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_1 Opgave
_ Het traject start met de
verkenning van de opgave. Het op
voorhand scherp in beeld brengen
van de problematiek maakt het
mogelijk ontwerpend onderzoek
strategisch en doeltreffend in te
zetten.
In de stationsomgeving stapelen de problemen zich op. De doorstroming van verkeer
stokt, de verkeersveiligheid is in het geding door samenloop van de onduidelijke
situatie, regelmatige verkeersinfarcten treden op en er doen zich gevaarlijke situaties
voor op en rond de spoorwegovergang. Samen met de geringe maatschappelijke
betekenis en ruimtelijke kwaliteit van de omgeving is het Stationsplein al jaren een
zorgpunt voor de gemeente.
Veel grote verkeersstromen komen samen in het Stationsgebied en zorgen voor
opstoppingen. Problematisch is vooral de doorstroming van het verkeer in de spits.
Pieken bevinden zich voornamelijk in de zomer en weekenden, wanneer er naast
lokale vervoersbewegingen veel recreatieve verplaatsingen van en naar Nunspeet
plaatsvinden. De auto domineert, maar er is ook sprake van een groot aantal
fietsbewegingen door lokaal, recreatief en schoolgaand verkeer.
Routing en oriëntatie vanuit het Stationsgebied naar het centrum en de Veluwe is
lastig. Bezoekers begrijpen de situatie in het Stationsgebied niet, wat leidt tot
gevaarlijke situaties. De routes voor langzaam verkeer zijn onduidelijk en
onaantrekkelijk, terwijl de wens juist is toeristen elders te laten parkeren om zo druk
op mobiliteit en parkeren in het centrum weg te nemen.
Onderdeel van de verbetering van de verkeerssituatie op de Elspeterweg is het
herinrichten van de spoorwegovergang. In een parallel lopend traject worden samen
met NS en ProRail verschillende modellen onderzocht in het Landelijk
Verbeterprogramma Overwegen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalende
factoren om te komen tot een verkeersveilige, toegankelijke en aantrekkelijke
stationsomgeving.
De grote hoeveelheid reeds verrichte verkenningen en oplossingsrichtingen
benaderen de opgave vooral infrastructureel, verkeerskundig en vanuit de inrichting
van het maaiveld. De wens daarbij is een onderliggende visie op de toekomst en
betekenis van deze plek. Er is behoefte aan een open blik die zich meer richt op de
knooppuntfunctie, de waarde van het gebied als dorpsentree en de maatschappelijke
en economische lading van het gebied.
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_De spoorwegovergang van de Elspeterweg.

