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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Nunspeet en het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu heeft Placemaking Plus op 28 september 2017 een Place Game 

georganiseerd rondom het stationsgebied van Nunspeet met als doel het 

verkennen van kansen voor dit gebied. De Place Game werd geleid door 

Placemaking Plus, op basis van de principes en methodologie van Project 

for Public Spaces. Project for Public Spaces is een non-profit organisatie uit 

New York die zich wijdt aan het ondersteunen van gemeenschappen bij het 

transformeren van openbare ruimten tot vitale plekken.

Zo’n 20 betrokkenen namen deel aan de Place Game: lokale ondernemers, 

winkeleigenaren, buurtbewoners en ambtenaren. De deelnemers hebben 

meerdere verbeteringsstrategiën gepresenteerd van korte termijn 

interventies maar ook oplossingen gericht op de langere termijn.

Deze benadering zorgt voor een gecoördineerd experiment. Wat zijn 

de beste manieren  om de ideeën van de deelnemers om te zetten in 

een fysieke realiteit. Men gaat in gesprek over de verschillende ideeën 

en benaderingen die er leven. De Place Game is het startpunt van een 

leerproces om de verbetering van de publieke ruimte en het borgen hiervan 

voor een langere periode te faciliteren.

Om dit proces aan te jagen wordt een Place Management Team 

samengesteld, waarin de partners samenwerken om het proces van 

placemaking in de komende jaren uit te voeren. Dit team kan bestaan 

uit een vertegenwoordiging van de eigenaren, ondernemers en de 

omwonenden.

Aan het eind van de Place Game is er een Place Management Team 

gevormd uit de deelnemers die aangegeven hebben actief met 

de resultaten van de middag aan de slag te willen gaan. Zij zullen 

samenwerken aan het realiseren van de ‘quick wins’ en wanneer dat 

succesvol is, gaandeweg steeds grotere uitdagingen kunnen opzoeken.

◄ Nunspeet

Aanleiding Place Game

Het stationsgebied ligt centraal en vormt een scheiding tussen het 

dorp van Nunspeet en het Veluws natuurgebied dat hieraan grenst. Het 

stationsgebied heeft een deel van zijn levendigheid verloren doordat het 

gebied een onduidelijke functie heeft. De auto is dominant aanwezig en de 

verblijfskwaliteit is verre van optimaal.  

Buurtbewoners en -ondernemers zouden hier graag verandering in willen 

zien en het stationsgebied weer zien floreren.

In samenwerking met de gemeente Nunspeet en het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu is Placemaking Plus de uitdaging aangegaan om van 

het stationsgebied weer een aantrekkelijke plek te maken!

Voorbereid voor:

de gemeente Nunspeet 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

door:
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Wat is Placemaking?

Placemaking is het veranderen van een stukje openbare ruimte van een 

plekje waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit 

meer weg wilt!

 

Placemaking begint met de community en de gebruikers. Gebruikers 

organiseren zich en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Het samen 

zien van kansen in de publieke ruimte, te beginnen met het zogenaamde 

laaghangend fruit: kleine interventies die makkelijk zijn te realiseren (sneller, 

lichter, goedkoper). Een goede publieke ruimte werkt als een magneet voor 

mensen. Mensen gaan er niet alleen naar toe omdat ze er moeten zijn, maar 

ook omdat het verblijf er plezierig is. Wat moet er er worden gedaan om een 

doorsnee plein te veranderen in een aantrekkelijke plek?

 

PPS, Project for Public Spaces

In 30 jaar studie over wat kenmerkend is voor een goede publieke plek, 

heeft Project for Public Spaces vier hoofdeigenschappen gevonden die een 

goede openbare ruimte karakteriseren.

 

De eerste is Comfort. Gebruikers beschrijven de plek als “veilig”, “schoon”, 

“groen”, “charmant”, “aantrekkelijk” en “historisch”. Er is comfortabele 

zitgelegenheid; de plek voelt uitnodigend en heeft een prettige afmeting; 

het is aantrekkelijk om de plek te bezoeken en je kunt deze ook weer 

gemakkelijk verlaten.

