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De afgelopen jaren is hard en met succes gewerkt aan de stad. Er is en wordt een 
breed scala van voorzieningen gerealiseerd. De uitbreiding van het Drents Museum 
en de bouw van De Nieuwe Kolk versterken de culturele infrastructuur. Het tussen-
liggende gebied wordt straks het Cultureel Hart van Assen. Hier kunnen bezoekers en 
inwoners cultuur beleven. Op straat, in horeca en winkels. De herstelde singels 
accentueren het historisch deel van Assen. Het is een van de manieren waarop we groen 
en water een prominente plek te geven in de binnenstad. Daarom hebben we de Vaart 
bevaarbaar gemaakt en werken we aan een bevaarbaar Kanaal. 

Met een aantrekkelijke binnenstad kunnen we extra investeringen aantrekken. 
Het is de kunst om met die investeringen een kwaliteitsimpuls geven aan de binnen-
stad. We kiezen voor een aantrekkelijke binnenstad die vitaal, levendig en bereikbaar 
is. De binnenstad is voor alle Assenaren en bezoekers de ontmoetingsplek. Met onze 
plannen willen we dynamiek in onze binnenstad oproepen. Wij bieden ruimte voor 
creativiteit. Het ‘onverwachte’ maakt een binnenstad spraakmakend en bruisend. 
We hebben het centrum ingedeeld in sfeergebieden met elk een eigen beleving. 
Zo houden we de binnenstad gevarieerd en aantrekkelijk.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

J. Kuin
Wethouder Ruimtelijke Ordening

Voorwoord
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Het versterken van de binnenstad van Assen is een van 
de speerpunten van dit college. Daarbij is de gebruiker van 
de binnenstad het uitgangspunt. Andere aspecten zijn het 
economisch belang van de binnenstad, demografische 
ontwikkelingen en de behoefte aan meer samenhang in 
de visie en plannen.

1 Aanleiding
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De binnenstad is in de figuur hiernaast aangegeven als plangebied. De binnen-
stad staat uiteraard niet los van de rest van de stad. Er zijn directe relaties met de 
directe ring rond de binnenstad. In de figuur hiernaast is dat het studiegebied. 

1.1

De gebruiker van de binnenstad
Belangrijk uitgangspunt voor deze visie is de gebruiker. Het gaat om bezoekers, 
consumenten, verkeersdeelnemers, bewoners, ondernemers en werknemers. 
De visie is daarom samen met de gebruikers ontwikkeld. Ook de uitvoering 
gebeurt straks samen met de gebruikers. 

1.2

Ontwikkelingen
Gezien het economisch belang van de binnenstad is het cruciaal om tijdig in te 
spelen op ontwikkelingen als conjuncturele schommelingen en digitalisering. 
De voorkeuren van consumenten veranderen. Bij het bezoek aan binnensteden 
verschuift het accent van alleen winkelen naar beleving. Bezoekers willen iets 
beleven. 

Binnensteden zijn dan bij uitstek de plekken met de grootste diversiteit aan 
vermaak. Deze verschuivende voorkeuren hebben gevolgen voor het bezoek 
en de bestedingen in de binnenstad.

Demografische ontwikkelingen laten zien dat Assen blijft groeien naar ongeveer 
80.000 inwoners in 2030, maar dat de bevolking in het verzorgingsgebied 
krimpt. Een groot deel van de groei van Assen komt door migratie uit de regio, 
aangetrokken door de beschikbaarheid van werk en het voorzieningenniveau. 
Dat vraagt een flexibele houding van de stad Assen. Naast de kwaliteit van 
woonmilieus zijn aantrekkelijke voorzieningen in de binnenstad van belang. 

VISIE AANTREKKELIJKE BINNENSTAD 2030



6

1.3

Samenhang in beleid en plannen
Samenhang in de visie en plannen voor de binnenstad is cruciaal. Er is sprake 
van een ingewikkeld krachtenveld want in binnensteden komen veel functies 
samen. Winkelen, werken, toerisme en recreatie, evenementen en cultuur, wonen, 
verkeer moeten de schaarse ruimte met elkaar delen. Meer samenhang stelt 
college en raad in staat om betere afwegingen te maken. Het gemeentelijk 
beleid is de laatste jaren vooral gericht geweest op verschillende sectoren en 
(deel)projecten en minder op de binnenstad als geheel. Wel is met het vaststellen 
van de structuurvisie Hoofdstad Assen 2030 gekozen voor een compacte stad. 
Dit betekent meer bouwen in binnenstedelijk gebied. Ook de FlorijnAs projecten 
hebben invloed op de binnenstad.

VISIE AANTREKKELIJKE BINNENSTAD 2030
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Een binnenstad is voortdurend in beweging. Slopen en bouwen.
Functies komen en verdwijnen. Straten die twintig jaar geleden 
nog vitaal waren, tonen nu tekenen van verloedering. Het 
verleden en de huidige situatie zijn belangrijke bouwstenen 
voor de visie en het streefbeeld. Wat sterk is behouden we, 
wat zwak is maken we sterker. Voor deze visie is een zwakte-
sterkte analyse uitgevoerd. Dit hoofdstuk geeft een samen-
vatting van deze analyse. De volledige analyse vindt u als 
bijlage bij de visie.

2 Beschrijving
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2.1

Historie
De historie van Assen is duidelijk herkenbaar in de binnenstad. Die geschiedenis 
begint met de bouw van het klooster in 1249. Kruisstraat, Kloosterstraat en Brink 
zijn in die periode vanuit het klooster ontstaan. De singels zijn nog steeds herken-
baar in het stadsbeeld. In 1600 worden de kloostergebouwen in gebruik genomen 
als vergaderruimte door het bestuur van Drenthe. Assen begint zich te ontwik-
kelen tot een bestuurlijk centrum. Zeker als in een later stadium ook justitie 
een plek vindt in het centrum. De eerste Assenaren wonen binnen de singels en 
vervolgens aan de zuidkant van het centrum en langs de invalswegen van de stad 
zoals de Steendijk en de Groningerstraat. 