_Drukte bij de oversteek tussen het station en ’t Eiland.
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_2 Overleg
_ Aan de hand van een reeks
gesprekken en een bezoek aan het
gebied met de gemeente
stakeholders heeft het O_Team een
aanpak ontwikkeld waarbinnen drie
thema’s zijn onderzocht.
Middels een inventarisatie door gesprekken en een rondgang door het gebied is extra
informatie opgehaald over de situatie in het Stationsgebied. Vooral de gelaagdheid
van de problematiek maakt de situatie complex. Juist het ontrafelen van het probleem
werkt verhelderend, in tegenstelling tot het stapelen. In een brainstormsessie is
nagedacht welke thema’s interessant zijn om uit te diepen. Voorgesteld werd de
situatie te bestuderen aan de hand van drie thema’s. In de eerste plaats staat de
beleving van het gebied door verschillende verkeersdeelnemers - met name de
langzaam verkeersdeelnemers - centraal. Tevens wordt de maatschappelijke en
economische waarde onderzocht aan de hand van placemaking. Als laatste wordt
verkend wat de mogelijkheden zijn om landschappelijke en stedenbouwkundige
kwaliteiten met elkaar te verknopen.
_Verkenning Beleving Langzaamverkeersdeelnemers door Studio 1:1
Voetgangers en fietsers bewegen zich lastig voort door het gebied en kunnen zich
maar moeilijk oriënteren. Om die reden heeft Studio 1:1 onderzocht hoe het gebied
door deze groep verkeersdeelnemers wordt beleefd. De confrontatie tussen
langzaam- en snelverkeer heeft in het verleden al diverse gevaarlijke situaties
opgeleverd en ondanks verschillende ingrepen is dit probleem nog altijd niet
verholpen. Het onderzoek duidt obstakels en kansen wanneer een persoon zich als
voetganger of fietser door het gebied begeeft. Het gaat hierbij ook over de
belevingskwaliteit en het gevoel van veiligheid.
_Verkenning Programma en Placemaking door Placemaking Plus
Hoe zou je het plangebied programmatisch kunnen laden? Zijn er tijdelijke of
definitieve voorzieningen denkbaar die een proces van placemaking in gang kunnen
zetten? Placemaking laat zich omschrijven als een methode die de energie van een
gemeenschap inzet om te komen tot een programmering voor de openbare ruimte en
het creëren van plaatsbeleving. Het is zoeken naar trekkers die mogelijk een nog
bredere differentiatie aan doelgroepen aan Nunspeet kunnen binden. De
stationsomgeving dient een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. Daar kan het
toevoegen van nieuwe bronpunten bij ondersteunen. Welke partijen zijn voor deze
transformatie nodig en op welke manier kunnen we energie in de samenleving
mobiliseren en partijen samenbrengen?
_Verkenning Landschappelijke en Stedenbouwkundige Kwaliteiten door
West8 Urban Design&Landschape Architecture
De kracht van Nunspeet ligt onder andere besloten in de nabijheid van de natuur. Op
en rondom het station is deze verbinding tussen Veluwe en dorp echter niet voelbaar
en te herkennen. Het helen van deze relatie schept nieuwe kansen op
inrichtingsniveau. Welke relaties tussen gebieden en structuren kunnen worden
gelegd? Doel is het verkrijgen van inzicht in de gewenste beeldkwaliteit en het
verweven van de verschillende deelgebieden. Mogelijk wordt het Stationsgebied dan
een bestemming met verblijfskwaliteit in plaats van louter een doorgangsgebied.
5

_3 Ontwerp
_ Ontwerpend onderzoek wordt
ingezet om de complexiteit van de
opgave te ontrafelen aan de hand
van de drie hoofdthema’s:
ruimtelijke kwaliteit,
programmatische ontwikkelpotentie
en mobiliteit.
Het O_Team zet ontwerpend onderzoek in om de opgave te analyseren en aan te
scherpen. Daarmee worden de belangen van de betrokken partijen inzichtelijk en
mogelijke oplossingen verkend. In dialoog met de gemeente en diverse stakeholders
zijn drie verhaallijnen uiteengezet die interessant zijn om de situatie in kaart te
brengen en nieuw licht op de problematiek te werpen. Aan de hand van deze
verhaallijnen is per studie een bureau benaderd om de kansen en knelpunten in kaart
te brengen.
De opbrengst van de inventarisatie, de studie door de bureaus en de workshop tijdens
de spiegeldag worden hierna per deelverkenning samenvattend uiteengezet. De
volledige verkenningen van de bureaus zijn als bijlage aan dit document toegevoegd.
_Conclusies Verkenning Beleving Langzaam verkeersdeelnemers
Uitgangspunt is het definiëren van de gewenste beleving en bepalen welke
maatregelen nodig zijn om daar te komen. Studio 1:1 heeft de situatie onderzocht
aan de hand van ervaringen van passanten. Deze zijn vertaald in een belevingskaart,
waaruit duidelijk wordt welke plekken positief of negatief worden ervaren en waarom.
Op basis van de belevingskaart is ingezoomd op zes specifieke locaties. Deze plekken
zijn op bepaalde tijdstippen gescoord op drukte en beleving middels
‘belevingsklokken’.
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1.

De spoorwegovergang is een bottleneck. Deze plek wordt als onveilig ervaren
voor inkomend verkeer. Verkeer dat Nunspeet uitgaat, heeft wel voldoende
overzicht om te tijdig te kunnen anticiperen op onveilige situaties.
Automobilisten die het spoor overgaan hebben neiging om voetgangers en
fietsers van rechts voorrang te verlenen, waardoor verkeer opstopt en auto’s
op het spoor komen te staan wanneer de spoorbomen dicht gaan. Op papier
is het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk ontstaan er gevaarlijke
situaties, vaak omdat de verkeersdeelnemers te beleefd zijn en overstekers
de ruimte geven. Een mogelijke oplossing is een matrixbord waarop
aangegeven wordt over hoeveel tijd er een trein aankomt. Deze informeert
automobilisten vooraf, zodat wordt voorkomen dat men stil komt te staan op
het spoor.

