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1 Inleiding

Aanleiding

Voor de Oostfl ank van het centrum van 
Wijchen is een masterplan opgesteld. Het 
Masterplan Oostfl ank voorziet in de 
ontwikkeling van drie gebouwen met daar 
onder drie parkeergarages. Hierdoor 
verandert de parkeersituatie in het oostelijke 
deel van het centrum van Wijchen ingrijpend. 
Indien de plannen op de voorgestelde wijze 
uitgevoerd gaan worden voorziet de 
Vereniging van Eigenaren Centrum Wijchen 
afdeling Zaken (VvE) grote gevolgen voor het 
functioneren van de winkels in de Markt-
promenade.

Vraagstelling

De VvE heeft Droogh Trommelen en Partners 
(DTNP) gevraagd de consequenties van de 
gewijzigde parkeersituatie voor het functio-
neren van het centrum van Wijchen in beeld 
te brengen. Om deze consequenties in beeld 
te kunnen brengen zijn de volgende vragen 
beantwoord:

Hoe ziet de huidige ruimtelijk-functionele 
structuur (spreiding aanbod, ligging 
trekkers, locaties en omvang parkeer-
gelegenheid, bereikbaarheid, routing) van 
het centrum van Wijchen er uit?
Wat is het effect van de geplande 
parkeersituatie op de toekomstige routing 
in het centrum, en voor de Markt-
promenade in het bijzonder?
Wat betekent dit voor het functioneren van 
de Marktpromenade?
Welke aanpassingen in het masterplan 
en/of de Marktpromenade zijn gewenst/
noodzakelijk voor een goed functio-
nerende Marktpromenade?

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 behandelt de ruimtelijk-
functionele structuur van het centrum van 
Wijchen. Om de loopstromen in beeld te 
brengen zijn passantentellingen in het 
centrum van Wijchen uitgevoerd. De 
resultaten van de passantentellingen zijn in 
hoofdstuk 2 opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt 
ingegaan op de effecten en consequenties 
van het masterplan op het functioneren van de 
detailhandel in het centrum en de detailhandel 
in de Marktpromenade in het bijzonder. In 

1.

2.

3.

4.

hoofdstuk 4 wordt een aanbeveling gedaan 
voor verbetering van het Masterplan 
Oostfl ank.
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supermarkten zijn belangrijke publiekstrekkers 
voor het centrum. Een andere belangrijke 
trekker voor het centrum van Wijchen is de 
Hema (1.125 m² wvo). Dit warenhuis is 
centraal in het centrum gelegen.

2 Analyse ruimtelijk-  
 functionele structuur

Spreiding aanbod en trekkers

Het centrum van Wijchen is compact van 
opzet. Het winkeloppervlak van het centrum 
heeft een omvang van circa 22.000 m² 
winkelvloeroppervlak (wvo). Het centrum 
wordt gevormd door de Touwslagersbaan, de 
Burchtstraat, de Spoorstraat, de zuidzijde van 
de Sterrebosweg, de Markt en het overdekte 
winkelcentrum de Marktpromenade (± 4.300 
m² wvo). In het centrum is een aanbod van    
± 5.400 m² wvo aan food en ± 16.600 m² wvo  
aan non-food aanwezig. Het sterkste 
recreatieve aanbod is in de Burchtstraat en in 
de Marktpromenade gevestigd (zie kaart 1).

De goedbezochte warenmarkt wordt elke 
donderdagochtend op de Markt gehouden 
met plek voor 30 kooplieden.

De supermarkten Albert Heijn (1.340 m² wvo), 
Jan Linders (800 m² wvo) en Aldi (625 m² 
wvo) zijn bij de drie entrees van het centrum 
gesitueerd. De Emté (1.500 m² wvo) ligt net 
buiten het kernwinkelgebied. Deze 

Recreatief aanbod in Marktpromenade

Supermarkten zijn publiekstrekkers

De warenmarkt trekt veel bezoekers
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Parkeergelegenheid en bereikbaarheid

In het centrum van Wijchen zijn op dit moment 
1.593 parkeerplaatsen. In de toekomst 
moeten er 742 parkeerplaatsen bijkomen om 
het toekomstig gewenste aantal van 2.335 
parkeerplaatsen te halen. In de Oostfl ank zijn 
op dit moment 444 parkeerplaatsen. Door 
Goudappel Coffeng is berekend dat de 
parkeercapaciteit met 393 parkeerplaatsen 
uitgebreid dient te worden om de toekomstig 
gewenste situatie van 837 parkeerplaatsen te 
bereiken*. Parkeren aan de Oostfl ank gebeurt 
nu op twee terreinen op het Europaplein, 
achter de Mr. van Thielhal (sporthal) en 
tijdelijk op het voormalige basisschoolterrein 
De Meerdreef (zie kaart 2). Op de 
parkeerterreinen terreinen kan gratis 
geparkeerd worden. De parkeerterreinen 
vallen deels onder de blauwe zone en zijn 
deels beschikbaar voor langparkeerders.

