realiseren ten opzichte van de huidige situatie. 

Het Schetsontwerp
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Het plein is een ruimte die vooral 
door voetgangers en fietsers wordt 
gebruikt. Het mengen van deze 
groepen kan echter ook tot conflicten 
en gevaarlijke situaties leiden. Om 
deze twee gewenste gebruikersgroepen 
meer duidelijkheid te verschaffen 
is er gekozen om de route die de 
fietsers afleggen te verduidelijken. Dit 
door de route middels de lijnvormige 
afwateringsgoot in combinatie met een 
natuurstenen elementenverharding 
zichtbaar te maken. De route 
(of beter: voorkeursplek voor de 
fietsers) en de aanliggende openbare 
ruimte hebben overigens dezelfde 
bestratingsmaterialen, kleurstelling en 
bestratingspatroon. De geleiding van 
de fietser is dus subtiel in de inrichting 
aanwezig.

Voetgangers en fietsers
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Het plein en de waterloop of kolk zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Langer geleden was het de verbinding 
van Nijkerk met het IJsselmeer. Het is 
de wens om de aanwezigheid van het 
water (en daarmee het verhaal van 
de geschiedenis van Nijkerk) meer 
zichtbaar en beleefbaar te maken. Water 
zichtbaar maken door het open maken 
van de waterloop vraagt echter veel 
ruimte en heeft een grote impact op de 
gebruiksmogelijkheden van het Plein. 
Daarnaast is het zeer kostenintensief.
Het zichtbaar maken van het 
water kan ook op een minder 
letterlijke manier. Hierdoor blijven 
de gebruiksmogelijkheden van het 
Plein in stand en kan er mogelijk 
zelfs op een eigentijdse wijze inhoud 
en vorm gegeven worden aan 
historische betekenis van het water. 
In het schetsontwerp is de waterloop 
aangegeven middels zogenaamde 
waterspuwertjes en lichtelementen. Dit 
water- en lichtkunstwerk kan tevens als 
aantrekkelijke spelaanleiding worden 
ingezet. De lichtelementen zorgen er ook 
voor dat de zichtbaarheid van het water 
’s avonds een rol kan spelen.

Belangrijk te vermelden is dat de open 
waterloop, zoals deze nu in het plein 
aanwezig is, vanwege de behoefte 
aan een meer duidelijke inrichting  
aangaande de plek voor fietsers, 
alsmede de bereikbaarheid van het 
waaggebouw aanleiding zijn geweest 
voor de werkgroep om voor te stellen de 
open watergang iets in te korten.

Zichtbaarheid waterloop
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Vergroenen van de buitenruimte is een 
actueel thema met betrekking tot het 
opwarmen van de stad. De mogelijkheden 
om vergroenen een belangrijke plek te 
geven is mede afhankelijk van de functionele 
eisen die worden gesteld aan de inrichting. 
Een plein als stadskamer van de stad is in 
feite een ruimte waarvan de vloer het hele 
jaar mogelijkheden biedt om manifestaties 
en markten te laten plaatsvinden. Dat 
maakt het op grote schaal vergroenen met 
beplantingsvakken  (zoals een plantsoen) niet 
mogelijk. 
Om opwarming te voorkomen (voortkomend 
uit de reflectie van harde oppervlakken) 
kan het creëren van schaduw een grote 
invloed hebben op het ter plaatse aanwezige 
verblijfsklimaat. De werkgroep openbare 
ruimte is daarom voorstander van de 
plaatsing van enkele extra bomen. Daarom 
worden de bestaande bomen aan de zuidzijde 
van het plein gehandhaafd. Daarnaast is het 
de wens om enkele bomen op het plein bij te 
plaatsen. Deze zijn voorzien aan de westzijde 
van plein. De plaatsing geeft een mooie 
ruimtewerking en voorziet daarbij in extra 
schaduw. De plaatsing kan echter wel de 
positie van enkele terrassen (of: terrasdelen) 
qua ligging op de zon wijzigen. 
Daarnaast worden er meerdere bomen 
geplaatst langs de Kolkstraat. De bomen 
staan parallel aan het water om zo de relatie 
tussen Plein en Havenkom te versterken.
Ter plaatse van de parkeervoorziening aan 
de Koetsendijk worden aan het bestaande 
plantvak enkele bomen bijgeplaatst om zo het 
groene karakter van de plek te versterken.

Vergroenen van de 
openbare ruimte
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bomen nieuw te plaatsen

bomen te handhaven



Op het plein zijn door de jaren 
heen meerdere ruimtelijke objecten 
geplaatst. Het betreft voor Nijkerk 
bekende objecten zoals een podium, 
de Van Kluijve-lantantaarn, het 
Boerenmaandagbeeld, het Linda 
Verkaaikbankje, en de waterpomp. 
Deze objecten zijn zeer uiteenlopend van 
aard en door de jaren heen min of meer 
willekeurig aan het plein toegevoegd. 
De hoeveelheid van het aantal objecten 
in relatie tot de omvang van het Plein 
maakt dat het (her)overwegen van de 
aanwezigheid van de objecten opportuun 
is.