2.

De oversteek bij het station is een knelpunt. Wanneer je uit het station komt
is het niet duidelijk waar je heen moet en er is geen rustpunt om je even te
oriënteren. Je belandt meteen in een hectische verkeerssituatie. De wens is
om het dorp in te kunnen lopen zonder na te hoeven denken. Een groter
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tussenmoment kan helpen bij de oriëntatie. Daarnaast is het waardevol te
onderzoeken wat de volledige afsluiting van de Molijnlaan of inrichting
middels een ‘shared-space concept’ zou betekenen.
3.

Mensen die met de trein aankomen hebben verschillende motieven,
bijvoorbeeld woon-werk verkeer, een bezoek aan Nunspeet, een bezoek aan
de Veluwe of een combinatiebezoek. Wanneer je naar Nunspeet komt voor de
natuur is het niet duidelijk waar je naartoe moet. Hetzelfde geldt voor de
route naar het centrum.

4.

Doe en laat zien wat je zegt! Een hartenkreet van Staatsbosbeheer. Op het
informatiebord bij het transferium prijkt: ‘entree tot de natuur’. Dat roept
verwachtingen op over kwaliteiten van groen en natuur. Die verwachting
moet wel waargemaakt worden en dat gebeurt niet met een vies bord nabij
een parkeerterrein.

5.

In algemene zin wordt geconstateerd dat de geïdentificeerde knopen ontward
of ontknoopt moeten worden en de complexiteit van richtingen en gebruik
moet worden verminderd. Liever minder prikkels dan meer in dit gebied.
Daardoor ontstaat ruimte om de plekken rustiger in te richten en de
oriëntatie te verbeteren. Plekken moeten meer vanzelfsprekend worden en
keuzemogelijkheden moeten worden beperkt. Een locatie die gemist werd,
ter hoogte van het tankstation, is ook een knoop waar het verkeer met
onveilige situaties tot gevolg. Naast het afremmende verkeer voor het spoor,
zorgt ook de rotonde in de Stationslaan voor opstoppingen.

_Beeld van de loop- en fietsroutes in het Stationsgebied uit het rapport van Studio 1:1.

_Conclusies Verkenning Programma en Placemaking
Middels veldwerk en een placegame is een groep geëngageerde locals gevraagd naar
hun mening over de situatie. Deelgebieden zijn op een aantal belangrijke waarden
gescoord en er zijn ideeën opgehaald over hoe de stationsomgeving er in de toekomst
uit zou kunnen zien volgens bewoners, ondernemers en andere maatschappelijk
betrokkenen. Een belangrijke uitkomst van deze verkenning is dat het gebied meer
helder en eenduidig moet worden en niet nog rommeliger. Door een strategie op te
stellen met een visie op de middellange en lange termijn kan op korte termijn al
7

gestart worden het gebied op te schonen, energie te mobiliseren en laagdrempelige of
tijdelijke functies toe te voegen die in dienst staan van een grootschalige
transformatie in een later stadium.
1.

In de huidige situatie rondom het station kan op korte termijn al veel worden
verbeterd. De verrommeling, de onduidelijke routing en het gebrek aan
ruimtelijke kwaliteit in het Stationsgebied wordt door een grote groep
stakeholders als problematisch ervaren.

2.

Quick wins zijn mogelijk en bieden kansen. Kleine ingrepen zoals het
aanleggen van goede en eenduidige bewegwijzering, de bestrating van
bestaande olifantenpaadjes, het herstellen van zichtrelaties door het
verwijderen van opgaande beplanting en het strategisch toevoegen van
zitmeubilair kunnen op korte termijn al wezenlijke veranderingen teweeg te
brengen. Uitgangspunt bij deze ingrepen zou de beleving van de mensen op
straat moeten zijn. Vanuit dit perspectief kan het gebied op korte termijn –
binnen drie maanden – een stuk aantrekkelijker worden gemaakt.

_Beeld van interventies aan de hand van locatieonderzoek en de placegame uit het rapport
van Placemaking Plus.
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3.