 

De tweede eigenschap van een goede publieke ruimte is de variatie 

in Gebruik en Activiteiten wat de plek interessant maakt. Gebruikers 

beschrijven de plek als “leuk”, “speciaal”, “vitaal” en “authentiek”. Er wordt 

eten of iets anders verkocht; men viert er speciale gelegenheden; kinderen 

gebruiken het als een plek om te spelen.

 

Een derde eigenschap is beschikken over goede Toegang en Verbindingen. 

De plek is fysiek verbonden met andere plaatsen, met vervoer, omliggende 

straten en parkeergelegenheid. De toegangsplekken en verbindingen zijn 

uitnodigend en toegankelijk en de ruimte is ontworpen voor een prettig 

gebruik en gemak.

 

Een laatste belangrijk kenmerk is Sociabiliteit. Ouderen vinden hier een 

plek om samen te komen en te kletsen; men schaakt of beoefent andere 

bordspelen; het is een plek waar je even stopt en kennissen tegenkomt; er 

is een bepaalde mate van trots en eigenaarschap op deze plek.

 

Vind meer informatie over placemaking op Project for Public Spaces > 

website: pps.org

◄ The Place Diagram door Project for Public Spaces. bron: pps.org Nunspeet  Place Game    7
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Placemaking “in action”

Placemaking gaat over kijken, luisteren en vragen stellen naar de mensen 

die daar wonen, werken en spelen, om hun behoeften, aspiraties en visie te 

ontdekken voor deze plek.

Placemaking is een plek-gebonden, community-gedreven aanpak om vitale 

openbare ruimte te creëren, die sterkere gemeenschappen bouwen.

Onze Placemaking benadering is gebaseerd op onze overtuiging dat het 

niet genoeg is om gewoon ontwerpen en ideeën te ontwikkelen om de 

openbare ruimte te verbeteren or verder te ontwikkelen. Verbeteringen 

moeten de gemeenschappelijke waarden en behoeften weer te spiegelen. 

We geloven dat en openbare betrokkenheid proces, dat van het begin 

bepaalt en reageert op de maatschappelijke condities en behoeften, een 

van de meest kritische factoren is voor het bereiken van een openbare 

ruimte die echt gevoelig voor de context is.

Placemaking moet beginnen met een grondig inzicht aan de dynamiek, 

verlangen en voorwaarden binnen een gemeenschap. Het gaat over kijken, 

luisteren en vragen stellen aan de mensen in een gemeenschap over hun 

problemen en aspiraties.

Wij werken met ze om een visie te creëren over de plekken die ze belangrijk 

voor de gemeenschappelijke leven en hun dagelijkse ervaring vinden; en 

we helpen ze om hun ideeën uit te voeren. We beginnen met korte-termijn 

-soms experimentele- verbeteringen, die onmiddellijk voordelen voor de 

openbare ruimte en de gebruikers kunnen opleveren.

◄De Placegame in een notedop Nunspeet  Place Game    9
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De Plekken die we bezoeken: 

1 - Overweg - F.A. Molijnlaan / 

Stationslaan

2 - Vennenpad

3 - Transferium

4 - Uitkijktoren

5 - Perrons station Nunspeet

6 - Busstation Stationsplein / Enkweg

7 - VVV / Froyo Stationsplein

8 - Rotonde Stationsplein 

Nijverheidsweg

9 - Fietsenstalling - Kiss & Ride - 

Stationsplein

10 - Rotonde Elspeterweg - 

Transferium

Ontmoetingspunt
Bezoekerscentrum Nunspeet
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Bepaal places (plekken) 

Om de kansen rondom het stationsgebied van Nunspeet te ontdekken zijn 

er in de omgeving tien plekken aangewezen, zoals  straten, parken, pleinen 

en monumenten.