Ook de economische functie komt als eerste tot uiting in het singelgebied. 
Dit is altijd het economische hart van Assen geweest. Van hieruit is Assen 
gegroeid. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt de binnenstad zich in hoog 
tempo tot streekcentrum. Inwoners uit omliggende plaatsen komen naar het 
centrum voor de commerciële en niet commerciële voorzieningen. Met name in 
het noordelijke deel van de binnenstad vinden grote veranderingen plaats door 
de uitbreiding van het winkelgebied met landelijke winkelketens. Vandaag de dag 
is de binnenstad een koopcentrum van regionale en steeds meer bovenregionale 
betekenis.

2.2

Winkelen, werken, cultuur, vrije tijd en uitgaan
De binnenstad is al grotendeels aantrekkelijk voor recreatief winkelen en de 
verschillende winkelgebieden vullen elkaar aan. Er is sprake van een groot en 
gevarieerd winkelaanbod. Daarmee voldoet de binnenstad aan de wensen van 
een brede doelgroep. 

Het Drents Museum is steeds meer een grote publiekstrekker. De Nieuwe 
Kolk geeft een impuls aan het culturele leven in Assen. Er is een aantal 
onderscheidende festivals zoals het Axis- en het TT-festival. Detailhandel 
en horeca bieden veel werkgelegenheid.

VISIE AANTREKKELIJKE BINNENSTAD 2030
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De binnenstad heeft weinig kleine en exclusieve winkels. Het aantal winkel-
formules neemt net als in andere binnensteden toe. Voor grote festivals en 
evenementen zijn er beperkingen in de inrichting van de openbare ruimte. 
De horeca spreekt niet elke doelgroep aan. Met name de jong volwassenen 
tussen de 18 en 30 jaar en de wat oudere doelgroep. Citymarketing wordt nog 
onvoldoende benut en er zijn te weinig activiteiten op zondag. 

2.3

Wonen
Vooral ouderen en jongeren wonen graag in de binnenstad vanwege de levendig-
heid en de nabijheid van voorzieningen. De laatste jaren is het aantal woningen 
toegenomen door de bouw van appartementen bij onder andere de Triade en 
de Groningerstraat. De komende jaren wordt een groot aantal nieuwe apparte-
menten opgeleverd. Bijvoorbeeld bij De Nieuwe Kolk, Citadel en Apollopad. 

De meeste woningen liggen om het kernwinkelgebied. Het gaat dan om straten 
als Doevenkamp, Paul Krügerstraat, Omloop en Stelling. In het winkelgebied 
wordt minder gewoond. Dit heeft onder andere te maken met de afname van het 
wonen boven winkels.  

2.4

Ruimtelijke kwaliteit en leesbaarheid
De binnenstad van Assen is compact en gevarieerd. Er is een gebied met 
grootwinkelbedrijven en een historisch deel met meer gespecialiseerde winkels. 
Groen is een belangrijke kwaliteit. 

De uitstraling en kwaliteit van de panden loopt uiteen van sober, goedkoop tot 
modern, historisch en hoogwaardig. De openbare ruimte vormt geen eenheid en 
draagt onvoldoende bij aan een sfeervolle binnenstad. Op enkele plaatsen zijn 
lelijke gevels storende elementen. De aanloopgebieden zijn weinig herkenbaar. 
Bezoekers hebben daardoor soms moeite zich te oriënteren en hun bestemming 
te vinden. Meer leegstand in de aanloop-straten geeft risico op verloedering en 
verrommeling.

2.5

Bereikbaarheid en parkeren
 
Er is een evenwichtige verdeling van het verkeer over de toegangsroutes. Vanaf 
de cityring zijn de parkeerplaatsen eenvoudig te bereiken. De parkeergarages 
liggen direct aan het kernwinkelgebied. Op dit moment worden twee nieuwe 
parkeergarages gebouwd, in de Citadel en in De Nieuwe Kolk. Met de nieuwe 
parkeergarages beschikt Assen over 2500 garageparkeerplaatsen. De tarieven 
van parkeren zijn concurrerend met andere gemeenten. Daarnaast beschikt Assen 
met het Veemarktterrein over veel gratis parkeerplaatsen op loopafstand van 
het centrum. De meeste parkeergelegenheid is aan de noord-westzijde van de 
binnenstad.

De binnenstad is goed toegankelijk voor fietsers. Langs de meeste routes liggen 
fietspaden. De fietsers hebben een aantal routes door de binnenstad. Fietsen in 
voetgangersgebieden is niet toegestaan. De warenmarkt blokkeert in de huidige 
situatie belangrijke fietsroutes door de binnenstad. Door de nabijheid van het 
NS- en busstation is de binnenstad goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer. 
Minder sterk zijn het tekort aan stallingplaatsen voor fietsen en de toenemende 
druk van vrachtvervoer voor bevoorrading. Met de huidige venstertijden en eisen 
aan voertuigen kan de bevoorrading een probleem worden. 

VISIE AANTREKKELIJKE BINNENSTAD 2030
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2.6

Sfeergebieden nu
De binnenstad kent verschillende gebieden met hun eigen sfeer en beleving. 
Het Erfgoedkwartier bestaat grotendeels uit beschermd stadsgezicht en 
ademt de sfeer van historisch Assen. Groene enclaves zoals De Brink en 
de Gouverneurstuin vormen een rustpunt in de stedelijke hectiek. 

Het kernwinkelgebied biedt levendigheid en dynamiek. Aan de rand van dit 
gebied zijn twee horecapleinen ontstaan die ook na sluiting van de winkels 
voor levendigheid zorgen. Op en rond het centrale Koopmansplein is het 
na sluitingstijd veelal stil en verlaten.

