
HIER WORDT AAN GEWERKT
BINNENSTAD WAGENINGEN

Een overzicht met de stand van zaken van recente projecten in het kader van ‘Aan de slag met de binnenstad’. Projecten die voorzien 
zijn van een groen vinkje  zijn afgerond, de andere hebben de status ‘werk in uitvoering’ . Zie deze en al eerder afgeronde 
projecten ook op www.binnenstadwageningen.nl of op Facebook Binnenstadwageningen. Reactie: binnenstad@wageningen.nl

VERSIE JANUARI 2018

KARAKTER

Wageningse straatjes
Ondernemers maken de minder bekende zijstraten met hun 
speciale en sfeervolle winkeltjes meer zichtbaar en aantrek
kelijk. Het karakter van een zijstraat komt tot uiting in een 
specifiek plan met aandacht voor aankleding, verlichting en 
sfeerborden. De verbindende factor bij alle zijstraten is 
gevonden in groene accenten. 

Middelen: circa €10.000 per straatje, ondernemers dragen 
bij | Planning: realisatie vanaf 2017 Q2 | Trekker: SOW
Participatiegraad: meebeslissenKARAKTER

Winkeldeuren dicht voor klimaat
Bezoekers van de binnenstad kunnen op deuren van winkels 
en horeca een bordje zien hangen met de tekst  ‘Natuurlijk 
zijn wij open, de deur is alleen dicht om energie te besparen!’. 
De bordjes zijn een actie van de ondernemersvereniging 
SOW en de gemeente om energieverspilling tegen te gaan. 
Bezoekers zien dat de ondernemer wel geopend is, en lezen 
wat de achterliggende reden is van de gesloten deur.

Middelen: niet uit binnenstadsprogramma | Planning: 
gerealiseerd 4e kwartaal 2017 | Trekker: SOW en 
Gemeente (Wageningen Klimaatneutraal) |  Participatie 
graad: coproductie

KARAKTER

Verwijderen graffiti 
Op monumentale gebouwen, winkelpanden en woonhuizen 
in de binnenstad wordt graffiti verwijderd. In een samen
werking tussen de gemeente, ondernemers en SOW wordt 
de binnenstad grootschalig schoon gemaakt. Hiermee krijgt 
de stad een betere uitstraling en worden mooie muren en 
straten beter zichtbaar.

Middelen: €30.000 | Planning: 2e en 3e kwartaal 2018 
Trekker: ondernemers | Partcipatiegraad: coproductie

KARAKTER

Peukenproject binnenstad
Inwoners, bezoekers en ondernemers zien graag een 
schone binnenstad zonder sigarettenpeuken op de grond. 
Een inwoner ontwikkelde een ‘peukenproject’ om bezoekers 
bewust te maken van milieueffecten van peuken op straat. 
Ondernemers en de gemeente zijn aangesloten om samen 
peuken uit de stad te weren. Een schone straat is uitno
digend om te verblijven. 

Middelen: Niet uit binnenstadsbudget | Planning: 1e en  
2e kwartaal 2018 | Trekker: Wageningen Schoon |    
Participatiegraad: coproductie  



KARAKTER

Herontwikkeling Grote Kerk
De exploitatie van de Grote Kerk maakt het mogelijk dat er 
multifunctioneel gebruik gemaakt wordt van het gebouw, en 
dat de kerk daarmee een optimale rol krijgt in het hart van de 
binnenstad. De inzet is om het kerkgebouw een samen
bindende plaats en functie te geven in de gehele Wageningse 
gemeenschap. (bron: www.grotekerkwageningen.nl)

Middelen: niet uit binnenstadsbudget | Planning: gereali-
seerd 3e kwartaal 2017 | Trekker: Stichting Exploitatie 
Grote Kerk | Participatiegraad: zelf organiseren

KARAKTER

VR-experiment
Na het StadsLAB (zie vorige update) ontstond het plan een 
experiment te doen om virtual reality in te zetten bij besluit
vormingsprocessen. In dit geval onderzoeken we dit 
speciaal bij de keuze voor een identiteit van de binnenstad; 
welk profiel, welk karakter willen we dat de stad heeft? Dit 
experiment sluit aan bij het nieuwe Omgevingsplan binnen
stad. De provincie ondersteunt het experiment, de WUR 
onderzoekt het proces, startup Green Dino voert uit en de 
gemeente volgt en helpt bij aansluiting op het Omgevings
plan.