Tijdens de Place Game zijn de deelnemers opgedeeld in tien groepen van 

vier personen, zij bezochten  ieder één of meerdere plekken en maakten 

bij het observeren gebruik van het Place Game evaluatieformulier om het 

succes van een plek te kunnen definiëren.

Aan de hand van het formulier ontwikkelden zij gezamenlijk nieuwe ideeën 

en zochten zij naar verbeteringen of veranderingen op de korte- en lange 

termijn.

De kracht van 10 

De tien plekken waren uitgekozen op basis van de methodologie van 

Project for Public Spaces, ‘The Power of 10’. Deze methode  is gebaseerd 

op het idee dat een goede plek veel  activiteiten heeft met verschillende 

redenen om deze te bezoeken.Een  plekk met activiteiten is vaak een 

samenstelling van wel   tien - of meer - meer kleinere plekken . ‘The Power 

of 10’ kan gebruikt worden als een raamwerk om bewoners en gebruikers 

van een ruimte te motiveren om de leefomgeving te revitaliseren.

Nunspeet  Place Game    11
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Deelnemers

Op 28 september verzamelden de deelnemers zich op Nunspeet. De ruim 

vijfteen deelnemers waren een mooie mix van buurtbewoners, ondernemers 

en initiatiefnemers.

◄ Place Game

Naam Achternaam Positie Organisatie

1 Christo Willemsen Projectleider Gemeente Nunspeet

2 Corina Methorst Manager St. Nunspeet uit de kunst

3 Peter Groeneveld Voorzitter OVM

4 Koos Meijer Raadslid CDA Nunspeet

5 Erik Stotijn Directeur Noord- Veluws- Museum

6 Bart Buurkes Noord- Veluws- Museum

7 Henry Vlijm Froyo & Limburgia

8 Jan Hartman NS stations

9 Otto Vd Kolk Nuwenspete

10 Ada Bruijnes Eigenaar Cafe- Restaurant Joris

11 Pedro Bruijnes Eigenaar Cafe- Restaurant Joris

12 Monique Van Loerenard PR Vrije School Nunspeet

13 Joop Osinga OVN-lid

14 Jimmy Tneune Secretaris 

O-team

Ministerie I en M

15 Lennard Jasper Boswachter Staatsbosbeheer

16 Henk Borsboom

Nunspeet  Place Game    15
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Plek evaluatie 

Het stationsgebied wordt ervaren als een gebied met veel mogelijkheden. 

Het stationsgebied ligt centraal en is hierdoor goed te bereiken met de fiets 

en het openbaar vervoer. De toegankelijkheid van het gebied wordt dan ook 

zeer gewaardeerd door bewoners en andere gebruikers van het gebied.

Daarentegen heeft het stationsgebied momenteel geen echte functie waar-

door het stationsgebied een rommelige uitstraling krijgt.

Dit zorgt er tevens voor dat het gevoel van trots en eigendom in dit gebied 

erg laag  scoort.

De deelnemers zien veel mogelijkheden voor het stationsgebied. Door 

middel van kleur, opschonen, kunst en mobiele zitplekken kan de gezellige 

sfeer terugkeren in het gebied.
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TAL

Comfort en beeldvorming

1: Algemene aantrekkelijkheid
2: Gevoel voor beschutting en veiligheid
3: Zwerfafval en onderhoudsniveau
4: Comfortabele zitplekken

Toegankelijkheid en verbinding

5: Zichtbaarheid vanaf een afstand
6: Gemak om wandelend de plek te bereiken
7: Aansluiting op openbaar vervoer en parkeer-
gelegenheden fiets/auto
8: Duidelijkheid informatie en bewegwijzering