De noordkant van het centrum geeft een gevarieerd beeld. Oud en nieuw 
komen hier samen. Nieuwbouw vindt plaats aan het Apollopad en bij de 
Citadel. De Triade is een nieuw complex dat winkelen en wonen combineert. 
Straten als de Stelling en de Omloop hebben een wat gedateerde uitstraling. 
In dit deel van de stad is sprake van leegstand en braakliggende stukjes grond. 

De Nieuwe Kolk (Cultureel kwartier) ligt tegen het winkelgebied aan. 
Het nieuwe culturele complex schurkt aan tegen de horeca op de Markt 
aan en tegen de grootschalige winkels rond het Koopmansplein.
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Cultureel Hart



Nadenken over de binnenstad van straks betekent nadenken
over de trends en ontwikkelingen van nu. Zo wijzigt de 
samenstelling van de Nederlandse bevolking. Met de 
toename van het aantal senioren veranderen woonwensen 
en consumptiepatronen. Zo hechten zij veel waarde aan 
kwaliteit, comfort en gemak. De vastgoedmarkt krijgt een 
ander karakter. Trends op het gebied van wonen, werken en 
vrije tijd vragen om dynamiek in de binnenstad.

3 Ontwikkelingen
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3.1

Trends en beleving
De bevolkingsontwikkeling heeft een grote invloed op binnensteden. Assen 
groeit door tot zo’n 80.000 inwoners in 2030. Dit terwijl in de regio de bevolking 
afneemt. Tegelijkertijd treedt vergrijzing op. Dit vertaalt zich in een veranderende 
omvang van de verschillende doelgroepen.
 
Een landelijke trend is de specialisatie van winkelgebieden. Buurt- en wijkcentra 
zijn er voor dagelijkse benodigdheden zoals boodschappen en huishoudelijke 
artikelen. Er ontstaan perifere locaties met tuincentra, bouwmarkten en meubel-
bedrijven. Binnensteden fungeren steeds meer als gebieden voor recreatief en 
modisch winkelen. Van de Nederlanders laat 38% zich typeren als funshopper. 
Daarnaast is de binnenstad een plek geworden voor beleving. Winkelen is 
onderdeel van de beleveniseconomie. De belangrijkste reden voor een bezoek 
aan een binnenstad is steeds meer gezelligheid en sfeer. Bezoekers combineren 
diverse activiteiten. Winkels blijven belangrijk, maar cultuur, historische aantrek-
kingskracht en horeca spelen een grotere rol. 

Veel consumenten zoeken via internet eerst uit wat ze willen hebben en kopen 
dan doelgericht. Kopen via internet neemt een steeds belangrijkere plaats in. 
Dit gaat voor een deel ten koste van winkelgebieden. Veelal ondervinden kern-
winkelgebieden geen hinder. Maar in aanloopstraten neemt de leegstand toe. 

3.2 

Vastgoed
Er is de komende jaren sprake van een drastische afname van de winkelvloer-
oppervlakte. Het verschil tussen het kernwinkelgebied en de mindere locaties 
wordt groter. In aanloopstraten kampen winkels met dalende opbrengsten. 
Winkelcentra zullen vaker worden samengesteld op basis van koopmotieven, 
winkelbehoefte en doelgroep. De grotere winkelketens nemen steeds meer 
de aantrekkelijkste locaties in. Hierdoor lijken binnensteden steeds meer op 
elkaar. De leegstand van winkelpanden in Nederland is in twee jaar tijd met 20% 
toegenomen. In het hart van de steden blijft de leegstand stabiel rond de 2%. 
In de minder drukke straten stijgt de leegstand boven de 12%. De dynamiek 

op deze locaties is groot, omdat hier tegelijkertijd winkels verdwijnen. Panden 
worden omgebouwd tot woning of kantoor.

Deze ontwikkeling speelt ook in Assen zo blijkt uit de Detailhandelsmonitor 2010. 
De tendens van minder maar grotere winkels is ook in Assen ingezet. Overige 
trends en bevindingen in de Detailhandelsmonitor:
– Steeds meer winkelgebieden gaan zich specialiseren.
– De leegstand in het centrum van met name kleine panden is toegenomen. 
– Er komen meer bovenregionale en toeristische bezoekers. Er zijn minder 
 regionale bezoekers.
– Van de consumenten in het verzorgingsgebied van Assen doet 41% wel eens  
 aankopen via internet.
– Randvoorwaarden zoals bereikbaarheid en parkeren blijven belangrijk. 
 In de keuze voor een winkelgebied kunnen deze randvoorwaarden doorslag  
 gevend zijn.
– Door vergroting van het aanbod met goede kwaliteit neemt de koopkracht-
 oriëntatie toe.
– Voor horeca, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen kiezen veel regionale   
 consumenten en ook inwoners uit Assen voor de binnenstad van Groningen.  
 Het aandeel bezoekers dat specifiek voor horeca naar Assen komt, is 
 afgenomen.
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3.3

Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie is een van de snelst groeiende economische sectoren. 
Dit heeft te maken met de toename van vrije tijd en besteedbaar inkomen. 
Met name senioren zijn wat dat betreft een groeimarkt. 

Toeristen en recreanten zijn op zoek naar beleving en unieke ervaringen. 
Bijvoorbeeld door het bijwonen van bijzondere evenementen. Voor de binnen-
steden betekent het dat toeristen en recreanten verrast willen worden en nieuwe 
dingen willen ontdekken. Dat kan op verschillende manieren. De binnenstad van 
Assen is een prima slecht weer voorziening mede vanwege de aanwezigheid van 
voorzieningen zoals bioscopen, theater, bibliotheek, kunstencentrum en meer. 
Assen kan zich ontwikkelen tot het toeristisch centrum van het Noorden.

3.4

Wonen
Met de toename van het aantal ouderen neemt de behoefte aan woonruimte in 
de binnenstad van Assen toe. Senioren staan veelal nog volop in het leven en zijn 
op zoek naar de dynamiek en levendigheid van de binnenstad. Een aantrekkelijk 
aspect is de nabijheid van diverse commerciële en niet commerciële voorzie-
ningen. Mede daarom lijkt het stedelijke wonen aan populariteit te winnen ten 
opzichte van het rustieke plattelandswonen. De bereidheid van inwoners om in de 
binnenstad te wonen is behoorlijk. Een op de vijf Assenaren die overweegt om te 
verhuizen zou ook in de binnenstad willen wonen.