Door organisatorische zaken zo aan te passen dat evenementen meer
gespreid plaats kunnen vinden, zou piekdrukte beter afgevangen kunnen
worden en zijn fysiek minder ingrijpende maatregelen (zoals onderdoorgang
van het spoor) noodzakelijk.

4.

Een tweede lijn is het creëren van identiteit in het gebied door toevoeging
van kleinschalige initiatieven. Het strategisch toevoegen van meubilair op de
juiste plekken. Daarbij wordt gedacht aan de spoorwegovergang en het
station. Dat zorgt ervoor dat het gebied niet alleen een doorgangsgebied is,
maar er ook mensen zijn die even zitten, rusten en blijven.

5.

De huidige fietsenstalling is groot en ligt excentrisch ten opzichte van de
oversteek en het centrum. Veel jongeren zetten hun fiets lukraak neer in de
haast om de trein te halen. In het gebied en rondom de kop naar het
dorpshart zouden betere en aantrekkelijker kleine fietsstallingsplekken
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kunnen worden toegevoegd, die het voor de jongeren aantrekkelijker maakt
om je fiets hier netjes in op te bergen.
6.

Een derde laag zijn tijdelijke initiatieven die wat groter van aard zijn. Te
denken valt hierbij aan het maken van een bijvoorbeeld een oversteek met
een houten brug, zoals de luchtsingel in Rotterdam, vanaf het Stationsplein
over de Elspeterweg naar de plek van Stroopstok. Voor de deur van
Stroopstok ligt een vrij groot braakliggend terrein, dat heringericht en
vergroend kan worden. Daarmee kan het een ‘plek’ worden om even te
rusten en verblijven in het gebied. Een tijdelijke invulling van de Stroopstok
met een lokale ondernemer, of invullingen door de school, het Museum, of
het een kinderdagverblijf zouden hier een optie zijn.

7.

Voor de lange termijn wordt door velen de wens uitgesproken een mooi plein
te realiseren en meer stationsgerelateerd programma en verblijfskwaliteit op
het Stationsplein. Een plek met betekenis voor zowel de bewoner als
bezoeker.

8.

Door evenementen en (tijdelijk) programma kan het transferium idealiter
meer zijn dan enkel een parkeerplaats. Het karakter als
‘natuuroverstapplaats’ zou verder uitgebouwd kunnen worden door
toeristisch-recreatieve informatievoorziening te clusteren met het bestaande
programma aldaar.

9.

Om de eenheid te bewaren, wordt voorgesteld enkele simpele spelregels voor
eventueel tijdelijk programma op te stellen. Deze spelregels zouden in de
geest van de doelstelling geschreven moeten worden, zoals: alle ingrepen
dienen de helderheid en veiligheid of nieuw programma vooral richten op rust
en verblijf als tegenhanger van de stromen in het gebied en dergelijke. Maar
ook: tijdelijke functies moeten aanvullend zijn op de aanwezige functies en
niet concurrerend.

10. Etaleer ‘unique selling points’ die bouwstenen zijn van de identiteit. Het is
raadzaam te zorgen dat de programmering jaarrond vitaal is.
11. In Nunspeet bevinden zich een aantal actieve groepen en ondernemers. Deze
sleutelpersonen kunnen een actieve bijdrage leveren met initiatieven en
bijdragen met betrekking tot de kwaliteiten in het gebied.
_Conclusies Landschappelijke en Stedenbouwkundige Kwaliteiten
In het ontwerpend onderzoek van West 8 is de potentie van het station Nunspeet, als
poort naar de Veluwe onderzocht. Doel is een prettig verblijfsklimaat op station
Nunspeet, als visitekaartje van het Veluwse dorp. Het ontwerp laat zien wat de
consequenties zijn van een onderdoorgang onder het spoor. Daarnaast levert het
onderzoek op dat het de moeite waard is om te onderzoeken wat er gedaan kan
worden om de verkeersdruk in het gebied te verminderen. De ruimte die ontstaat kan
mede worden benut voor het herstel van een laanstructuur richting het Stationsplein.
Het bureau realiseert zich dat het verkeer uit het hart van Nunspeet halen om een
enorme lobby en urgentie vraagt.
1.