Het centrum van Wijchen wordt ontsloten door 
de Hoge weg, de Stationslaan, de Bronck-
horstlaan, de Meester van Coothlaan en de 
Meerdreef. Vanaf deze wegen zijn er 

meerdere mogelijkheden om de parkeer-
terreinen aan de rand van het centrum te 
bereiken.

Parkeerdruk merkbaar op Europaplein

Tijdelijk parkeerterrein valt onder blauwe zone

Parkeren achter Mr. van Thielhal

* Goudappel Coffeng (2007), Analyse parkeren 
 centrum
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Looproutes

De supermarkten liggen verspreid aan de 
entrees van het centrum, gekoppeld aan de 
belangrijkste parkeerterreinen. Voor de Albert 
Heijn en de Marktpromenade zijn de twee 
parkeerterreinen van het Europaplein de 
belangrijkste parkeerlocaties. 

Om een beeld te krijgen van de bezoekers-
stromen in het centrum van Wijchen zijn op 
dinsdag 15 april en zaterdag 19 april 
passantentellingen gehouden bij alle in- en 
uitgangen van de Markt en de Markt-
promenade (zie kaart 3). Op negen telpunten 
zijn gedurende de hele dag beide kanten op 
passanten geteld. Elk uur is op elk punt 5 à 6 
minuten geteld. Deze scores zijn bij elkaar 
opgeteld en verrekend naar dagtotalen.

De ingang van de Marktpromenade vanaf de 
Markt (telpunt 4) en vanaf het Europaplein 
(telpunt 7) worden druk belopen. Op beide 
dagen zijn op de telpunten 4 en 7 (en zaterdag 
op telpunt 9) ongeveer vier keer zoveel 
passanten geteld dan bij de Oosterweg (op de 
telpunten 5 en 6). De passantenaantallen bij 
de Touwslagersbaan (telpunt 1) en de 
Spoorstraat (telpunt 2) zijn vergelijkbaar met 

de passantenaantallen in de Marktpromenade 
(telpunten 4, 7 en 9). 

Uit deze bevindingen kan geconcludeerd 
worden dat het Europaplein en de noord- en 
westingang van de Marktpromenade een zeer 
belangrijk onderdeel van de hoofdroute vormt 
in het kernwinkelgebied in Wijchen. De entree 
aan de Oosterweg (telpunt 6) doet maar in 
veel beperktere mate mee.

Parkeerterreinen Europaplein belangrijk voor AH

Ingang Marktpromenade bij Oosterweg stuk rustiger

Marktpromenade onderdeel belangrijkste looproute
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3 Effecten Masterplan

Veranderingen in de parkeersituatie

Op dit moment is er een hoge parkeerdruk in 
het centrum. Er zijn op dit moment 1.590 
parkeerplaatsen in het centrum, terwijl de 
noodzakelijke capaciteit op dit moment al 
1.727 parkeerplaatsen dient te zijn. De 
voelbare parkeerdruk geldt zeker ook voor de 
Oostfl ank (Goudappel Coffeng, 2007). Om 
hier soelaas aan te bieden is met nieuwe 
ontwikkelingen in dit deel van het centrum 
rekening gehouden met uitbreiding van de 
parkeercapaciteit. Onder het nieuwe 
gemeentehuis en de twee woningbouw-
locaties waar nu nog het gemeentehuis en de 
sporthal staan worden parkeergarages 
gebouwd. Deze drie nieuwe parkeergarages 
zijn niet met elkaar verbonden en zijn bestemd 
voor belanghebbenden. Dit betekent dat de 
parkeergarage alleen door de gebruikers van 
de boven de grond gelegen functies bestemd 
zijn. Alleen de meest zuidelijke garage onder 
de nieuw te bouwen woningen op de huidige 
sporthallocatie is deels bestemd voor 
bezoekers aan het centrum. * Buro 5 Maastricht (2007), Masterplan Oostfl ank