3.5

Werken 
Lange tijd werden aan de snelweg grootschalige kantoorpanden gerealiseerd. 
Werknemers konden zich dan snel van huis naar werk verplaatsten. De werk-
nemer van nu werkt echter liever in een meer dynamische en stedelijker omgeving 
met een hoge ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde. Bijvoorbeeld in de binnen-
stad of in de directe nabijheid daarvan. Daar komt bij dat door de flexibilisering 
van arbeid de vraag naar kleinschalige kantoorruimte toeneemt. Deze is goed in 
te passen in de binnenstad. Meer werklocaties in of rond de binnenstad vergroten 
de levendigheid en dynamiek. 

3.6

Verkeer en vervoer
Bedrijven proberen de logistieke keten voortdurend te verbeteren. Ze houden een 
steeds kleinere voorraad aan en stellen daardoor hogere eisen aan distributie. 
Wegvervoer in kleine vrachtwagens en bestelwagens wint terrein. De 24-uurs 
economie heeft meer behoefte aan rollende voorraden. Levering binnen bepaalde 
venstertijden komt daardoor onder druk te staan.
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Autoluw
centrum



De Asser binnenstad in 2030: 
een volgende stap in de ontwikkeling van de binnenstad

Uitgangspunten en streefbeeld van de aantrekkelijke 
binnenstad.

4 Visie
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4.1

Hoofdstad van Drenthe, een identiteit
De identiteit van de binnenstad is niet los te zien van de identiteit van Assen 
als geheel. In de structuurvisie is het begrip ‘hoofdstad van Drenthe’ bepalend 
voor de identiteit van Assen. Hierbij staat hoofd voor de leidende positie van 
Assen. De stad is vooruitstrevend, gaat nieuwe ontwikkelingen niet uit de weg, 
straalt dynamiek uit en roept nieuwsgierigheid op. Stad staat voor het stedelijke. 
Assen heeft een aantrekkelijke binnenstad met een compleet aanbod van 
commerciële en niet commerciële voorzieningen. Drenthe tot slot staat voor het 
dorpse. Het gaat hier vooral om de manier van omgaan en betrokkenheid met 
elkaar, de gezelligheid van de wijken en het kleinschalige. Keerzijde hiervan is 
de bescheidenheid en het doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. 
Met name de eerste twee onderdelen van de identiteit sluiten goed aan bij 
die van de binnenstad. Ze bieden aanknopingspunten voor versterking van de 
binnenstedelijke identiteit. De binnenstad van Assen kan zich daarbij onder-
scheiden als een plaats die vertrouwd is maar ook prikkelt, verrast en uitdaagt, 
een plaats waar je anderen ontmoet en waar je alles vindt wat je zoekt of het nu 
om werk, woonruimte, cultuur of winkels gaat. 
 
4.2

Onderscheidend vermogen
Een binnenstad bestaat uit openbare ruimte, straten, gebouwen, pleinen en 
groen. Typisch voor Assen is de combinatie van een meer historisch centrum en 
nieuwe ontwikkelingen die elkaar prima aanvullen. Onderscheidend voor Assen 
is de combinatie van grote winkelformules en snuffelwinkels. Ook festivals als TT, 
Axis en de grote tentoonstellingen in het Drents Museum dragen bij aan het 
onderscheidend vermogen van Assen. De sfeer is gemoedelijk en vertrouwd. 
Daarbij passen symbolen als Bartje en de TT. Nieuwsgierige bezoekers en 
inwoners laten zich telkens verrassen door het wisselende aanbod in theater, 
museum en tijdens evenementen.

Veel mensen hebben het gevoel dat alle binnensteden steeds meer op elkaar 
gaan lijken. De toenemende concurrentie tussen steden maakt een onder-
scheidende identiteit belangrijk. Een aantrekkelijk aanbod aan winkels en 

horeca biedt bezoekers en inwoners verrassing en beleving. Aansprekende 
evenementen en activiteiten verleiden bezoekers om langer te blijven, meer te 
besteden, te genieten en nog een keer terug te komen.

We zetten in op kwaliteitsverbetering. Ondernemers die met nieuwe horeca en 
winkels iets toevoegen aan de stedelijke beleving en de identiteit van de Asser 
binnenstad krijgen volop de ruimte. De dynamiek van de binnenstad weet 
bezoekers voortdurend te verrassen en aan zich te binden. Bezoekers van het 
Drents Museum en De Nieuwe Kolk worden verleid de binnenstad te bezoeken.
Het gebied tussen beide instellingen, het Cultureel Hart, staat in de toekomst in 
het teken van cultuur door toevoeging van kleinschalige evenementen, exclusieve 
winkels, galeries en andere culturele ondernemingen. Dit gaat gepaard met 
verhoging van de beeldkwaliteit door bijvoorbeeld kunst op straat die de  
herkenbaarheid en routing versterkt. Het oudere deel van het Kernwinkel-
gebied verbindt zo Erfgoedkwartier en Cultureel kwartier.
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4.3

Wonen, openbare ruimte en verkeer en vervoer 
De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van functies. Winkels, horeca, 
cultuur, maar vooral bewoners bepalen in belangrijke mate de levendigheid 
van de binnenstad. Versterking van het wonen is daarom gewenst. Daarbij is 
aandacht nodig voor ruimtelijke kwaliteit, historisch erfgoed, beleid voor 
gevelreclame, een goed ingerichte, veilige en schone openbare ruimte en 
aandacht voor architectuur. Elke nieuwe woning of gebouw moet raak zijn. 