Middelen: niet uit binnenstadsbudget | Planning:  
1e kwartaal 2018 | Trekker: burgerinitiatief | Participatie
graad: meebeslissen

KARAKTER

Duurzame straatverlichting
De straatverlichting in de winkelstraten had voorheen niet 
overal dezelfde kleur en was niet energiezuinig en duur
zaam. De straatlantaarns in de winkelstraten hebben nieuwe 
armaturen gekregen, voorzien van warm ledlicht met een 
goede lichtopbrengst. Dit geeft op jaarbasis een besparing 
van 10.861 kWh, ongeveer €2400,. Ondernemers en inwo
ners konden hun voorkeur kenbaar maken voor de verlich
tingskleur.

Middelen: Niet uit binnenstadsbudget | Planning: gereali-
seerd 4e kwartaal 2017 | Trekker: Gemeente (Wageningen 
Klimaatneutraal) | Participatiegraad: meebeslissen

KARAKTER  

Passage/2e Kloostersteeg 
Vanuit een burgerinitiatief is de entree tot het Conventplein 
verbeterd. De bestrating is vernieuwd naar een ontwerp  
dat gemaakt is met ondernemers en bewoners. Het plafond 
is geschilderd en de verlichting is vernieuwd. Een muur
schildering gaat het geheel nog completeren. 
Met deze aanpassingen wordt de doorloop vanaf de  
Hoogstraat aantrekkelijker.

Middelen: €10.000 | Planning: 1e kwartaal 2018 |  
Trekker: inwoners en ondernemers | Participatiegraad: 
zelf organiseren

KARAKTER

Verduurzaming binnenstad
Vanuit het programma ‘Wageningen werkt duurzaam’ wordt 
samengewerkt met het WOC en de SOW. De aandacht gaat 
voorlopig naar drie thema’s: het onderzoeken van mogelijk
heden om afval te scheiden en afvalstromen te verduur
zamen, voorfinanciering/crowdfunding van klimaatmaat
regelen bij ondernemers, en het stimuleren van groene 
daken en tuinen.

Middelen: PM | Planning: 2017, 2018 | Trekker:  
Gemeente (Wageningen Klimaatneutraal), THUIS, SOW/
WOC | Participatiegraad: coproductie



FIETSEN

Zwerffietsen en fietswrakken 
opruimen 
In de binnenstad en op het busstation zijn 250 zwerffietsen 
en fietswrakken opgeruimd. Deze fietsen of fietsrestanten 
zorgden voor een rommelige aanblik en/of hielden ten 
onrechte een reguliere fietsparkeerplek bezet.

Middelen: Niet uit binnenstadsbudget | Planning: door-
lopend | Trekker: Gemeente | Participatiegraad: adviseren

FIETSEN

Fietsparkeerplekken  
verbeteren en uitbreiden  
Op initiatief van de ondernemers worden meer en betere 
plekken gecreëerd waar fietsen geparkeerd kunnen worden. 
Deze tweede fase is een vervolg op de eerste fase die in 
2016 gerealiseerd is.
Deels worden fietsparkeerplekken verplaatst van locaties 
waar ze nauwelijks gebruikt worden, deels worden er 
nieuwe voorzieningen aangelegd. Dit komt ten goede aan 
een betere fietsbereikbaarheid. In combinatie met de 
aanpak van zwerffietsen, leidt dit tot een betere uitstraling 
en beleving van de binnenstad.

Middelen: €65.000 | Trekker: OW en gemeente |  
Planning: 1e kwartaal 2018 | Participatie: coproductie

FIETSEN

Fietsparkeren Junushoff
Er is behoefte en noodzaak om hinderlijke en onveilige(?) 
situaties tegen te gaan op het Junushoffplein. Onjuist 
geparkeerde fietsen belemmeren de nooduitgangen en 
trappen. Het plein wordt ook gebruikt voor evenementen, 
dus zo weinig mogelijk vaste voorzieningen is een voor
waarde. Als experiment wordt met een rode laser (niet) 
parkerenvakken geprojecteerd op het plein.

Middelen: €2000 | Planning: 4e kwartaal 2017 | Trekker: 
theater Junushoff en gemeente |  Participatiegraad:  
informeren

STADSENTREES

Uitstraling Beuningstraat 
Ondernemers en bewoners hebben een ontwerp gemaakt 
voor een prettigere uitstraling van de Beuningstraat. Het 
plan omvat een muurschildering, de aanleg van groene 
poorten en beplanting. Het maakt deel uit van het initiatief 
van de Wageningse Straatjes.

Middelen: €16.000 | Planning: 1e kwartaal 2018 | Trekker: 
inwoners en ondernemers | Participatiegraad: coproductie

STADSENTREES

Vergroening busstation
Inwoners willen graag een groenere aanblik van de aan
komst in de stad en de entree naar de binnenstad. Onder
zocht wordt op welke manier het busstation en de directe 
omgeving aan de Stadsbrink een meer groene, gastvrije en 
aantrekkelijke aansluiting met de binnenstad kan krijgen.