Het minder dominant laten zijn van het autoverkeer vraagt om
verkeerstechnische ingrepen die ook buiten het plangebied kunnen liggen.
Denk aan knippen in de weginfrastructuur, waardoor het doorgaande verkeer
niet meer ‘door’ maar ‘om’ het stationsgebied heen wordt geleid.

2.

Als er door de nieuwe onderdoorgang naast auto’s, fietsers en voetgangers
ook vrachtwagens en bussen heen moeten, dan heeft dat een enorme impact
op de omgeving. Bij de keuze voor een onderdoorgang dient tevens gelet te
worden op de inpassing van de keerwanden. Deze hebben een forse weerslag
op de beleving. Denk aan groene taluds met bijvoorbeeld ook bomen die
keerwanden kunnen verzachten.

9

3.

Bestudeer de kwaliteiten door verschillende ongelijkvloerse verbindingen te
realiseren voor snel- en langzaam verkeer. Geopperd werd een aparte nieuwe
onderdoorgang voor alleen voetgangers en fietsers, met een opgang naar de
perrons, te realiseren. Deze aansluiting op het station en de relatie tussen
het dorp en de Veluwe brengen veel kwaliteit. Bij deze verbinding moet ook
aansluiting op het Vennepad als belangrijke recreatieve route in overweging
genomen worden.

4.

Denk bij de keuze voor een onderdoorgang na over alternatieve routes. Als
een andere oplossing wordt gevonden voor het langzame verkeer, is een van
de mogelijkheden autoverkeer (en vrachtverkeer) via een slinger de
onderdoorgang aan te laten sluiten op het industriegebied.

_Beeld uit de presentatie van West8: voorgestelde onderdoorgang roept vraagtekens op.

_Beeld uit de presentatie van West8: er zijn alternatieve tracés denkbaar die meer kwaliteit opleveren.
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5.

Herinrichting zou moeten resulteren in een Stationsplein met een
beeldkwaliteit die aansluit bij het gastvrije en dorpse karakter. De nabijheid
van de Veluwe is een kans om dorp en landschap te linken door te richten
voor een ‘groene inrichting’ van de Stationsomgeving. Mogelijk kunnen
(historische) laanstructuren hier worden doorgezet.

6.

Door het fietsparkeren te reorganiseren ontstaat rust en helderheid in de
ruimte en komt het stationsgebouw weer prominent in het blikveld te liggen.
Een ondergrondse voorziening, die bij voorkeur aansluit op een
onderdoorgang voor langzaam verkeer, kan uitkomst bieden.

7.

Het verbeteren van de stationsomgeving dient te leiden tot meer kwaliteit
voor iedereen: de toerist, de bewoners en de bedrijven

8.

Het fietscircuit verdient verbetering op verschillende punten, bijvoorbeeld
nabij de Jumbo en Emté.

9.

Het transferium kan nog beter worden benut.

11

_4 Oogst
_ Een vitale stationsomgeving
vraagt om een aantal fundamentele
keuzes over het gewenste
programma, de identiteit van het
gebied en de wijze van
verkeersafwikkeling.
_Opgave
Als we de opgave voor de stationsomgeving bij Nunspeet in zijn volle breedte
aanschouwen en de ontwerpende deelonderzoeken van de drie ontwerpbureaus tegen
het licht houden, dan komt het O_Team tot de volgende (her)formulering van de
opgave:
Het verbeteren van de aantrekkelijkheid, veiligheid en overzichtelijkheid van de
stationsomgeving en het realiseren van een duidelijke routing voor alle doelgroepen.
_Aanbevelingen
1.

Bekijk de spoorwegovergang met de huidige verkeersproblematiek op een
hoger schaalniveau: op niveau van het dorp in plaats van niveau van de
stationsknoop. De opgave die wij zien is de huidige spoorwegovergang
verkeersluw te maken en te ontspannen. In dat kader verdient een
onderzoek naar de mogelijkheden om de oostelijke ontsluiting van Nunspeet
beter te gaan benutten ter ontlasting van de westelijke ontsluiting aandacht.
Daarbij past een studie naar een verbeterende aansluiting van de A28 en de
Eperweg met mogelijk een ongelijkvloerse oplossing.

_Onderzoek op hoger schaalniveau aanknopingspunten om de stationsknoop zoveel mogelijk te
ontlasten.
12
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2.

