HERINRICHTING WINKELCENTRUM

WALBURG ZWIJNDRECHT

Colofon
Opdrachtgever
Gemeente Zwijdrecht
Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht
T :: 01787 - 708301
gemeente@zwijndrecht.nl
www.zwijndrecht.nl

Opdrachtnemer
Groosman
Schouwburgplein 34
3000 BT Rotterdam
T :: 010 2014000
info@groosman.com
www.groosman.com

document
datum		

02

:: Walburg-20160530.indd
:: 31 mei 2016

Voorwoord

In navolging op de planvorming van de revitalisatie van winkelcentrum
Walburg heeft de gemeente Zwijndrecht het initiatief genomen om ten aanzien
van de inrichting van het openbare gebied rondom het winkelcentrum, dit
ambitiedocument samen te stellen.
In dit document wordt richting gegeven aan een integrale ontwerpvisie voor
het winkelgebied Walburg. Het betreft dus geen opgelegd ontwerp, maar een
denkrichting, waarmee mogelijk te selecteren partijen, die verantwoordelijk
worden gesteld voor de vormgeving en/of uitvoering, een leidraad hebben
waarin de ambitie van de gemeente wordt vertegenwoordigd.
Groosman heeft in samenwerking met RRog stedenbouw en landschap en de
gemeente Zwijndrecht dit ambitiedocument opgesteld. Groosman is als architect
verantwoordelijk voor het ontwerp van de reviltalisatie van winkelcentrum
Walburg en heeft vanuit de totaalbeleving van het winkelen op een afgewogen
wijze een integrale visie voor het gehele gebied ontwikkeld.
In deze overall-visie staat het winkelend publiek centraal. Hierbij is gelet
op winkelbeleving, verlenging van de verblijfsduur, maar ook veiligheid
en duurzaamheid. Om deze aandachtspunten goed te positioneren is, in
tegenstelling tot de huidige vorm van inrichting binnen het plangebied gekozen
voor het concept ‘de auto te gast’. Hiermee zal het winkelgebied meer een
eenheid gaan vormen en zich daardoor sterker manifesteren. In die zin zal
Walburg een nog sterkere aantrekkingskracht krijgen voor het winkelend publiek,
voor zowel Zwijndrecht als de regio.
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concept openbare ruimte
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1 Inleiding
Voor u ligt een rapport waarin de ruimtelijke ambitie wordt beschreven van
de toekomstige openbare ruimte van het winkelcentrum Walburg. Aanleiding
hiervoor is de herstructurering van het huidige winkelcentrum, tot een op de
toekomst gericht winkelcentrum met een regionale betekenis.
De gemeente Zwijndrecht is zich bewust van het belang van een integrale
meeontworpen buitenruimte. Daarom heeft ze de ambitie om een deze integrale
kwaliteitsverbetering voor het gebied ook daadwerkelijk te bewerkstelligen.
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de verbouw van het winkelcentrum.
Dit document is opgesteld om de ambitie van de gemeente te beschrijven,
in samenhang met de gebouwde omgeving en om zo sturing te geven aan de
vervolgwerkzaamheden en partijen te inspireren.
De projectlocatie is op nevenstaande afbeelding weergegeven. Ze wordt aan de
noordwestzijde begrensd door de Laan van Walburg en aan de noordoostzijde
door de Beneluxlaan. Aan de zuidwest- en zuidoostzijde wordt ze begrensd door
de kavelgrenzen van de aanliggende bebouwing.

Leeswijzer
Het rapport behandeld in hoofdstuk 2 een globale analyse van de locatie
en verbindt aan die analyse een aantal ambities. In hoofdstuk 3 worden de
ambities vertaald naar concrete ingrepen. Het rapport wordt afgesloten met een
mogelijke verbeelding van één van de nieuw vormgegeven hoofdentrees.
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Grootschalige
bebouwing
Tussenschaal
‘winkelcentrum’
Kleinschalige
bebouwing

globale stedenbouwkundige analyse op de hoofdstructuur van de Zwijndrecht.

stedenbouwkundige ambitie:
Walburg als een Ruimtelijke schakel in het stedenbouwkundig weefsel van Zwijndrecht.

Qua bouwmassa hoort Walburg bij de
grootschalige gebouwen van Zwijndrecht
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Achter en naast deze stedelijke structuur
ligt het meer dorpse karakter.