De Werkgroep openbare ruimte heeft 
daarom middels een enquête en de 
inwoners van Nijkerk gevraagd aan te 
geven welke ruimtelijke objecten ook in 
de toekomstige op het plein aanwezig 
zouden moeten zijn.
De uitkomst hiervan is dat 
de Van Kluijve-lantaarn, het 
Boerenmaandagbeeld, en het Linda 
Verkaaikbankje op het plein aanwezig 
blijven. De plaatsing van de objecten is 
aangepast.
De Van Kluijve-lantaarn wordt geplaatst 
in de zuidwestzijde van het plein, op de 
hoek Plein-Nieuwstraat (1), het Linda 
Verkaaikbankje zal aan de westzijde 
van het plein geplaatst worden (2). Het 
Boerenmaandagbeeld blijft min of meer 
op dezelfde plek maar verschuift iets 
westwaarts waardoor er een beter zicht 
ontstaat op de watergang richting de 
Havenkom (3).

Aanwezigheid en plaatsing 
ruimtelijke objecten
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Het plein is een belangrijke plek om te 
ontmoeten en daarbij speelt de horeca 
een belangrijke rol.
De terrassen blijven ook in de 
toekomst een belangrijke plek 
innemen. Het schetsontwerp voorziet 
in meerdere mogelijkheden voor de 
plaatsing van de terrassen. Zo kan 
het terras aaneengesloten (aan de 
horecagelegenheid) worden geplaatst en 
kan het ook middels een tussenruimte 
worden opgesteld. Zo is een terrasdeel 
direct aan de horecagelegenheid en een 
deel op het plein. Tussen de terrassen 
ontstaat een wandelverbindingen die de 
verplaatsing en circulatie rondom het 
plein verbetert. 

Horeca en positie terrassen
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Het parkeren van fietsen is een steeds 
meer belangrijk onderdeel waar bij 
de inrichting van de openbare ruimte 
rekening gehouden dient te worden. 
Een belangrijk onderdeel waar in het 
belang van bewust en gezond leven 
graag ruimte voor wordt gevonden. Ten 
behoeve van het parkeren van fietsen 
worden twee plekken ingericht. Eén 
plek is gelegen aan de Koetsendijk, 
ten westen van de watergang. Een 
aantal autoparkeerplaatsen worden 
opgeheven en de vrijkomende ruimte 
wordt heringericht en voorzien van 
stallingsbeugels of zogenaamde 
‘fietsnietjes’.
Een tweede plek betreft de zuidzijde van 
het plein. Aan de rand van het pleinvlak, 
gelegen op de lijn van de bestaande 
bomen, kan de ruimte  tussen de 
bomen worden benut voor het parkeren 
van fietsen. Overigens staat in deze 
strook ook een aantal zitelementen/
banken. Ook hier worden een aantal 
stallingsbeugels of zogenaamde 
‘fietsnietjes’ geplaatst om het gebruik 
van de voorziening te bevorderen.

Fietsparkeren
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Het plein is een belangrijke plek om 
te verblijven en te ontmoeten. Naast 
de mogelijkheden die de terrassen 
hiervoor bieden worden er op een 
aantal locaties banken geplaatst 
waardoor het ook mogelijk wordt om 
zonder de verplichting tot consumptie 
op het plein een moment te kunnen 
rusten of even een praatje te maken. 
De banken worden geplaatst aan 
de zuidzijde van het plein (tussen 
de bomen en in afwisseling op de 
fietsstallingsvoorzieningen).

Bankjes, een moment om 
even uit te rusten
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Het Plein is een belangrijke plek voor 
ontmoeting en ontspanning. Dat is 
ook zo voor kinderen en daarom geeft 
het schetsontwerp ruimte voor twee 
spelaanleidingen. Eén spelaanleiding zijn 
de waterspuwertjes die de waterloop 
onder het plein zichtbaar maken (zie 
ook tekstdeel: Zichtbaarheid waterloop). 
Aan de oostzijde van het Plein, ter 
plekke waar de waterpomp stond (in het 
verlengde van de Kloosterstraat), wordt 
een tweede spelaanleiding voorzien. De 
vormgeving ervan is nader te bepalen. 
Vooralsnog is dit als een ‘zeestervormig’ 
waterspeelelement in het schetsontwerp 
getekend. De zeester is een ruimtelijk 
element waarin water (gelijk aan de 
waterspuwertjes) de spel aanleiding zal 
vormen. 
De zeester is een verwijzing naar de 
radiale opbouw van wegen die vanuit de 
historische situatie allen op het centrum 
gericht waren. De zeester komt ook 
voort uit een historische relatie, namelijk 
de nabijheid van de Zuiderzee. 

Spelen/Spelaanleidingen
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