Gebruik en activiteiten

9: Mix van winkels en voorzieningen
10: Frequentie van gemeenschappelij-

ke evenementen/activiteiten
11: Algemene bedrijvigheid

12: Economische vitaliteit

Gezelligheid

13: Aantal mensen in groepen
14: Blijk van betrokkenheid

15: Sfeer van trots en eigendom
16: Aanwezigheid kinderen en ouderen

Legenda Spider graphs
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Verbetering van de wegbewijzering 

•  Fietspad + wandelpad Elspeterweg t/m de 

Hoeve beter inrichten

• Olifantenpaadje gaan gebruiken 

• Wachttijd bij de overgang aantrekkelijk 

maken door middel van het tentoonstellen 

van kunst/ foto’s

• Fietsenstalling beter inrichten

• Uitbreiden van het aantal verkooppunten 

op het station

• Extra kaartjes automaat toevoegen op het 

station

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Gelijkvloerse overgang

• Uitgang realiseren aan de zuidkant van het 

station zodat fietsers en wandelaars het 

station aan twee kanten kunnen verlaten

• Ondergrondse fietsenstalling

PARTNERS

• Gemeente Nunspeet

• Medewerkers VVV- Kantoor 

• Henry Vlijm van Froyo & Limburgia

 

Plek 1 en 5 –  Overweg - F.A. Molijnlaan/ Stationslaan en 
Perrons station Nunspeet
WAARDERING VAN DE PLEK

• Groen
• Entree naar het dorp
• Centraal
• Belangrijk OV-Punt
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Verbetering van de wegbewijzering 

• Het aantal invalidenparkeerplaatsen uitbrei-

den

• Vrachtverkeer en bussen toestaan op het 

transferium

• Ijsbaan voor in de winter

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s 

uitbreiden

• Uitbreiding van de huidige pendeldienst

• Jeugdhonk voor de jongeren

• Het VVV- kantoor verplaatsen naar het 

paviljoen dat grenst aan het transferium 

• Het Vennenpad autovrij maken

• Van het transferium een 

evenemententerrein maken

• Ondergrondse parkeerplaats

PARTNERS

• Gemeente Nunspeet
• Eigenares cafe- restaurant Joris
• Lokale bewoners
 

 

Plek 2 en 3 – Vennenpad en Transferium

WAARDERING VAN DE PLEK

• Het is een belangrijk OV-overstap locatie

• Er zijn veel parkeerplaatsen aanwezig

• Het is de locatie waar bezoekers van Nunspeet parkeren als ze gaan wandelen

• Verbindingsweg naar de A28

• Veel leegte
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Betere informatievoorziening

•  Verbetering van de wegbewijzering

• Betere spreiding/afstemming van evene-

menten

• Uitkijktoren van binnen en buiten beter 

aankleden

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Station als knoop tussen transferium en 

stationsplein

• Verduurzaming

• Verbeteren van de zichtbaarheid van de 

uitkijktoren

• Minder auto en vrachtverkeer het dorp in 

laten

PARTNERS

• Gemeente Nunspeet
• Lokale ondernemers
• Lokale bewoners
 

 

Plek 4 en 10 – Uitkijktoren en Rotonde Elspeterweg - 
Transferium
WAARDERING VAN DE PLEK

• Potentie
• Toegankelijk en centraal
• Natuur overstapplaats
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Zitplaatsen uitbreiden

• Weesfietsen verwijderen

• Wandelroute verbeteren

• Verbetering van de wegbewijzering

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Verkeersafwikkeling verbeteren

• Winkel voorzieningen uitbreiden

• Totale reorganisatie van het gebied

PARTNERS

• Gemeente Nunspeet
• Lokale bewoners
 

 

Plek 6 en 9 – Busstation Stationsplein/ Enkweg en 
Fietsenstalling
WAARDERING VAN DE PLEK

• Bedrijvigheid
• Centraal station 

6 9
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Verbeteren van de wegbewijzering