Entrees zijn niet duidelijk.

2. Analyse
Stedenbouw
Winkelcentrum Walburg heeft een bijzondere positie in de stedenbouwkundige
structuur van Zwijndrecht. Dit komt in de eerste plaats door de functie; Walburg
is een winkelcentrum met een regionale betekenis. Om deze reden heeft
de locatie een sterke aanzuigende werking voor het autoverkeer en vindt er
grootschalige expeditie plaats. Grote delen van het openbare gebied rondom het
winkelcentrum zijn ingericht om deze verkeersstromen in goede banen te leiden.
Het winkelcentrum hoort qua bouwmassa bij de grootschalige gebouwen van
Zwijndrecht. Samen met de omliggende flatgebouwen en de bebouwing langs
de Beneluxlaan heeft Zwijndrecht hier een ‘stedelijke uitstraling’. Achter en naast
deze stedelijke structuur ligt het meer dorpse karakter van Zwijndrecht.
Doordat de bouwhoogte van Walburg vrij gering is en het winkelcentrum is
vormgegeven als een ‘naar-binnen-gekeerd’ winkelcentrum, ontbeert het
winkelcentrum een uitstraling die past bij de importantie van de plek. Dit
wordt versterkt door de gelede vorm van de bouwmassa. Hierdoor onttrekt
‘het gebouw’ zich aan de omgeving en presenteert het zich meer als een
‘tussenschaal’ tussen het stedelijke en het dorpse karakter van Zwijndrecht.
Daarnaast is het straatbeeld erg rommelig door de diversiteit en wilgroei aan
reclameborden en verkeersborden.
Door de positionering en door de functie heeft Walburg de potentie om zich
als een schakel te presenteren tussen het dorpse en het stedelijke karakter van
Zwijndrecht. Dit vraagt echter aanpassingen aan de uitstraling van het ‘gebouw’.
De ambitie van de planontwikkeling is om de positie van het winkelcentrum
te versterken door het vormgeven van heldere entrees. Hier toont het
winkelcentrum zich en komt de grote schaal en de kleine schaal ‘bij elkaar’.

Naar binnen gekeerd winkelcentrum.

Door de gelede vorm van het gebouw
onttrekt zij zich aan de omgeving.

Rommelige uitstraling. Door wilgroei
van vekeersborden en reclameborden.
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PARK

WALBURG

globale analyse groene hoofdstructuur:
het mooie parkgroen ‘loopt langs’ het winkelcentrum .

PARK
WALBURG

ambitie groenstructuur :
Walburg wordt ‘omarmd’ met parkachtige en groene kwaliteit.

Parkachtige omgeving in de omgeving
van Walburg.
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Beneluxlaan heeft het karakter van
een Parkway.

Beneluxlaan heeft het karakter van
een Parkway.

Landschap
De directe omgeving van winkelcentrum Walburg heeft een mooie parkachtige
kwaliteit. Aan de noord-westzijde ligt een mooi park met een waterpartij en
fontijnen. De wegen aan de noord- en aan de westzijde zijn ingericht met
middenbermen en hebben daardoor het karakter van een Parkway.
Toch oogt het winkelcentrum stenig en somber, omdat de ruimte tussen de
groenstructuren en het gebouw voornamelijk ingericht is voor autogebruik.
Hierdoor is de aanwezigheid van de auto en de daarvoor noodzakelijke
verharding dominant in het beeld. De bomen op deze parkeervelden hebben (te)
kleine boomspiegels en de groenvoorzieningen zijn te kleinschalig in deze grote
ruimte.
Het is de ambitie om Walburg beter te verbinden met de omliggende
groenstructuren. De parkachtige inrichting moet niet stoppen bij de omliggende
wegen. Ze moet doorlopen tot aan de bebouwing, waar dat mogelijk is.
Daarnaast kan de groenstructuur aan de zuidzijde worden versterkt waardoor
er een ‘omarmende’ groenstructuur wordt gemaakt die mede het beeld van
Walburg zal bepalen. De groenstructuur vormt zo een toegevoegde waarde voor
de ruimtelijke kwaliteit van het winkelcentrum en de beleving.

Het aanwezige groen is van lage
kwaliteit en mist robuustheid.

Walburg is niet goed verbonden met
de omliggende groenstructuren.

Het winkelcentrum oogt stenig en
somber.

Royale groene middenbermen.

