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Dorpsplein

Magnoliaweg 

Magnoliaweg 

Smoks Hanne 

Bus in twee 
richtingen over Markt

Waterpomp en waterpunt
Lijngoten in rechte lijnen zorgen voor teveel 
dominantie van (auto)verkeer.

Auto- en busverkeer rijdt rakelings 
langs weekmarkt.

Schuine grijze lijnen 
hebben geen functie.

Leilindes historische waarde

Etagère beuk

Monument tweede wereldoorlog

Autoverkeer rijdt hard.

Ruurloseweg gaat nu in rechte lijn 
de Markt op.

Nu weinig relatie tussen 
omgeving kerk en Markt

Lijngoten zorgen voor ‘rechte lange 
lijn voor auto en bus. Dit maakt het 
een straat op een plein in plaats van 
‘auto te gast’.

Zeer stenig pleinbeeld. Dit in 
verband met ruimte voor weekmarkt.

Ruurloseweg - Hengeloseweg
Hengeloseweg

Weinig ruimte voor voetgangers en 
winkelend publiek.

Brede weg vanwege 
haaksparkeren

Onveilige situatie door in- en uitsteken, 
auto verkeer in combinatie met fietsers en 
rijdende auto’s.

Stenig gebied, weinig groen

Minimaal plaats voor groen, 
verblijven en ontmoeten.

Weinig ruimte voor voetgangers.

Auto’s zeer dominant in
winkel/verblijfsomgeving.

Geparkeerde auto’s 
blokkeren zicht en 
beleving van winkels.

Fietser klem tussen de rijdende en 
geparkeerde auto’s.

Matig gebruik parkeerplaatsen 
om de hoek Éénrichtingsverkeer

Zeer stenig wegbeeld. Asfalt 
straalt geen 30 km/h uit.

Snel rijdend verkeerBrede weg met veel aandacht 
voor de auto

Geen groen of bomenParkeren op ongewenste 
plekken.

Onduidelijk: 
parkeerterrein of weg?

Markt

Markt

Wekelijkse markt

Smidsstraat



Toelichting
Groene en aantrekkelijke strik om het centrum
Met deze visie maken we een groene en aantrekkelijke strik om 
het centrum van Zelhem. De centrumentrees worden herken-
bare plekken waar de bezoeker duidelijk merkt dat hij of zij het 
centrumgebied in komt. Vanaf hier is de auto meer ‘te gast’ en 
is er meer aandacht voor voetgangers, fietsers, groen, verblijven 
en ontmoeten.

Verbinden, vergroenen en verblijven
In het hart van het centrum maken we een verbinding tussen 
het plantsoen, het park, de kerk en de Markt. Dit wordt een 
gebied waar het aantrekkelijk is om te verblijven en elkaar 
te ontmoeten. Waar ruimte is voor groen, spelen, cultuur, de 
weekmarkt, terras en evenementen. De auto is in dit gebied te 
gast.

Aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers
De straten worden prettiger voor fietsers en voetgangers. Meer 
ruimte voor fietsers stimuleert bezoekers vaker met de fiets te 
komen. Meer ruimte voor voetgangers maakt het centrum 
toegankelijker, ook voor mensen met bijvoorbeeld een 
beperking, een rollator of een kinderwagen. Zo wordt het 
centrum een fijne plek om te zijn voor iedereen.

Legenda
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VISIE: STRIK OM HET CENTRUM



STRAKS?

Wat is het hier mooi en groen 
geworden.

Nu durf ik hier tenminste met mijn 
kind over te steken. Ik kom nu ook 
bewust lopend naar de winkel.Fijn dat ik mijn fiets nu tenminste 

voor de deur kan parkeren.

Goede zaak dat er nu voldoende 
ruimte is om prettig langs de winkels 
te lopen.

9-2-2022
HUIDIG 

Smidsstraat
Entree Magnoliaweg

STRAKS?

Leuk winkelen hier. ik kan allerlei 
boodschappen zo prettig combineren.

Fijn dat ik hier in mijn rolstoel ook naar de 
winkels kan...

Volgende keer kom ik weer met 
de fiets. bevalt me goed. Lekker 
veel ruimte

Mooi en groen hier. Ik kom hier vaker 
boodschappen doen.
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Hengeloseweg

Wat een rommelige winkelomgeving. Ik kan 
hier niet eens fatsoenlijk lopen…

Ik word helemaal klem gereden tussen
de rijdende en geparkeerde auto’s.