Middelen: nog niet bekend | Planning: 2018 | Trekker: 
gemeente (Groenbeleidsplan) |  Participatiegraad:  
coproductie

FIETSEN

Fietstellingen onderzoek 
Om hinderlijk geparkeerde fietsen structureel tegen te gaan 
en bewoners en bezoekers te stimuleren gebruik te maken 
van parkeervoorzieningen voor de fiets, was inzicht nodig in 
de verhouding tussen voorzieningen en geparkeerde 
fietsen. Zo zijn op verschillende momenten overdag,  
’s avonds en ’s nachts tellingen gedaan in de binnenstad.Dit 
geeft inzicht in de parkeerdruk en hoeveel voorzieningen we 
nog tekort komen.

Middelen: niet uit binnenstadsbudget | Trekker: gemeente  
|  Planning: gerealiseerd 3e kwartaal 2017 | Participatie 
graad: informeren



BEREIKBAARHEID EN VINDBAARHEID 

Bewegwijzering toeristische 
locaties
Op invalswegen en in de binnenstad is nieuwe toeristische 
bewegwijzering geplaatst. Bij de vormgeving en kleurkeuze 
is rekening gehouden met leesbaarheid en uitstraling. Er is 
gezorgd voor een logische routing en aandacht voor 
bes  temmingen die cultureel en economisch van belang zijn. 
Bezoekers kunnen belangrijke en interessante locaties in de 
binnenstad beter vinden met een duidelijke bewegwijzering.

Middelen: niet uit binnenstadsbudget | Planning:  
gerealiseerd 2e kwartaal 2017 | Trekker: gemeente |   
Participatie: coproductie

INITIATIEF NEMEN

Nieuwe doelgroepen informeren
Bij de binnenstad zijn verschillende doelgroepen betrokken. 
Ondernemers, jongeren, inwoners en studenten zijn al op 
een of andere manier betrokken bij een project. Hetzij in de 
Begeleidingsgroep Binnenstad, in de Plangroep groene 
Beuningstraat of met een eigen initiatief.
Twee jongeren met een nieuwe onderneming maken korte 
filmpjes van enkele projecten in de binnenstad, om via 
facebook en andere kanalen een breder publiek te bereiken 
en te informeren.
Het eerste filmpje gaat over de realisatie van betere fietspar
keervoorzieningen in de binnenstad, het tweede filmpje gaat 
over energiezuinige ledverlichting. Het derde filmpje volgt in 
het voorjaar van 2018.
De filmpjes zijn te vinden op www.binnenstadwageningen.nl 

Middelen: €2000, niet uit binnenstadsbudget | Planning: 
einde proef juni 2017 | Trekker: gemeente | Participatie
graad: adviseren

INITIATIEF NEMEN

Community-vorming  
In onder meer stadsbijeenkomsten, social media, de 
popupwinkel en communicatieuitingen wordt duidelijk 
gemaakt dat initiatieven voor de binnenstad betrekking 
hebben op alle inwoners, bezoekers, ondernemers en 
andere betrokkenen. 
De begeleidingsgroep binnenstad bestaat uit betrokken 
inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van 
overkoepelende organisaties, studenten en jongeren,  
en  adviseert over bestedingen van het budget.
Samenwerken voor de stad is steeds het centrale thema.

Middelen: Niet uit binnenstadsbudget | Planning:  
doorlopend | Trekker: Gemeente | Participatiegraad: 
coproductie

INITIATIEF NEMEN

Pop-podium in de binnenstad?
Op verzoek van jongeren wordt onderzocht welke mogelijk
heden er zijn voor de realisatie van een poppodium in de 
binnenstad. Er zijn mogelijkheden in het oude postkantoor 
aan het Plantsoen. Meermaals is aangegeven dat een 
poppodium door jongeren, nietstudenten en andere  
Wageningers wordt gemist.

Middelen: niet uit binnenstadsbudget | Trekker: 
initiatiefnemers | Planning: onbekend | Participatiegraad:  
coproductie

samenstelling:
gemeente Wageningen

vormgeving:
GAW ontwerp+communicatie

januari 2018

VERBINDING MET DE WUR

Samenwerking 100 jaar WUR
Een van de doelstellingen van de jubileumviering is het 
aanhalen van banden tussen de WUR met de stad, 
 in   woners en ondernemers. Als onderdeel van het jubileum
programma 100 jaar WUR vinden diverse activiteiten plaats, 
ook in de binnenstad. Organisatie hiervan vind plaats in 
samenwerking tussen inwoners, ondernemers en de WUR.

Middelen: PM | Planning: 1e en 2e kwartaal 2018 |  
Trekker: WUR, SOW, gemeente | Participatiegraad:  
coproductie