Aan de noord-westzijde ligt een mooi park
met een waterpartij en fonteinen.

Rondom Walburg is het straatbeeld
groen.
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globale analyse auto-infrastructuur en parkeren: de auto domineert het beeld.
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ambitie parkeren:: twee heldere entrees met elk een eigen parkeerplein.

Parkeergarage aan zuidwestzijde van winkelcentrum Walburg.
Entree ligt verscholen en zorgt voor onoverzichtelijke/ gevaarlijke situaties.
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Parkeren op maaiveld aan de voorzijde
.

Infrastructuur
Walburg is gelegen aan de hoofdontsluitingstructuur van Zwijndrecht. Aan de
westzijde ligt de Laan van Walburg, welke het winkelcentrum verbindt met het
station. De Laan van Walburg is vormgegeven als een echte stadse as, met een
mooie groenstructuur en vrijliggende fietspaden.
Aan de noordzijde ligt de Beneluxlaan. Deze weg kent een vergelijkbaar karakter
als de Laan van Walburg. Via deze route ligt het winkelcentrum verbonden met
de Ringdijk (en de Oude Maas).
Beide ontsluitingswegen hebben een afslag naar het winkelcentrum.
De route vanaf de Laan van Walburg leidt in eerste instantie naar twee
parkeervoorzieningen; één op maaiveld aan de voorzijde van het winkelcentrum
en één gebouwde garage aan de westzijde. Deze entree naar deze garage ligt
enigszins verscholen en is gecombineerd met de expeditie. Het levert een
onoverzichtelijke situatie, mede door aanvullende kleinschalige parkeerplaatsen
langs de route.
Aan de Beneluxlaan wordt Walburg ontsloten, via een route die loopt langs een
slecht vormgegeven fietsenstalling en langs een tankstation. HIer kan gekozen
worden uit een kleine parkeervoorziening aan de noordzijde van het gebouw en
een grootschalige voorziening aan de oostzijde.
De beide afslagen en parkeervoorzieningen zijn via een rondrijstraat, die ook
dienst doet als expeditiestraat ontsloten.
Het is de ambitie om het parkeren helderder vorm te geven. Beide entrees
krijgen één heldere hoofdrijrichting. Bij de Beneluxlaan is het de wens om de
kleinschalige parkeervoorziening (aan de noordzijde van het winkelcentrum) op
te heffen en deze locatie te benutten voor expeditie en deze te vergroenen.
De gedachte is tevens om de parkeergarage aan de zuidzijde te vervangen door
een parkeergarage aan de oostzjde. ‘Snipperparkeerplaatsen’ moeten geclusterd
worden ingericht of komen te vervallen.
De route aan de zuidzijde van het gebied, zal ondergeschikt worden
vormgegeven, zodat het rondrijden worden ontmoedigd.

Entree Laan van Walburg.

Entree Beneluxlaan.
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globale analyse fietsstructuur: Heldere aanrijroutes, maar onduidelijke entrees.

ambitie fietser:: Goed vindbare entrees met duidelijke routing.

Fietspaden zijn niet aanwezig, expeditie is gecombineerd met verschillende
verkeersstromen. Wandelaars “te gast” op het parkeerterrein.
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Dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Eén van de kernkwaliteiten van Walburg is het parkeergemak. Dit heeft als gevolg gehad dat vrijwel het volledige openbare gebied is ingericht op een functionele (civieltechnische) wijze. HIerbij is er echter te weinig aandacht geweest
voor de andere ‘verkeersdeelnemers’. Enerzijds is dit de fietser, anderzijds de
voetganger. Zo is de bereikbaarheid voor de fietser, op het schaalniveau van
Zwijndrecht, goed ingericht. Deze kwaliteit stopt echter wanneer het terrein van
het winkelcentrum wordt betreden. Fietsroutes verdwijnen, fietsenstallingen
ontberen kwaliteit en de entrees van Walburg zijn niet goed zichtbaar.
Zo is het ook voor de voetganger. Als ‘langzaam-verkeer-deelnemer’ voel je je te
gast op een parkeerplaats, terwijl je met het oog op verblijfskwaliteit liever wil
dat de auto te gast is bij de voetganger.
Het is daarom de ambitie om de inrichting van het gehele openbare gebied met
‘deze bril’ te beschouwen; de auto is te gast!
Om dit goed te doen is er een gradatie in gerichtheid op de voetganger, c.q.
langzaam-verkeer-deelnemer. Bij de entrees van het winkelcentrum worden
autovrije pleinen ingericht met verblijfskwaliteit. De voetganger en de fietser kan
deze entrees goed vinden door het inrichten van ‘lopers’. Rondom deze gebieden
liggen de parkeerpleinen. Voor zowel de lopers als voor de parkeerpleinen wordt
het principe van shared-space toegepast. De auto, voetganger, fietser en vrachtwagen gebruiken deze openbare ruimte gezamenlijk. Bijzondere aandacht moet
er gegeven worden aan de locatie en inrichting van de expeditiezones, vanwege
de veiligheid in relatie tot functionaliteit.