Maak de spoorzone in Nunspeet niet nog complexer door een omvangrijke
onderdoorgang ter plaatse van de huidige spoorwegovergang aan te leggen.
Het rechtstreeks aansluiten van de Elspeterweg en de Stationslaan heeft tot
gevolg dat het gebied verder versnipperd raakt. Een onderdoorgang heeft
bovendien mogelijk juist een verkeersaanzuigende werking en daarmee een
tegenovergesteld effect: meer in plaats van minder verkeer bij het station.
Een algehele onderdoorgang heeft een enorme ruimtelijke impact door de
uitgestrekte hellingbaan en het omvangrijke wegprofiel.

3.

Wanneer ervoor gekozen wordt een onderdoorgang te realiseren voor
gemotoriseerd verkeer in het Stationsgebied, dan wordt sterk aangeraden na
te denken over alternatieve tracés en de zorgvuldige inpassing daarvan.

4.

Het is raadzaam goed in beeld te krijgen welke doelgroepen het gebied
bezoeken of doorkruisen en met welk doel. De scheiding van toeristisch-,
bestemmings-, langzaam- en vrachtverkeer zou de veiligheid en
doorstroming ten goede komen. Denk daarbij in termen van specifieke,
doelgroepgerichte oplossingen. Verkeersmanagement en
verkeersregulatiesystemen kunnen middelen zijn om de situatie te
ontspannen door beter te informeren of te reorganiseren.

5.

Verbreed de opgave van NS/ProRail naar een veilige en kwalitatieve
verbinding voor voetgangers en fietsers, ook onder het spoor door. Een
kwalitatief aantrekkelijke onderdoorgang voor fietsers en voetgangers ter
hoogte van het station voorziet in de wenselijke versterkte verbinding tussen
Nunspeet en de Veluwe. Aantakking op het Vennepad en een opgang naar de
perrons ontspant niet alleen de bestaande spoorwegovergang, maar maakt
de situatie op het Stationsplein overzichtelijker en verbetert de oriëntatie van
de treinreiziger. Deze ingreep laat zich als vanzelfsprekend verenigen met
een nieuwe (ondergrondse) fietsenstalling.

_Een onderdoorgang voor langzaam verkeer voorziet in een fysieke verbinding tussen dorp en Veluwe,
versterkt de recreatieve routes en ontspant de situatie in het Stationsgebied op passende wijze.
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6.

Geef de stationslocatie bij Nunspeet niet alleen vorm als een entree naar het
dorp, maar ook als een fysieke en mogelijk visuele verbinding met de Veluwe
(het landschap buiten de kern).

7.

Illustratief voor de stationsomgeving in Nunspeet is de omgekeerde balans
tussen vervoer en verblijf. In het vervolgtraject dient bijzondere aandacht te
zijn voor de programmering van de openbare ruimte. Het verminderen van
de dominantie van het asfalt en de erg aanwezige voorzieningen voor
fietsparkeren zijn belangrijke aandachtspunten.

8.