Hoe kom ik hier langs? Ik moet alweer een 
stuk over de straat….

Pfffff. Volgende keer kom
ik wel met de auto….

HUIDIG 

HUIDIG 

Wat rijden die auto’s hier hard zeg. 
Lastig oversteken zo.

Wat een stenige weg is dit. Wat groen 
zou geen kwaad kunnen.

Fijn dat auto’s hier niet zo hard rijden. 
Door de schuine banden kan ik ook 
gemakkelijk de straat oversteken.

Wat een leuke en groene straat om hier 
te fietsen. Dat gaan we vaker doen.

Prettig dat de stoep nu breder is. 

HUIDIG 

Rijd ik nu om het centrum of rijd ik een 
parkeerterrein op?

Levensgevaarlijk om hier over te 
steken met mijn boodschappen.

Als fietser is deze straat echt niet fijn 
met al die parkeerbewegingen van de 
auto’s die hier parkeren.

Snel doorlopen, anders beland ik 
onder een auto

HUIDIG 

Wat rijden die auto’s hier toch hard...

Waar moet ik nu heen? Is dit een weg 
of een parkeerterrein?

Wat een onprettige omgeving voor een 
centrumgebied. Wat staan hier ook veel 
paaltjes...

STRAKS?

Even zitten en bijkomen van 
de wandeling

Ik rijd hier maar even met gepaste snelheid. 
Ik ben duidelijk in een verblijfsomgeving.Fijn fietsen hier. Dat ga ik vaker doen.

Wat een fijne en groene plek

KANSEN CENTRUM IN BEELD

Entree Magnoliaweg

Smidsstraat

Kruispunt Magnoliaweg

STRAKS?

Hengeloseweg



VERKEERSVEILIGHEID

RUIMTELIJKE KWALITIET

LOKALE ECONOMIELOKALE ECONOMIE

GEZONDHEID

KLIMAATADAPTATIE

SOCIAAL EN INCLUSIEF

CULTUURHISTORIE

Zelfstandigheid kinderen Sociale omgeving

Sociale veiligheid Verblijven en ontmoeten

Groen waar het kan, steen waar het moet.Groen waar het kan, steen waar het moet.

Positie van de fietserPositie van de fietser

Ruimte voor voetgangerRuimte voor voetganger

Lagere rijsnelheid autoverkeerLagere rijsnelheid autoverkeer

Veilig overstekenVeilig oversteken

Relatie tussen weg en omgevingRelatie tussen weg en omgeving

Positionering van de kerkPositionering van de kerk

Respect voor historieRespect voor historie

Bereikbaarheid van de winkels: met auto, fiets en lopend.Bereikbaarheid van de winkels: met auto, fiets en lopend.

Zichtbaarheid en goede presentatie winkelsZichtbaarheid en goede presentatie winkels
Aantrekkelijke winkel- en boodschappenomgevingAantrekkelijke winkel- en boodschappenomgeving

Klimaatadaptatie: minder verharding en meer groen. Klimaatadaptatie: minder verharding en meer groen. 

Betere waterinfiltratie bij piekneerslag 

Minder hittestress door schaduw bomen

Aantrekkelijke beplanting met aandacht voor beleving, biodiversiteit en onderhoud.Aantrekkelijke beplanting met aandacht voor beleving, biodiversiteit en onderhoud.

Welkom voelen.Welkom voelen.

Toegankelijkheid ouderen en mindervaliden.

Stimuleren fiets en lopen

Groen en ontmoeten: mentaal welzijn

Lucht en geluid

Aantrekkelijke leef- en verblijfsomgevingAantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving

Buiten spelen

Markt als huiskamer van Zelhem

Identiteit Smoks Hanne Identiteit Smoks Hanne 

Veilig voor ouderen en kinderenVeilig voor ouderen en kinderen

Ruimte voor de weekmarktRuimte voor de weekmarkt

Ruimte voor terrassenRuimte voor terrassen

BREDE DOELEN
MARKT ZELHEM

Terrassen

Waterpunt

Verbinding 
kerkentree 
met Markt

Rondje rond 
de kerk

Verbinding 
kerkentree en parkRuimte voor weekmarkt 

‘onder de linden’