Entrees zijn niet goed zichtbaar. Fietsparkeren tussen de afvalcontainers geschoven in
combinatie met de entree voor de voetgangers.

Fietspaden ontbreken.
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3. Visie
Visie
The ‘best of both’! Na de herinrichting profiteert Walburg optimaal van de bestaande kwaliteiten: Park en Plein. De groenstructuur wordt versterkt waardoor
het winkelcentrum beter aansluit bij de parkachtige inrichting uit de directe omgeving. Hierdoor wordt de uitstraling vriendelijker en wordt de openbare ruimte
een schakel in de landschappelijke structuur van Zwijndrecht.
Naast de parkachtige kwaliteit zetten we in op pleinkwaliteit. De auto is straks
te gast en bij de entrees van het winkelcentrum worden echte pleinruimtes
gemaakt met verblijfskwaliteit.
Zo willen we sturen op een toekomstgerichte herstructurering van Walburg.

Concepttekening:: Walburg als schakel in een groene en stedelijke omgeving.
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1. De Tuin

2. Het Park

2.

3. De solitaire bomen op
het parkeerplein

3.

1.

1. Tuinachtige inrichting.

2. Parkachtige inrichting met solitaire bomen en gras. Voortbordurend op het karakter bij de Swanendrift.

3. Solitaire bomen met goede groeicondities
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4. Uitwerking
4.1 Het park
Groen
Een eerste onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte is een
vergroening van de directe omgeving van het winkelcentrum. Op een aantal
plekken (aan de noordzijde en aan de westzijde) kunnen goede plantvakken
worden gemaakt met gras, heesters en bomen (zie nummer 2 op de linker
afbeelding). Dit kan qua sfeer voortborduren op het parkachtige karakter van de
Swanendrift.
Op de parkeervoorzieningen moet meer ruimte worden gemaakt voor de
boomspiegels. De groeicondities van de bomen moet worden verbeterd en waar
mogelijk moeten echte parkbomen worden toegevoegd (zie nummer 3 op de
linker afbeelding).
Aan de zuid- en westzijde van het plan, langs de expeditiestraat, is er geringe
ruimte beschikbaar. Hier worden leibomen, zuilvormige bomen, heester en/of
hagen toegepast (zie nummer 1 op de linker afbeelding).
Langs de plint van het winkelcentrum is ruimte om ‘geveltuinen’ te maken,
waarbij er in overleg met de architect wellicht ruimte is om groene gevels toe te
passen (zie nummer 1 op de linker afbeelding).
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1. Parkeerplein

2. Verblijfsplein

1.

2.

3. De lopers

3.

1. Parkeerplein

Ruimte voor parkeren en ruimte voor groen.
Voldoende ruimte voor bomen

Mooie parkbomen toevoegen gecombineerd met mooie plantvakken. Dit biedt tevens de mogelijkheid om zitgelegenheid te ontwikkelen.
Bestrating

Parkeerplaatsen en rijlopers in uniform bestratingsmateriaal (markering uitgezonderd)
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4.2 Het plein
De pleinachtige inrichting bestaat uit drie onderdelen:
De verblijfspleinen bij de entrees
De parkeerpleinen
De lopers die deze gebieden met elkaar verbinden
4.2.1 De parkeerpleinen
Kenmerk van de pleinen is ‘de auto te gast’. Dit betekent dat er bij de inrichting
wordt aangestuurd op een beeldvorming die past bij een voetgangersgebied. Het
parkeren gebeurt op overzichtelijke pleinen. Er worden zo min mogelijk obstakels
opgeworpen. Groeninrichting gebeurt in substantiele maten, bijvoorbeeld door
het plaatsen van parkbomen in grote boomspiegels. Incidenten (restparkeren)
worden zoveel mogelijk voorkomen. Het materiaalgebruik voor deze pleinen is
betonsteen.