Voor het programmeren van het gebied ligt een thematische invulling voor de
hand die recht doet aan de betekenis van de plek. Welke functies daarvoor
precies van toepassing zijn in het stedenbouwkundig perspectief, kan
opgehaald worden door een programmastudie te laten uitvoeren.
Placemaking kan een middel zijn om op korte termijn – in samenspraak met
belanghebbenden – quick wins te benoemen en zo op korte termijn
interventies te kunnen doen die maatregelen op de middellange en lange
termijn ondersteunen.
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_5 Overdracht
_ Het uiteindelijke advies biedt
handvaten voor verdere
ontwikkeling van het project, maar
minstens zo waardevol is het proces
van ontwerpend onderzoek en het
creëren van een vruchtbare basis
voor samenwerking tussen partijen.
Dit document wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Nunspeet. Het is het
eindadvies van het O_Team waarin de opgave voor de stationsomgeving van
Nunspeet uiteen is gerafeld, als opmaat naar het vervolgproces, waaronder de
selectie van een (ontwerp)bureau.
_Aanbevelingen Vervolg Proces
De samenwerking en afstemming met partijen als NS en ProRail voort te zetten. Deze
is van cruciaal belang om te garanderen dat de wisselwerking tussen het LVO-traject
en de algehele herinrichting van de stationsomgeving tot een integraal geheel te
maken.
Onderzoek met NS/ProRail naast de onderdoorgang onder het spoor door ook
alternatieve opties die een dergelijke omvangrijke ingreep kunnen voorkomen. Het
ontrafelen van de verkeerskundige knoop en de keuze voor de bijbehorende
oplossing(en) bepaalt immers in grote mate de kwaliteit van de ruimte en de
mogelijkheden voor de inrichting rondom het station.
Er zijn bij deze relatief korte interventie van het O_Team vele stakeholders
betrokken. Wij bemerkten daarbij veel positieve energie voor deze opgave. Houd de
energie die nu is ontstaan vast en benut deze in het vervolgtraject.
Het vroegtijdig betrekken van een zo breed mogelijke groep belanghebbenden heeft
tot resultaat gehad dat veel informatie van ‘gebiedsexperts’ is opgehaald en dat een
breed draagvlak is ontstaan om de planvorming verder te brengen. De aanpak van
gemeente voorziet in een proces van co-creatie in de vorm van ateliers. Aanbevolen
wordt dit participatieproces voort te zetten. Probeer daarbij ook te denken aan nietgeijkte partijen die wellicht de visie verder kunnen verbreden. Te denken valt hier
bijvoorbeeld ook aan Rijkswaterstaat.
Zet voor de stationsomgeving vooral in op beleving, veiligheid, overzicht, doelgroepen
en placemaking (tijdelijk programmeren van de ruimte). Placemaking zien wij bij deze
opgave als een toegift en/of als een manier om partijen bij de transformatieopgave
van de stationslocatie te betrekken en samen te werken. Placemaking levert iets op
wat op dat moment ontbreekt, zoals aandacht voor de plek of een ander gebruik.
Selecteer een ontwerper voor de stationsomgeving van Nunspeet die past bij de
opgave. Via het traject dat u met ons hebt doorlopen, heeft u inmiddels
kennisgemaakt met drie (ontwerp)bureaus. Bepaal of u met een van hen (of een
combinatie van bijvoorbeeld twee bureaus) verder wil, of met een andere partij in zee
gaat.
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_Deelnemers
_O_Team
Klaas de Boer (voorzitter), Hilde Blank, Geurt van Randeraat, Ingeborg Thoral,
Jimmy Theune (secretaris)
_Externe professionals namens het O_Team
Lucas Zoutendijk, Studio 1:1
Peter Groenendaal en Stefan Bodecker, Placemaking Plus
Adriaan Geuze, Martin Biewenga en Annemarie Kuijt, West8
_Namens de gemeentelijk Nunspeet
Marije Storteboom, projectwethouder
Jaap Groothuis, wethouder
Christo Willemsen
Machiel Schilder
Judith van Elderen
Myra Hagens
Sharon Duschka
Robert Klerks
Peter Smits
Bennie Kalf
Harwin Prins
Wim Balfoort
Rob Tutert, TMA
Melvin Smit, Lysias
Theo Hillhorst, Dorpsbouwmeester
_Overige stakeholders
Esther Hegeman, ProRail
Bert Kluin en Jan Hartman, NS
Hendrik-Jan Borsboom en John Storm, Brasserie het Stationshuisje
Gert Vis en Ronald Cleijssen, Stichting Uit de Kunst Nunspeet
Corina Methorst-van de Pol, Stichting Uit de Kunst Nunspeet /VVV
Bart Buurkes, Noord-Veluws Museum/Nunspeetse School
Monique van Loozenoord, Nunspeetse School
Henry Vlijm, Froyo & Limburgia
Bas Nijenhuis-Vesseur, Provincie Gelderland
Arent Jan Speulman, Syntus
Jaap Slaa, Bedrijven Kring Nunspeet (BKN)
Joop Osinga en Peter Groeneveld Ondernemers Vereniging Nunspeet (OVN)
De heer en mevrouw Bruijnes, Café Restaurant Joris
R.E. Thonhauser,
De heer Dijkstra, Jumbo
De heer Roeke, Emté
Lennard Jasper, Staatsbosbeheer
P. Kwant, inwoner
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_Contact
Heeft u vragen over het werk of de werkwijze van het O_Team? Neem contact met
ons op via oteam@minienm.nl
www.oteam.nl
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