Historische 
leilindes

Waterelement thema: 
Smoks Hanne

Minder ruimte
voor verkeer

Meer ruimte 
voor groen

Oorlogsmonument

Etagère beuk

Oversteek

Muziekkoepel

Waterspelen

Waterpomp

Groene eilanden

Gras en
beplanting

Auto, bus en fietser
 worden begeleid 

door groene eilanden

Terrassen

Verbindend
pad

Markt
Terrassen

Historisch

Formeel

Intiem

Samen makenKleurrijkDorpsplein

Spelen met water

Ruimte voor natuur

Muziek en cultuur

Kulturhus

Verblijven en ontmoeten

Groen en aantrekkelijk

Fijn boodschappen doen

Goede plek voor weekmarkt

Plantsoen

Park

Kerktuin

Toelichting
Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het plantsoen, het park en de 
kerkomgeving. Ieder gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. 

Op de Markt is ruimte voor verblijven, ontmoeten, boodschappen, de weekmarkt 
en terrassen. We trekken het plein van de Markt over het kruispunt Hengeloseweg 
- Burgemeester Rijpstrastraat. Zo is zowel het verkeer in noord-zuid als in oost-west 
richting hier even ‘te gast’ op het plein.

Het plantsoen kent een historisch en meer formeel karakter. Hier zien we de etagère-
boom en het oorlogsmonument. Het park is nu wat verscholen en heeft nauwelijks 
aanleiding deze plek te bezoeken. We maken hier een aantrekkelijk park, waar ruimte 
is voor natuurlijke speelplekken en voor jeu de boules. Het kulturhus kan met het 
theehuis een gezicht aan het park krijgen. Je kunt zo lekker thee drinken met uitzicht 
op het park of zelfs in het park. In de muziekkoepel kunnen culturele bijeenkomsten 
worden georganiseerd. Zo wordt het park een mooie groene plek om elkaar te 
ontmoeten.

De kerktuin kan meer een intiem en kleinschalig karakter krijgen. Hier is ruimte om 
samen de tuin aan te leggen of te onderhouden met bijvoorbeeld ouderen of 
kinderen. Het is een tuin waarin mensen samenkomen. Denk hier bijvoorbeeld aan 
sierbeplanting, een bloemenpluktuin of bijvoorbeeld een groentetuin. Het is een 
gebied om een ‘rondje om de kerk’ te wandelen of om even op een bankje te zitten 
in het groen.

Wandelroute zorgt voor verbinding
De wandelroute over het plein en door de groengebieden zorgt voor verbinding 
tussen deze deelgebieden. Ook verbindt deze route de verschillende iconen van 
Zelhem met elkaar. Denk hierbij aan Smoks Hanne, de waterpomp, het drinkwater-
punt, de kerk, kulturhus, muziekkoepel, etagère beuk en het oorlogsmonument. 
Mogelijk kunnen er ook andere nieuwe kunstobjecten een plek krijgen aan deze 
wandelroute.

Groene eilanden begeleiden het verkeer
De groene eilanden op het plein zorgen voor een begeleiding van het auto-, fiets- en 
busverkeer. Deze blijven immers gebruik maken van deze verbinding. Door de rechte 
lijn eruit te halen, kunnen de bus en auto niet meer met hoge snelheid over de Markt 
rijden. De auto en bus moeten dit met gepaste snelheid doen, het verkeer is hier ‘te 
gast’ in een groene pleinomgeving. Uiteraard wordt het ontwerp dusdanig 
uitgewerkt dat al het verkeer op de plekken kan komen waar het moet zijn.

In de groene eilanden is ruimte voor bomen en beplanting. Op de randen maken we 
zitplekken, zodat er veel gelegenheid ontstaat om van al het groen te genieten. 
Achter de groene eilanden creëren we beschutting van het verkeer voor de terrassen.

Weekmarkt ‘onder de linden’
Momenteel bestaat de Markt voor een groot deel uit verharding, omdat hier ruimte 
moet zijn voor de wekelijkse markt. Het auto- en busverkeer rijdt hier rakelings langs, 
waardoor er onveilige situaties ontstaan. We gaan op zoek naar een aantrekkelijke 
opstelling van de weekmarkt ‘onder de linden’. Door de kerkomgeving en de Markt 
met elkaar te verbinden ontstaan er kansen hier ruimte te maken om de weekmarkt 
onder de bomen langs de wandelroute te situeren. Zo kan de Markt zelf groener 
worden gemaakt. De weekmarkt wordt zo onderdeel van de gehele wandelroute en 
staat zo mooi in verbinding met de kerk, kulturhus, park en terrassen. In de volgen-
de fase van het ontwerpproces gaan we dit verder uitwerken en uiteraard in gesprek 
met de marktmeester om wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken. 

