
De binnensteden in Nederland staan onder druk. Als 

gevolg van de coronacrisis is de verwachting dat de 

leegstand de komende jaren sterk zal toenemen. Aandacht 

voor de binnenstad en de ontwikkelingen in de binnenstad 

zijn van belang voor de toekomstbestendigheid van 

onze steden. De binnenstad verdient meer dan ooit een 

plaats op de politieke agenda. Alleen gezamenlijk kan 

de binnenstad weer tot bloei komen. Een doelstelling 

waar ook het Platform Binnenstadsmanagement aan wil 

bijdragen. 

WAT KUNNEN WE LEREN VAN ELKAAR?
Vanaf 2003 wordt de Verkiezing Beste Binnenstad 

georganiseerd met als doel de ontwikkeling in 

binnensteden te stimuleren en te belonen. De prijs ‘Beste 

Binnenstad’ wordt namelijk uitgereikt aan de binnenstad 

waar de afgelopen drie jaar de meeste ontwikkeling 

heeft plaatsgevonden. Ook in 2020 is het proces van de 

Verkiezing Beste Binnenstad gestart, maar de pandemie 

heeft ertoe geleid dat we het verkiezingsproces niet 

volledig hebben kunnen afronden. “Ondanks dat we 

de Verkiezing Beste Binnenstad niet volledig kunnen 

organiseren zoals we gepland hadden, blijft het essentieel 

om onze binnensteden niet uit het oog te verliezen en het 

belang van investeringen in de binnenstad op de agenda 

te plaatsen” aldus Felix Wigman, voorzitter Platform 

Binnenstadsmangement.

   

De binnensteden Ede en Woerden (middelgrote 

binnensteden) en Leiden en Tilburg (grote binnensteden) 

zijn in maart 2020 uit ongeveer 85 Nederlandse 

binnensteden gekozen tot de steden waar de afgelopen 3 

jaar (2017-2020) de meeste en kwalitatief hoogwaardigste 

ontwikkeling heeft plaatsgevonden. De jury heeft alle 

facetten van deze binnensteden onder de loep genomen 

op de thema’s Economie, Veerkracht, Levendigheid, 

Governance, Identiteit en Inclusiviteit. De binnensteden 

springen er niet alleen uit op het gebied van winkelaanbod 

of parkeermogelijkheden, maar onderscheiden zich in 

de volle breedte van andere binnensteden. De integrale 

ontwikkeling van deze binnensteden maakt dat deze 

steden de meeste potentie hebben om uit te groeien tot 

Beste Binnenstad van Nederland.

De geselecteerde grote en middelgrote binnensteden 

hebben op basis van de Binnenstadsbarometer, bidbooks 

en speeddates laten zien dat zij de afgelopen jaren een 

sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt en hierdoor een 

voorbeeldfunctie hebben voor andere binnensteden. Wat 

kunnen we van deze steden leren? 

MARKTPLEIN BENADRUKT KRACHT VAN EDE
Ede investeerde de afgelopen jaren sterker in de 

‘huiskamerfunctie’ van de stad.  Er is bewust gekozen 

om de sociale meerwaarde van het centrum centraal 

te stellen en zich te richten op de eigen inwoners. Ede 

heeft deze strategie voor het centrum ook vertaald in het 

proces. Ede hanteert namelijk een bottom-up strategie 

die het draagvlak voor de ontwikkelingen in het centrum 

vergroot en een stabiele basis biedt. Zo hadden de 

bewoners bij de herinrichting van het Marktplein de rol van 

opdrachtgever: van het indienen van ideeën, het kiezen 

van ontwerpbureaus tot aan het kiezen van het ontwerp 

voor het plein. De bewoners waren aan zet.   

College en gemeenteraad werd door dit proces (vrijwillig) 

min of meer buitenspel gezet. Het beoogde effect werd 

echter bereikt: aandacht voor en betrokkenheid bij het 

project. Uiteindelijk zijn er namelijk 6.000 stemmen 

uitgebracht bij het bepalen van het ontwerp. De 

herinrichting van het Marktplein heeft een positieve impuls 

voor de levendigheid in het centrum. Het fysieke resultaat 

is een groen, gastvrij, inclusief en levendig plein, waar 

kinderen spelen en ouders lekker op terrasjes zitten. Op 
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het plein is ruimte voor evenementen en de wekelijkse 

markt. Het plein is hiermee een centraal, beeldbepalend 

ontmoetingspunt in Ede geworden en draagt op die manier 

bij aan de sociale kracht van het centrum. 

Ede werkt aan het terugwinnen van haar verzorgende 
functie voor Edenaren en de omgeving, waarbij 

sterk wordt ingezet op de sociale kwaliteiten van het 
centrum.