De binnenstad trekt bezoekers uit de eigen stad en daarbuiten. Daarom 
moeten er goede verbindingen zijn met de rest van de stad en regio. Minder 
accent op rijdend verkeer en meer ruimte voor de voetgangers maakt het 
mogelijk om gefaseerd de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken. 
Auto, bus en vrachtverkeer zijn te gast in het centrum. 

De verbinding tussen Cultureel en Erfgoedkwartier kent nauwelijks barrières 
om over te steken en wordt zo min mogelijk doorkruist door verkeer.
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4.4

Sfeergebieden in Assen
Sfeergebieden zijn gebieden met elk een eigen functie, sfeer en uitstraling. 
Er is tussen de sfeergebieden sprake van verschillen in dichtheid, bebouwing 
en de aanwezigheid van pleinen en groen. Het gaat om de volgende sfeer-
gebieden: Erfgoedkwartier, Cultureel kwartier, Kernwinkelgebied en Ontwikkel-
zone de Molenbuurt. De sfeergebieden worden uitgebouwd of versterkt. 
Het Cultureel Hart verbindt Erfgoedkwartier en Cultureel kwartier. 

Erfgoedkwartier
In het Erfgoed Kwartier ligt de nadruk op werken, cultuur en horeca. Intimiteit, 
kleinschaligheid, monumentaliteit, en ontmoeting zijn de belangrijkste waar-
den. De groene gebieden zoals de Brink en de Gouverneurstuin zijn rustpunten 
in de hectiek van de binnenstad. De overgang naar het kernwinkelgebied wordt 
gevormd door drie horecapleintjes. Het Erfgoed Kwartier is onderdeel van een 
groter historisch gebied aan de zuidzijde van de binnenstad. De herstelde singels 
markeren de entree naar de binnenstad en verbinden dit deel van de binnenstad 
met Oud Zuid. 

Cultureel Kwartier
Het gebied rond De Nieuwe Kolk ligt tegen het kernwinkelgebied aan. Voor het 
optimaal functioneren van De Nieuwe Kolk en de binnenstad is het zaak om te 
zorgen voor een veilige, logische en aantrekkelijke verbinding naar de andere 
delen van de binnenstad. 

De sfeer van het Cultureel Kwartier wordt bepaald door de historische bebouwing 
langs de Vaart en de Markt en de nieuwbouw van De Nieuwe Kolk. In de zomer is 
het een belangrijk toeristisch gebied met boten aan de kade. De kop van de Vaart 
is een plek waar veel evenementen worden georganiseerd.

Kernwinkelgebied
Het kernwinkelgebied is divers. In het noord westelijk deel is ruimte voor groot-
winkelbedrijven. De renovatie van het Mercuriuscentrum en Triade en Apollopad 
voegen meer kwaliteit, woningen en winkels toe aan het gebied. De verbinding 
tussen Triade en Forum willen we versterken. In het overgangsgebied (Gedempte 
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> Versterken van de identiteit van de stad.

> Assen is vooruitstrevend, dynamisch en vernieuwend.

> De binnenstad is aantrekkelijk, prikkelt, verrast en daagt uit.

> In de binnenstad vind je alles wat je zoekt door een compleet aanbod 
 voor zieningen.

> Assen is de hoofdstad van recreatief Drenthe

> De combinaties oud en nieuw, grote en kleine winkels versterken de 
 binnenstad van Assen.

> Een wisselende aanbod in cultuur, horeca, evenementen.

> Inzetten op kwaliteitsverbetering van de verschillende sfeergebieden in de  
 binnenstad en het verbinden van deze gebieden.

> Het verbinden van het Erfgoedkwartier en Cultureel kwartier door middel   
 van het Cultureel Hart van Assen..

> De binnenstad is goed te bereiken vanuit de wijken en de regio.

> In de binnenstad meer ruimte voor de voetganger met een passende 
 openbare ruimte.

> Auto, bus en bevoorradingsverkeer zijn te gast in de binnenstad.

> Een logische verbinding tussen het cultureel en historische deel van de stad.

Singel, Nieuwe Huizen en Oudestraat) komt de nadruk te liggen op het behoud 
van de kleinschalige historische structuur door aandacht voor kwaliteit van de 
openbare ruimte en het verfraaien van de gevels. De verbinding tussen het oude 
en nieuwe deel van de binnenstad (gebied uitgang Forum – Oudestraat) vraagt 
om een nadere studie.

Ontwikkelzone Molenbuurt
Tussen Oude Molenstraat en Jan Fabriciusstraat is in de toekomst alle ruimte 
voor vermenging van functies. De oude linten Oude Molenstraat, Groninger-
straat en Rolderstraat zijn belangrijke aanloopstraten van de binnenstad. 
Er is een grotere diversiteit in functies. Wonen, werken, horeca en recreatie 
komen hier samen. Het gebied ligt strategisch tussen het kernwinkelgebied 
en het straks weer bevaarbare Kanaal. 

De dynamiek aan weerszijden van dit gebied geeft kansen voor herontwikkeling. 
De opgaven van deze zone worden in een gebiedsvisie uitgewerkt.
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Molenbuurt/
Triade
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Centraal in de opgaven van de binnenstad staat de 
versterking van de identiteit. Hierin ligt de nadruk op 
verrassing en volledigheid. 

5 Functies
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5.1

Winkelen
Het aantal bezoekers ten opzichte van het totale winkelvloeroppervlakte in 
de Asser binnenstad blijft wat achter bij het landelijk gemiddelde. Continue 
verbetering is van belang omdat stilstand achteruitgang betekent. Om meer 
bezoekers naar de binnenstad te trekken blijft vernieuwing van belang. Uitbreiding 
van het winkelvloeroppervlakte zal niet of in zeer beperkte mate aan de orde zijn.
In een deel van de aanloopstraten gaat het aantal bezoekers achteruit. Daarom 
is het van belang om het onderscheidend vermogen van de sfeergebieden te 
versterken door de verschillende sferen te benadrukken. Dit leidt tot versterking 
van de binnenstad als recreatief winkelgebied. We richten ons daarbij op alle 
segmenten van het recreatief winkelen. Daarnaast zal winkelondersteunende 
horeca en cultuur cruciaal zijn om het recreatieve karakter van het winkelen 
te versterken. 