Jeu de boules
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AMBITIESCHETS MARKT EN OMGEVING 
GROENE HUISKAMER VAN ZELHEM



Plantsoen

Markt
Kerktuin

Etagère beuk

Oorlogsmonument

Diverse beplanting

Statige bomenrijen

Formele uitstraling

Groene eilanden

Verbindend pad

Terrassen

Smoks Hanne
Waterspeelplek

Groene tuinen

Kerkplein

Intieme sfeer

Kleurrijk

Natuurlijke uitstraling

Theehuis

Terras 

Zitelement
Natuurlijk spelen

Muziekkoepel

Jeu de boules 

Drinkwaterpunt en waterpomp

Markt ‘Onder de linden’
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AMBITIESCHETS MARKT EN OMGEVING 
REFERENTIEBEELDEN

Park



WE HOREN GRAAG UW REACTIE OP DEZE IDEEEN

HOE NU VERDER?

JANUARI FEBRUARI MAART

KNELPUNTEN EN WENSEN

AMBITIESCHETS MARKT

ONTWERP EN GLOBALE KOSTENRAMING GEMEENTERAAD 
VERKENNING MOGELIJKHEDEN EN FINANCIELE MIDDELEN.

ANALYSE, VISIE EN BEELDKWALITEITSPLAN

U BEVINDT ZICH HIER
18/19 FEBRUARI

We horen graag wat u er van vindt. Wilt u op het formulier de volgende vragen beantwoorden?

1  Wat ziet u als positieve punten bij deze ideeën?

2  Wat ziet u als verbeterpunten bij deze ideeën?

3  Heeft u nog suggesties om mee te nemen in het verdere ontwerpproces?

INLOOP PRESENTATIE ONTWERPSPREEKUURDAG 
DIRECT 

BELANGHEBBENDEN

17 MAART

U heeft zojuist de ambitieschets voor de Markt en omgeving gezien. Deze is opgesteld door de Werkgroep Vitale 
Kernen, gemeente Bronckhorst en adviesbureau Goudappel. De volgend stap is deze ambitieschets uit te werken tot 
een ontwerp voor de Markt en omgeving. Dit gaan we komende periode samen met elkaar doen. Uw input nemen 
we mee in dit verdere ontwerpproces. Gedurende dit ontwerpproces gaan we in gesprek met alle directe belang-
hebbenden aan de Markt, zoals bijvoorbeeld de kerk, ondernemers, bewoners en de weekmarkt. 

Later komen we bij u terug om dit ontwerp met u te bespreken. Ook hier kunt u dan 
nog op reageren. Deze input verwerken we dan richting het definitief ontwerp.

We werken aan een integraal en afgewogen ontwerp voor de Markt en omgeving. Door dit samen met de 
Werkgroep Vitale Kernen en alle belanghebbenden te doen komen we tot een passend en gedragen ontwerp 
voor dit gebied. Hiervoor stellen we ook een globale kostenraming op. Hierna gaan we in gesprek met de 
gemeenteraad. We zorgen voor een ontwerp dat de brede doelen dient, zoals bijvoorbeeld klimaatadaptie, 
toegankelijkheid, identiteit, lokale economie, veiligheid en ruimte voor voetgangers, fietsers, verblijven en 
ontmoeten. Het is dan aan de gemeenteraad om akkoord te geven en op zoek te gaan naar de financiële middelen. 

Zo komen we samen met de Werkgroep Vitale Kernen, met belanghebbenden, met 
de gemeenteraad en met u tot een mooi plan voor de Groene Huiskamer van 
Zelhem.
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PROCES ONTWERP MARKT EN OMGEVING

APRIL

ONTWERP SMIDSSTRAAT EN MAGNOLIAWEG

MEI

DATUM NADER 
TE BEPALEN

U KUNT HIER NOG 
REAGEREN OP HET ONTWERP