WOERDEN: STAD MET EEN DUIDELIJK PROFIEL
Ook Woerden heeft voor de lokale kracht gekozen en 

werkt aan de versterking van de binding van de eigen 

inwoners met de binnenstad van Woerden. Een belangrijke 

opgave voor Woerden, gezien de aanwezige concurrentie 

in het verzorgingsgebied van onder andere de stad 

Utrecht. Net als Ede, laat Woerden zien dat een dergelijke 

ambitie gezamenlijk opgepakt kan worden waarbij alle 

partijen een rol hebben bij het levendig maken en houden 

van de binnenstad. De partijen vormen gezamenlijk de 

Vestingraad. In Woerden is met de Vestingraad de kracht 

gevonden om bestaand beleid uit te voeren en concrete 

stappen te zetten op het gebied van realisatie. Bijzonder 

in Woerden is dat het opgestelde beleidskader is gevormd 

op initiatief van de ondernemers, cultuurinstellingen 

en bewoners. Deze bottom-up methode werkt goed 

in Woerden en heeft gezorgd voor een bijzondere 

samenwerking tussen de verschillende partijen. 

De bottom-up methode in Woerden sluit goed aan op 
de relatief compacte structuur en ‘menselijke maat’ 

van Woerden. 

Vanuit deze gezamenlijkheid is ook de profilering van 

de binnenstad van Woerden versterkt. Woerden heeft 

nadrukkelijk gekozen om het vestingsverleden centraal 

te zetten en deze sterke identiteit te verankeren in onder 

andere marketinguitingen en evenementen. Evenementen 

als de Streekmarkt en Koeienmarkt sluiten aan bij de 

identiteit, maar ook bij de doelgroep namelijk de eigen 

inwoners. Zo ontstaat meer samenhang tussen de 

verschillende activiteiten in de binnenstad en wordt de 

sociale meerwaarde van de binnenstad benadrukt.

LEIDEN ZET HAAR IDENTITEIT OP DE KAART
Na een periode van stilte heeft Leiden grote stappen 

gezet op het gebied van identiteit. Leiden vormt de 

Stad van Ontdekkingen en benadrukt daarbij haar rijke 

geschiedenis als stad waar Rembrandt van Rijn is geboren 

en opgegroeid. Achteraf is het best wonderlijk waarom 

Leiden er zo lang over heeft gedaan om deze identiteit te 

omarmen. Maar nu de binnenstad hiervoor gekozen heeft, 

blinkt Leiden uit door de manier waarop de stad invulling 

geeft aan deze identiteit.   

Tot 2018 was er in de stad Leiden weinig te ontdekken 

met een relatie tot Rembrandt, ondanks dat er in de 

historische binnenstad nog veel elementen en structuren 

uit de Gouden Eeuw in tact zijn gebleven. Via het project 

‘De Jonge Rembrandt’ wordt dit rijke verleden weer 

zichtbaar gemaakt  en is voor iedereen zichtbaar en 

voelbaar dat Rembrandt in Leiden geboren en getogen is. 

Dit gebeurt door activiteiten te ontwikkelen die bij zowel 

inwoners als bezoekers, kinderen en volwassenen een 

associatie oproepen met de jonge Rembrandt waaronder 

stadswandelingen (Young Rembrandt wandeling) en 

evenementen (Leidse Rembrandt Dagen). Ook heeft 

Leiden geïnvesteerd in een virtuele reconstructie van 

Rembrandts geboortehuis en via een app kun je een 

wandeling maken door de binnenstad op basis van 

augmented reality. Niet alleen voor de bezoekers, maar 

ook voor de eigen inwoners is de geschiedenis van Leiden 

zichtbaar en tastbaar gemaakt. Een dagje uit beleven door 

de ogen van de jonge Rembrandt is dan ook een unieke 

belevenis.. 

Leiden speelt op het gebied van leisure sterk in 
op haar kernwaarden: historie en water. Door de 

combinatie van voorzieningen, terrassen en culturele 
activiteiten en de beeldbepalende grachten vormt de 

binnenstad een levendig geheel.