De ontwikkelingen in het Mercuriuscentrum en de bouw van de Citadel vragen 
om een goede verbinding. Via de Ceresstraat ontstaat een goede verbinding met 
het kernwinkelgebied. Het winkelend publiek kan dan snel en via diverse, logische 
en herkenbare routes naar de verschillende winkels lopen. Daarmee is het kern-
winkelgebied een zogenaamd “dubbelachtje” geworden. 

Winkelformules en warenhuis Vanderveen zijn trekkers voor een groot publiek. 
De ideale plekken voor dergelijke trekkers zijn de hoekpunten van het winkel-
circuit. Hier zijn ze zichtbaar vanuit meerdere winkelassen en stimuleren ze 
bezoekers om door te lopen.

Cultuur en vermaak versterken de beleving van de binnenstad. Continue 
verbetering is daarbij een voorwaarde. Een groot deel van het winkelend publiek 
komt naar het kernwinkelgebied via vaste plekken. Het gaat om routes vanaf 
parkeergarages, het station en het Veemarktterrein. Deze looproutes kunnen 
logischer en aantrekkelijker.
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De toekomstige binnenstad huisvest de nieuwste winkelconcepten. Branche- 
en functievervaging zijn daarbij steeds gebruikelijker: de boekhandel die koffie 
schenkt, de lunchroom verkoopt tafels en de kapper verkoopt schoenen. 
Onnodige regels worden afgeschaft waardoor flexibiliteit en dynamiek volop 
de ruimte krijgen.

De druk op de winkelstraten rondom het Koopmansplein blijft groot door 
schaalvergroting en nieuwe vestiging van filialen. Dit zijn vooral de bekende 
formules. Uitzondering hierop is het onderscheidende concept van Vanderveen.
Het overige deel van de binnenstad biedt kansen voor snuffelen en dwalen in 
speciaalzaken. Hier stimuleren wij actief de diversiteit om zo een aantrekkelijke 
winkel- en verblijfsomgeving te creëren. Hierbij willen we samenwerken met 
vastgoedeigenaren, binnenstadsvereniging en potentiële winkeliers.

5.2

Wonen
Diversiteit van woonmilieus is een groot pluspunt van de Asser binnenstad. 
Voor de ontwikkellocaties geldt dat deze diversiteit verder kan worden 
versterkt. Dat betekent met name extra woningen voor jongeren, empty nesters 
en gezinnen. 

Bij nieuwbouw worden vaak appartementen boven winkels gerealiseerd. 
Ook boven bestaande winkels kan op grotere schaal gewoond en gewerkt 
worden. Dit draagt bij aan het vergroten van de sociale veiligheid en de 
levendigheid van de binnenstad.

Het bevaarbare Kanaal geeft een impuls aan de kwaliteit van de directe omgeving. 
Tussen Oude Molenstraat, Kanaal en Groningerstraat liggen kansen voor functie-
menging met het ontwikkelen van een hoogwaardig woonmilieu, werken, 
winkelen en recreëren. 

5.3

Toerisme, recreatie en cultuur
Voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad als uitgaans- en vrijetijdsgebied 
is een divers en herkenbaar aanbod nodig. Wij kiezen voor concentratie op een 
beperkt aantal plekken met de volgende uitgangspunten. 

– Elk gebied heeft een eigen sfeer en type voorzieningen. 
– De gebieden zijn op een logische en aantrekkelijke manier met elkaar
 verbonden. Bezoekers lopen daardoor gemakkelijk van het ene naar het
 andere sfeergebied. 

De volgende plekken in de stad zijn het meest kansrijk voor uitgaan en vrije 
tijd: Cultureel kwartier, Markt en Kerkstraat, Marktstraat en Brinktrechter, 
Koopmansplein. 

Het Cultureel Hart tussen Drents Museum en De Nieuwe Kolk heeft een 
gevarieerd en herkenbaar cultureel aanbod door beeldende kunst op straat, 
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inrichting van de openbare ruimte en het straatmeubilair. Verder zijn er galerieën 
en  kunstwinkels te vinden. Het Cultureel Hart is ook een belangrijk gebied voor 
kleinschalige culturele activiteiten in de openlucht zoals muziek en straattheater.
 
Horeca biedt in de toekomst ook voldoende mogelijkheden voor jong volwassen 
tussen de 18 en 30 jaar.
 
Uitbouw van het evenementenprogramma gebeurt door professionalisering en 
samenwerking. Evenementen en festivals versterken de economische ontwikke-
ling van de binnenstad. Het evenementenbeleid zal zich bezinnen op de toekom-
stige locaties voor grote evenementen en festivals. De inrichting van de openbare 
ruimte maakt een divers aanbod aan activiteiten mogelijk. 

Om ruimte te maken voor uitgaan en vrije tijd is het nodig om de warenmarkt in 
de Brinkstraat en de Nieuwe Huizen te concentreren en het parkeren op straat 
gefaseerd af te bouwen. Door de Citadel verschuiven bezoekersstromen. Voor 
de vitaliteit van de markt is het van belang om hierop te anticiperen.

5.4

Werken
De binnenstad kan zich verder te ontwikkelen tot aantrekkelijk werkgebied. Het 
nieuwe werken vraagt om flexibele, meer kleinschalige kantoorlocaties in en rond 
de binnenstad. De laatste tien jaar is het aantal ZZP’ers verdubbeld. De vraag 
naar kantoorlocaties is daardoor erg veranderd. Ook voor de komende jaren 
wordt een groei voorzien van het aantal ZZP’ers. Ook de flexibilisering van arbeid 
vraagt om kleinschaliger kantoren.
Werken in of rond de binnenstad is aantrekkelijk. Werkenden vinden het leuk om 
de hoek te kunnen lunchen of met een klant te kunnen afspreken in een café of 
restaurant.