• Fietsen verwijderen

• Bankjes  plaatsen

• Rotonde opknappen door middel van bloe-

men of kunst  

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

• Duidelijke scheiding tussen het autoverkeer 

en het fietsers en voetgangersverkeer

• Het bevorderen van de verkeersveiligheid

• Meer beleving op het plein creëren door 

bijvoorbeeld meer horeca 

PARTNERS

• Lokale ondernemers
• Gemeente Nunspeet
• Lokale bewoners
 

 

 Plek 7 en 8 - VVV/ Froyo Stationsplein en Rotonde 
Stationsplein Nijverheidsweg
WAARDERING VAN DE PLEK

• Centraal gelegen
• Groen
• Verkeersknooppunt
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Resultaat 1: Een Placemanagementteam

Monique van Loozenoord:

PR Vrije school Nunspeet

Henry Vlijm:

Froyo & Limburgia

Henk Bosboom Joop Osinga 
OVN-lid
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Resultaat 2: korte termijn

1. Het is noodzakelijk dat de bewegwijzering Rondom het Stationsgebied 

wordt verbeterd. “Way finding!”. Het plaatsen van nieuwe  “wayfinding” 

bebording, in samenwerking met De Nunspeetse School,  zal zorgen voor 

een verbeterde verkeersveiligheid in het gebied en het imago Nunspeet 

Kunstenaarsdorp verder uitdragen. Hierdoor zal het rommelige straatbeeld 

ook verfraaien.

2 .Het plaatsen van kunstwerken bij de spoorwegovergang en het in bedrijf 

nemen van het paviljoen. Deze acties zullen het gebied een positieve 

impuls geven. 

3. De gezelligheid in deze omgeving kan versterken door meer 

bedrijvigheid toe te laten. 

4. Het plaatsen van meerdere bankjes die als ontmoetingsplek kunnen 

fungeren. Bij voorbeeld in het groenstrookje bij het station. Het komen en 

gaan van de reizigers is altijd een mooi schouwspel. 

5. De levendigheid in de omgeving kan volgens de deelnemers 

gestimuleerd worden door meer activiteiten te organiseren met 

ondernemers en bewoners, bij voorbeeld het plaatsen van b.v. een ijsbaan 

in de winter is een van de ideeën die werd aangedragen.
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Resultaat 3: Lange termijn

De (middel-)lange termijn ideeën richten zich voornamelijk op:

• De terugkeer naar een sfeervol en gezellig plein. Leg de lat wat hoger: 

van leefbaar naar liefdevol.

• Het herinrichten van het gehele gebied waarbij het stationsgebied gaat 

fungeren als de verbinding tussen de Veluwe en het dorp Nunspeet. 

Verbeter de verkeersafwikkeling drastisch. Een duidelijke scheiding 

is noodzakelijk tussen voetgangers, fietsers en de auto’s. In deze 

volgorde. Een directe verbinding / toegang van het perron richting toren 

en bezoekerscentrum zou mooi zijn.  Na 100 jaar plannen voor de auto, 

nu plannen voor de mens.

• Een jeugdhonk waar sport en recreatie centraal staan waardoor 

de saamhorigheid en eigenaarschap in/van de omgeving wordt 

gestimuleerd. De toename van sociale controle zal de verloedering van 

het gebied tegengaan.

Nunspeet is zeer divers en kansrijk voor alle leeftijden : 

• kinderen (milieu/kunst/kabouters), eerste herinneringen aan vakanties in 

Nunspeet: super warm!

• alle leeftijden sportief: wandelen en fietsen en De Kunst – Museum 

Noord Veluwe – collectie en tentoonstellingen trekken uit het hele land;

• ouderen: landelijke omgeving, kunst, genieten, wandelen & fietsen;

• strand nabij op fietsafstand;

• eibertjesmarkt, zomermarkten en de wekelijkse donderdagmarkt;

• lokale middenstand, “Walkable Nunspeet”.
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www.placemakingplus.com
info@placemakingplus.com
www.facebook.com/PlacemakingPlus