STERKE STAD DOOR SAMENWERKING IN TILBURG
Van een relatief arme stad heeft de binnenstad van Tilburg 

zich ontwikkeld naar een bruisende plek waar ruimte is 

voor cultuur, creativiteit en kwaliteit. De afgelopen jaren 
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hebben er grootschalige ontwikkelingen plaatsgevonden 

in de binnenstad, waarmee de structuur sterk is verbeterd, 

zoals de herontwikkeling van de Emmapassage. Tilburg 

laat zien dat deze grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen 

mogelijk zijn zonder dat daarbij vele extra winkelmeters 

worden toegevoegd. De binnenstad weet, ondanks de 

veranderingen en dynamiek in de detailhandel, een 

aantrekkelijk economisch klimaat vast te houden met 

verrassende invullingen van leegstaande winkelpanden 

en vernieuwende concepten, zoals de LocHal. De 

grootschalige veranderingen die in een relatief kort 

tijdsbestek hebben plaatsgevonden in de binnenstad zijn 

indrukwekkend.  

Tilburg steekt samen de handen uit de mouwen, weet 
goed wie ze zijn en voor wie ze het doen.

Deze grootschalige herontwikkeling van de binnenstad kan 

alleen succesvol verlopen wanneer er sprake is van een 

sterke samenwerking tussen partijen. De samenwerking 

in Tilburg klopt. Via het Binnenstadsmanagement Tilburg 

werken alle partijen uit de binnenstad samen en is er 

sprake van vertrouwen. Het proces en de aanpak van 

Tilburg op het compacter maken van het kernwinkelgebied 

én gelijktijdig het verruimen van de binnenstad (Piushaven, 

Spoorzone, e.d.) laten goed zien hoe belangrijk 

de factor vertrouwen kan zijn bij de gezamenlijke 

ontwikkeling van de binnenstad. Het feit dat men bij de 

aanpak van het kernwinkelgebied heeft kunnen werken 

met deelovereenkomsten en geen dichtgetimmerde 

overeenkomsten, is de kwaliteit en waarschijnlijk ook de 

snelheid ten goede gekomen. Hoe meer vertrouwen, hoe 

lager de stapel papier, met als gevolg dat je creatiever kunt 

zijn en hogere pieken kunt bereiken. En dat is dan ook 

gebeurd: er zijn grote risico’s genomen met grote en mooie 

resultaten.

VERVOLG:  TOEKOMSTIGE KLEUR VOOR DE 
BINNENSTAD
Ede, Woerden, Leiden en Tilburg hebben de afgelopen 

jaren geïnvesteerd in de versterking van de binnenstad. 

Een binnenstad is echter nooit ‘af’ en de nieuwe 

uitdagingen die corona met zich meebrengt, benadrukken 

het belang om te blijven investeren in de binnenstad. Het 

is duidelijk dat de gevolgen van de huidige coronacrisis 

groot zijn en daarmee is het toekomstperspectief voor 

binnensteden onzeker. Ook als het coronavirus onder 

controle is en de winkels, horeca en overige voorzieningen 

weer volledig open mogen, blijft de onzekerheid voor 

ondernemers, vastgoedeigenaren en overige partijen 

bestaan.

Doordat de effecten van de coronacrisis op dit moment 

nog niet duidelijk te meten zijn, bestaat er nog geen 

duidelijkheid over het toekomstige profiel van de 

binnenstad. Welke functies blijven overeind in de 

binnenstad van de toekomst en welke functies maken 

plaats voor andere? Wordt de binnenstad in de toekomst 

meer een showroom waar de consument de producten 

kan bekijken en bestellen, waarna deze producten worden 

thuisbezorgd? Maken de ambachten opnieuw hun intrede 

in de binnenstad of wordt de binnenstad nadrukkelijker 

een woongebied? Transformatie is op dit moment een veel 

besproken thema. Er bestaat echter nog onduidelijkheid 

over de eindbestemming van de transformatie en de route 

daarnaartoe.  

Samen met zes binnensteden gaat het Platform 

Binnenstadsmanagement de komende periode aan de 

slag met het ontwikkelen van een visie op het toekomstig 

functieprofiel van de binnenstad. Samen met de 

professionals uit de binnensteden (Almere, Breda, Ede, 

Leiden, Tilburg en Woerden) en een expertgroep vanuit 

het bedrijfsleven en onderwijs/wetenschap denken we na 

over de toekomstige invulling van de binnenstad. Door 

gezamenlijk het vraagstuk te benaderen, worden kennis 

en ervaringen van de verschillende professionals aan 

elkaar verbonden. Samen inventariseren we de kansen 

voor de toekomstige binnensteden van Nederland. Aan 

de hand van deze kansen kan effectief richting worden 

gegeven aan de verdere ontwikkeling en het herstel van de 

binnenstad. 

Het onderzoek start in juni en wordt afgerond in het najaar. 

De onderzoeksresultaten worden tijdens de Dag voor 

de Binnenstad 2021 in het najaar gedeeld, zodat iedere 

binnenstad van Nederland de resultaten kan inzetten voor 

het herstel en de ontwikkeling van de binnenstad. 
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