Meer werkgelegenheid in de binnenstad betekent meer gebruik van daghoreca 
en winkels. Dit komt bevordert de levendigheid en aantrekkelijkheid van de 
binnenstad. Een goede bereikbaarheid van de binnenstad is essentieel.

5.5 

Ruimtelijke kwaliteit en leesbaarheid
De ruimtelijke kwaliteit versterken we door het herkenbaar houden en verbeteren 
van de beeldkwaliteit van het historische gedeelte en de historische structuren. 
Iconen in de binnenstad vergroten de leesbaarheid en de herkenbaarheid. 
Behoud, herstel en hergebruik van cultuurhistorisch waardevolle panden zien 
wij als een kans. 

De ruimtelijke kwaliteit versterken we door meer groenen langs straten en op 
pleinen. De openbare ruimte krijgt meer eenheid door een eenduidige inrichting 
en materiaalgebruik. De herinrichting van de singels is hiervan een voorbeeld. 
Bij de aanpak van het Mercuriuscentrum wordt ook nagedacht over de inrichting 
van de omringende openbare ruimte. Deze inrichting sluit aan bij de herinrichting 
van de singels. Een eenduidige inrichting wordt op deze wijze nagestreefd. 

De inrichting van de openbare ruimte maakt duidelijk waar de publiekstrekkers 
in de binnenstad zijn. Het gaat dan om het winkelcentrum, Drents Museum, 
Gouverneurstuin en De Nieuwe Kolk. De routes naar het centrum vanaf de 
belangrijkste entrees van de stad moeten logisch zijn en goed onderhouden 
worden. Subtiele bewegwijzering kan zo nodig de routes verduidelijken. 
De routes tussen deze bestemmingen moeten zo aantrekkelijk zijn dat 
bezoekers als vanzelfsprekend de hele stad ontdekken.
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Door de inrichting van het gebied rond de kop van de Vaart en de Weiersstraat 
ontstaat een aantrekkelijke en logische verbinding tussen De Nieuwe Kolk en 
binnenstad. Het Cultureel Hart krijgt een extra kwaliteit door het toevoegen van 
cultuur. Op dezelfde wijze wordt het station via de Oostersingel met het 
centrum verbonden. 

In de openbare ruimte ontmoet je elkaar en beleef je de stad. 
Om evenementen en festivals mogelijk te maken is de openbare ruimte zo 
obstakelvrij mogelijk ingericht.

Leegstaande panden en braakliggende terreinen krijgen in samenspraak met de 
eigenaren een tijdelijke invulling. Dit biedt de mogelijkheid om te experimenteren 
met nieuwe functies in bijvoorbeeld de aanloopstraten. 

5.6

Bereikbaarheid 
Bezoekers van de binnenstad zijn voetgangers. Dat is het uitgangspunt voor de 
inrichting van de openbare ruimte. Om de ‘dubbelacht’ voor winkelend publiek 
mogelijk te maken wordt de Ceresstraat autovrij. Op het Apollopad is bestem-
mingsverkeer slechts vanuit één richting mogelijk. In de binnenstad zijn auto’s 
en bussen te gast.

Waar nodig worden doorgaande fietsroutes door de binnenstad versterkt. 
Tussen de verschillende sfeergebieden komen extra bewaakte en onbewaakte 
fietsenstallingen. Hier komen ook oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

Busroutes lopen langs het kernwinkelgebied. Dit garandeert een goede 
bereikbaarheid met het OV van De Nieuwe Kolk en Erfgoedkwartier. Op 
termijn komen er duurzame stads- en servicebussen bijvoorbeeld in de vorm 
van elektrische bussen. 

In de toekomst zal de binnenstad 3.000 – 3.500 parkeerplaatsen ( exclusief 
Veemarktterrein) nodig hebben. Hiervan komen er 2.500 in een parkeergarage. 
Een parkeerverwijssysteem met behulp van sensortechnologie zorgt in de toe-
komst voor een optimale benutting van de parkeerplaatsen. Een P+R systeem 

aan de rand van de stad zal eventuele pieken in de parkeren moeten opvangen.
Meer parkeren in garages en minder op straat. Dit verhoogt de verblijfskwaliteit. 
Voor kort parkeren blijft er een beperkt aantal plaatsen op straat. Geleidelijk 
heffen we het straatparkeren op in de Ceresstraat, Brink, Brinkstraat, Nieuwe 
Huizen en een deel van de Groningerstraat.

De binnenstad moet voor bevoorrading bereikbaar zijn. Maar wel met zo weinig 
mogelijk omrijdbewegingen, filevorming of te lang verblijf in de binnenstad. 
In aanloopstraten zullen zich in de toekomst steeds meer winkels vestigen, die 
ook verkopen via internet. Ook combinatie winkelverkoop-internetverkoop vraagt 
om een snelle levering en dus bevoorrading en verzending. Uiteindelijke doel is 
dat de ondernemers in het centrum zelf een stadsdistributiesysteem ontwikkelen 
met kleine, schone (elektrische) voertuigen. Dit leidt tot minder vrachtverkeer 
in de binnenstad. 

VISIE AANTREKKELIJKE BINNENSTAD 2030
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Winkelen
> Geen of nauwelijks uitbreiding van het totale winkelvloeroppervlak.

> Het onderscheidend vermogen van de verschillende sfeergebieden 
 verder versterken.

> Richten op recreatief winkelen waarbij winkelondersteunende horeca en   
 culturele uitingen en activiteiten belangrijk zijn.

> Een logische, herkenbare en aantrekkelijke route door het kernwinkelgebied,  
 een ‘dubbelachtje’.

> Specifieke winkelformules op hoekpunten van het winkelcircuit.

> Routes vanaf parkeervoorzieningen en station logischer en aantrekkelijker.

> Flexibiliteit in regels om branche- en functievervaging mogelijk te maken.

> Buiten het kernwinkelgebied kansen voor ‘snuffelen en dwalen ’ met een   
 sterk recreatief karakter.

