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De droom.....



De Voorstraat is van iedereen!

 � bewoners

 � ondernemers en winkeliers

 � winkelend publiek

 � recreanten en toeristen

 � organisatoren evenementen

 � bezoekers evenementen

 � werknemers

 � horecaklanten

 � voetgangers

 � fietsers

 � automobilisten



Historie

 13 

Aan de noordzijde van de stad vormt aanvankelijk de Lekdijk (de 
latere Korten- en Langendijk) de afsluiting. Aan de westelijke en 
oostelijke stadsgracht lijken oude kavelsloten ten grondslag te 
liggen. Voorts is de grens aan de zuidzijde beïnvloed door de 
Hagewetering en een landweg die begin 19e eeuw de naam 
Hagenweg had. Tegenwoordig vormen de Buitenlandpoort en 
Lijnbaan een deel van de voormalige landweg. 
 
In de planmatige opzet met het verdedigbare karakter past ook 
de bouw van het kasteel Batestein. De kasteelmuur ging daarbij 
over in de verdedigingswerken van de stad. Na opruiming van de 
laatste resten van Batestein werd het Hofplein aangelegd, 
waarmee door het verbinden van de Kortendijk en Lekdijk sinds 
eeuwen de oude doorgaande route via de dijk langs de Lek weer 
hersteld was. Voorheen liep deze, gelijk de huidige situatie, 
noordelijk om de stad heen via de Ringdijk. 
Binnen de grachten lagen de verdedigingswerken met poort-
gebouwen ter hoogte van de Voorstraat en bij de oostelijke 
aansluiting op de Lekdijk. De nieuwere entrees zijn de Spekbrug 
(ca. 1870) en de veel latere Kloosterbrug uit 1974 die thans de 
hoofdontsluiting van de binnenstad geworden is. 
 
 

 Schematisch overzicht belangrijkste historische elementen. 
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Beeldkwaliteitplan Voorstraat - Vianen
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 � doorgaande route

 � grens tussen twee ontginningsrichtingen

 � visuele afsluiting door poort en kerktoren

 � in eerste instantie marktstraat

 �  wonen en werken, later pas winkelen

 � verblijven wordt steeds belangrijker

 � van route naar plein!



Vroeger



Nu

 � te weinig verblijfsklimaat

 � rommelig door wisselend profiel

 � te breed, geen menselijke maat

 � evenementen (weekmarkt, oldtimers, paardenmarkt)

 � woonstraat met winkels of winkelstraat met woningen?

 � geen gezellig horeca plein/verblijfsplek

 � te veel soorten bestrating, drukke lijnen (fietsen, parkeren)

 � niet passend bij historie/monumentailiteit vd ruimte



Onrustige en bonte bestrating



 � uniek historisch karakter

 � hybride functie

 � pleinfunctie

 � huiskamer

 � verblijfswaarde

 � benadrukken van de historische kwaliteiten

 � symmetrie

 � meer groen

 � ruimte voor terrassen

 � veilig voor verschillende soorten verkeer

PVE vastgesteld door de raad



PVE - sfeer

Eis
 � historische karakter - ingetogen materiaalkeuze

 � bomen toevoegen

 � noordplein geschikt voor terrassen en evenementen

 � zuidwordt primair ingericht als langgerekt fiets- en wandelgebied.  
‘Stepping stones’ aanbrengen

 � integraal verlichtingsplan

Wens
 � hergebruik natuurstenen 

 � uitstallingen en luifels in uniforme Vrijstad-stijl 

 � waterelement toevoegen

 � Vrijplaats inpassen



PVE - verkeer en parkeren

Eis
 � auto te gast 

 � snelheidsregime 15 km per uur 

 � de Voorstraat éénrichting verkeer

 � noordelijk deel van de Voorstraat bereikbaar voor bevoorrading 

 � 45 parkeerplekken  

 � noordelijk deel geen parkeren (invalide P)

 � parkeren in middenstrook en aan een kant inrijden

 � parkeerplaatsen alleen bestemd voor kort bezoek 

 � geen belijning en zo min mogelijk verkeersborden 

 � omliggende straten blijven bereikbaar 

 � regime kortparkeren aanscherpen 



PVE - functionaliteit

Eis

 � verblijfsruimte krijgt hoge prioriteit

 � paardenmarkt en weekmarkt zijn inpasbaar 

 � straatmeubilair wordt afgestemt

 � belangen van inwoners, bewoners, winkeliers, bezoekers en 
toeristen zorgvuldig afwegen

 � inrichting is klimaat adaptief en water robuust



PVE - uitvoering

Eis

 � uitvoering afstemmen met direct belanghebbenden.

 � herinrichting Voorstraat wordt gecombineerd met 
rioleringswerkzaamheden

 � budget voor de uitvoering is vast 

 � aanvullende wensen bestuurlijk afwegen

 � mogelijk provinciale subsidie voor specifieke onderdelen



Schuinparkeren versus langsparkeren



Uitgangspunten ontwerp

 � klassieke breedstraat (symmetrie dwars/lengte richting)

 � ensemble van twee lange gevels en twee hoofdmomenten op de koppen

 � één baksteen vloer, rode kleur van rivierklei

 � drie pleinen als verbijzondering en verblijfsruimte (net zoals stadhuis!)

 � ontwerp op basis van verblijven (en niet verkeer!)



Speciale elementen
Spuwertjes of waterpomp

Follie of Stadspergola
ten behoeve van verschillende doelen

Historisch tableau Combi tableau-waterspuwer Verlichting

 � ‘entreeplein’ zuidzijde Voorstraat: ‘welkom in Vianen’  
(aandacht voor cultuurhistorie en erfgoed)

 � ‘loper’ over groot deel van Voorstraat met pomp  
als rustpunt/’stepping-stone’

 � ‘noordplein’ noordzijde Voorstraat: hier wil je blijven zitten!

Uitwerking ontwerp - concept



 � eerste reactie automobilist ‘mag ik hier eigenlijk wel rijden?’  
het gevoel dat je plein op rijdt

 � auto en fietsers op zelfde rijbaan

 � auto blijft achter fietser en past snelheid aan

 � hele inrichting ziet er uit als verblijfsgebied 

 � geen/kleine niveauverschillen

 � voorbeelden; Mariaplaats Utrecht; Steenstraat Arnhem; Rijnstraat 
Woerden; Culemborg

Principe ‘auto te gast’



snelheidsremmers - gedragPrincipe ‘auto te gast’



Ontwerp
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Detail
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Detail



Materialen



Meubilair

Klassiek

Tijdloos

Eigentijds





WATERSPUWER

VERDA M PEN
VERDA M PEN

STADSG R ACHT
OVERTO LLIG WATER

OPNAME VIA WORTEL
S

HEMELWATER AFVOER

GRO NDWATER

POMP G RO NDWATER

INFILTREREN

NEERSL AG

overtollig water
wordt afgevoerd
naar de gracht

bomen zijn 
voorzien van bewatering
en beluchtingssysteem

water verdampt tot wolken

verzadigde wolken laten 
water vallen als neerslag

neerslag
infiltreert
in de bodem

water wordt
opgepomt vanaf
grondwater

schaduw en ver-
damping van water 
door de boomkroon 
vermindert hittestress

waterspuwer geeft 
verkoeling en
vermaak

water wordt
opgepomt vanaf
grondwater

KLIMAATBESTENDIGE STAD, CIRCULAIR MET WATER!

BLUE DEAL VOORSTRAAT, VIANEN

Blue Deal
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