 Centrum Wijchen

In dit plan verdwijnt het parkeerterrein op het 
Europaplein dat het dichtst bij de winkels aan 
de noordzijde van de Marktpromenade ligt 
(waaronder Albert Heijn). Het andere 
parkeerterrein zal blijven bestaan, maar ligt 
verder van de winkels*. Bovendien ontstaat er 
een verslechterde zichtrelatie tussen dit 
terrein en de winkels door het nieuwbouw-
project op de huidige gemeentehuislocatie. 
Het Europaplein komt min of meer los te 
liggen. Er bestaat geen directe relatie meer 
met de winkels in de Marktpromenade. De 
bezoekers aan het centrum van Wijchen die in 
de Oostfl ank willen parkeren zijn in het 
masterplan aangewezen op het deel van het 
Europaplein dat blijft bestaan en de te 
ontwikkelen parkeergarage ten zuiden van de 
Marktpromenade (huidige sporthallocatie) (zie 
kaart 4).

Effecten veranderingen in de parkeersituatie

De verslechtering van de parkeersituatie op 
het Europaplein wordt in het masterplan 
gecompenseerd middels een parkeergarage 
ten zuiden van de Marktpromenade. Deze 

Masterplan: verdiept parkeren op sporthallocatie

Verandering parkeersituatie heeft effect op winkels

Oosterweg straks onderdeel hoofdroute?
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verandering zal duidelijke effecten hebben op 
de toekomstige looproutes. De bezoekers van 
de Oostfl ank van het centrum zullen in grote 
mate in de parkeergarage moeten parkeren 
en zullen naar verwachting de kortste route 
naar de winkels in het centrum blijven kiezen. 
Dit betekent dat de belangrijkste looproute 
meer via de Oosterweg zal lopen. 

De Albert Heijn kan mogelijk inspelen op deze 
verandering door de entree van haar 
supermarkt te verplaatsen naar de 
Oosterweg. Bezoekers kunnen in de nieuwe 
situatie de Marktpromenade nog steeds 
relatief eenvoudig benaderen via de 
zuidingang van het winkelcentrum. Wanneer 
deze entree van de Marktpromenade 
opgewaardeerd wordt zal een deel van de 
centrumbezoeker verleid worden het 
winkelcentrum van die kant in te gaan en niet 
direct naar de Markt door de steken. De 
bezoekers die weer naar de auto teruglopen 
zullen echter niet snel geneigd zijn via de 
Marktpromenade het centrum te verlaten, 
omdat lopen via de Oosterweg korter is. 

Het gevolg van de verandering in looproutes 
zal zijn dat alle winkels aan het pleintje bij de 

noordzijde van de Marktpromenade (o.a. de 
versspeciaalzaken in de vershof, Pet’s Place, 
La Vitrine en Phildar) beduidend minder 
passanten gaan hebben, wat een grote 
afname van de omzet zal betekenen. Ook de 
winkels dichtbij de noorduitgang van de 
Marktpromenade (o.a. De Goudreinet, Miss 
Etam Outlet, M&S en Hans Anders) zullen 
minder goed functioneren door de geslonken 
passanten-stroom. Ook dit gedeelte ligt in de 
toekomstige situatie, zoals geschetst in het 
masterplan, uit de routing. 

Door het kleinere aantal passanten in de 
bovengenoemde gedeeltes van de 
Marktpromenade vindt een fl inke 
omzetvermindering plaats bij de huidige 
ondernemers. Het winkelgebied devalueert 
daardoor van een A1-winkelgebied naar een B 
of C locatie. Hierdoor treedt ook een fi kse 
huurderving en waardevermindering op voor 
de eigenaren.



11D R O O G H  T R O M M E L E N  E N  PA R T N E R S

Masterplan: Parkeren bezoekers verplaatsen

Oplossing: Bronpunt parkeren hier handhaven 

Gevolg: Slechter functioneren Marktpromenade

4 Aanbeveling

Om de Marktpromenade goed functionerend 
te houden is aanpassing van het masterplan 
noodzakelijk. Om voldoende passanten in dit 
deel van het winkelcentrum te behouden is het 
gewenst om de entree van de supermarkt op 
de huidige locatie te behouden. Gekoppeld 
daaraan is een parkeeraccommodatie met 
een grote capaciteit noodzakelijk, direct 
aansluitend aan het pleintje van de Markt-
promenade. Op deze wijze kunnen 
aanzienlijke verminderingen van passanten, 
omzetverlies voor onderenemers en 
waardeverlies voor eigenaren worden 
voorkomen

Nadere studie dient uit te wijzen op welke 
manier behoud en/of versterking van het 
bedoelde bronpunt voor parkeren in de 
voorgestelde plannen kan worden 
geïntegreerd.