021

pleinachtige inrichting
plint van hoogwaardige bestrating
lopers naar parkeren en
voetpaden omgeving
fietsparkeren
beplanting / groene wanden

Verblijfskwaliteit

Plint van hoogwaardige bestrating - mogelijk hergebruik bestaande gebakken klinker.

Ingetogen fietsparkeren

Fietsparkeren niet opvallend - kleine staanders en/of uit het zicht.
Kwalitatief verblijfsplein
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4.2.2 De verblijfspleinen
De pleinen bij de entrees van het winkelcentrum worden ingericht met
hoogwaardige materialen. De ‘vloer’ van het plein wordt gemaakt van gebakken
klinkers. Dit kunnen hergebruikte klinkers zijn vanuit de bestaande inrichting.
Op deze vloer worden plekken ingericht, met groeninrichting (vaste planten) en
zitelementen of zitranden. Lichtmasten mogen hier bijzonder zijn, waarbij ze de
pleinkwaliteit van deze gebieden versterken.
Het fietsparkeren wordt zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken, door het
toepassen van subtiele (niet te grote) fietsbeugels.
4.2.3 De lopers
De lopers brengen de bezoekers van de parkeerpleinen naar de entrees van
het winkelcentrum. Deze voetgangers- en fietsgebieden zijn ingericht met
betonstenen. Het moet uit de inrichting blijken dat de meest kwetsbare
gebruiker (de voetganger) ‘de baas is’.

Lantaarnpalen

leuke pleintjes - met mooie lichtmast, bank en bijzondere beplanting

023

1. Lopers naar de entrees
2. Speelaanleidingen
3. Overdekte fietsenstalling
4. Vlaggenmasten

1. Lopers naar de entree voorzien van sfeerverlichting

2. Speelaanleidingen voor de kinderen (voetcarillon, huppelblokken, voetstappen)

3. Overdekte fietsenstalling
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4.3 De specials
Een aantal onderdelen van het winkelcentrum vraagt extra aandacht. Bij een
goed functionerend winkelcentrum is het vanzelfsprekend dat er ruimte wordt
geboden aan ‘reclame’ en ‘vermaak’.
In de eerste plaats is er de vraag van standplaatshouders. Deze worden voorzien
op de verblijfspleinen bij de entrees. Ze krijgen een eigen plek aangewezen
die wordt gemarkeerd in de bestrating. De locaties worden voorzien van een
zorgvuldig ingepaste energievoorziening, afvalinzameling en zitgelegenheid.
Als tweede zijn er drie locaties aangewezen voor de vlaggenmasten. Deze
worden geplaatst op de ‘parkachtige’ locaties, in het gras. Voorkomen moet
worden dat de masten als fietsbeugel dienst gaan doen. Masten worden lineair
geplaatst aan de buitenrand van het winkelcentrum, zonder dat ze afbreuk doen
aan de architectuur.
In het gebied wordt een fietsenstalling ingepast. Deze is zorgvuldig vormgegeven
in afstemming met de architectuur en het overige meubilair. De locatie is
voorzien op het verblijfsplein bij de zuidelijke entree van het winkelcentrum.
Verder is het een toegevoegde waarde als er meer verblijfskwaliteit
wordt gerealiseerd. Zo kan er worden gedacht aan het toevoegen van
speelaanleidingen. Deze moet dan wel onderdeel zijn van de ‘vloer’ van het
gebied. Obstakelvorming moet worden voorkomen. Ook sfeerverlichting kan
worden toegevoegd, bijvoorbeeld om ook tijdens de avonden een aangename
uitstraling te verzorgen.

4. Vlaggenmast

Linear, langs de hoofdontsluitingsweg, met de voeten in het gras.
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Beeld::
RRog stedenbouw en landschap
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5. Verbeelding
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Heldere entrees (ontwerp buitenruimte:: RRog stedenbouw en landschap - Winkelcentrum Zijdelwaard Uithoorn)

Prominente en zichtbare stallingsplaats voor fietsers (ontwerp buitenruimte:: RRog stedenbouw en landschap)
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Heldere entrees met geleding in de gevel (ontwerp buitenruimte:: RRog stedenbouw en landschap)
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Uitgave 31 mei 2016