> Buiten het kernwinkelgebied de diversiteit in winkels en functies actief 
 stimuleren.

Wonen
> Versterken van de diversiteit van woonmilieus op ontwikkellocaties.

> Extra woningen voor jongeren, empty nesters en gezinnen

> Wonen boven winkels toestaan en stimuleren.

> Kansen voor functiemenging.

> Hoogwaardig binnenstedelijk woonmilieu tussen Oude Molenstraat, 
 Kanaal en Groningerstraat.

Toerisme, recreatie en cultuur
> Concentratie van uitgaans- en vrijetijdsfuncties in het Cultureel kwartier,   
 Markt, Kerkstraat, Marktstraat, Brinktrechter en Koopmansplein.

> Een Cultureel Hart met een gevarieerd cultureel aanbod, galerieën, 
 kunstwinkels en beeldende kunst.

> Meer evenementen door professionalisering en samenwerking.

> De openbare ruimte maakt verschillende activiteiten mogelijk.

> Concentreren van de warenmarkt in de Brinkstraat en Nieuwe Huizen.

Werken
> Kleinschalige kantoorlocaties in en rond de binnenstad.
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Ruimtelijke kwaliteit en leesbaarheid
> Herkenbare beeldkwaliteit van het historische gedeelte en de 
 historische structuren van de binnenstad.
 
> Behoud, herstel en hergebruik van cultuurhistorisch waardevolle panden.
 
> Een eenduidige uitstraling van de openbare ruimte.
 
> De binnenstad moet makkelijk ‘leesbaar’ zijn. 
 
> Een logische verbinding van het Cultureel kwartier met de binnenstad.
 
> Een logische verbinding tussen  het station en de binnenstad.
 
> Samen met eigenaren zoeken naar tijdelijke invullingen voor leegstaande 
 panden en braakliggende terreinen.

Bereikbaarheid
 
> Uitbreiding van het voetgangersgebied.
 
> Doorgaande fietsroutes door de binnenstad versterken.
 
> Realisatie van extra bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen inclusief 
 extra oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 
> Busroutes langs de rand van het kernwinkelgebied.
 
> Op termijn introductie van duurzame stads- en servicebussen.
 
> Gefaseerd opheffen van straatparkeren in de Ceresstraat, Brink, Brinkstraat, 
 Nieuwe Huizen en een gedeelte van de Groningerstraat.
 
> Parkeren in parkeergarages met een parkeerverwijssysteem met behulp 
 van sensortechnologie.
 
> In de toekomst een P+R systeem ontwikkelen.
 
> Bevoorrading van de binnenstad met zo weinig mogelijk omrijdbewegingen, 
 filevorming of te lange verblijfstijden.
 
> Meer flexibiliteit in de venstertijden van bevoorrading.
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 Aanloop 
Rolderstraat
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6 Sfeergebieden en openbare ruimte
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Er zijn vier sfeergebieden in de binnenstad. Door rekening te 
houden met de verschillende sferen kan bij de ontwikkeling en 
aanpak de kwaliteit en eigenheid per sfeergebied worden 
versterkt. Versterking van deze sferen vergroot de leesbaarheid 
en herkenbaarheid voor bezoekers. 

De binnenstad van Assen kent de volgende sfeergebieden:
1 Erfgoedkwartier
2 Cultureel kwartier
3 Kernwinkelgebied 
4 Ontwikkelzone Molenbuurt
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6.1 

Erfgoedkwartier
Het erfgoedkwartier is in de figuur hiernaast in paars aangegeven.
Het Erfgoedkwartier heeft de volgende kenmerken:
– historisch deel van de binnenstad
– Drents Museum is een grote publiekstrekker
– een verbouwd Drents archief trekt steeds meer publiek
– divers cultureel aanbod in Drents Museum, Drents archief en Gouverneurstuin
– uitgaan in de Brinktrechter
– groen als structurerend element en rustpunt in de binnenstad

Wensen:
Het Drents Museum en Drents archief trekken veel bezoekers. Het versterken van 
de verbinding van deze publiektrekkers met de Brinktrechter geeft de bezoekers 
een  uitnodigende en attractieve loper naar de binnenstad. Het accent voor de 
ontwikkeling van het Erfgoedkwartier ligt op historie, verblijfskwaliteit en beleving. 
Ontsluiting en parkeren zijn hieraan ondergeschikt en vragen om maatwerk. 
In het Erfgoedkwartier zijn de historische uitstraling van bebouwing en openbare 
ruimte belangrijk. De heringerichte singels zijn een goed voorbeeld van openbare 
ruimte met een passende uitstraling. Bij nieuwbouw dragen kleinschaligheid en 
zorgvuldige inpassing van grotere panden bij aan behoud en versterking van de 
historische structuur. De nieuwbouw van het Drents Museum is hier een goed 
voorbeeld van. Het versterken van de functie cultuur in het museum en op straat 
levert een grote bijdrage aan de beleving van het gebied.

> Versterken van de verbinding van Drents Museum en Drents Archief met 
 de Brinktrechter
 
> Herkenbaar houden en versterken van de beeldkwaliteit van het historische 
 gedeelte en de historische structuren van de binnenstad



32 VISIE AANTREKKELIJKE BINNENSTAD 2030

6.2 

Cultureel kwartier
Het cultureel kwartier is in de figuur hiernaast met roze gemarkeerd.
Het cultureel kwartier heeft de volgende kenmerken:
– zeer groot en divers cultureel aanbod in de Nieuwe Kolk
– positie op de kop van de Vaart
– horeca-aanbod
– parkeergarage en fietsenstalling
– historische bebouwing van de Vaart en de Markt
– toeristisch verblijfsgebied door de pleziervaart aan de kade

Wensen:
Het cultureel kwartier trekt veel bezoekers. Ook de parkeergarage en de 
fietsenstalling zijn punten van waaruit bezoekers naar de binnenstad lopen. 
De Weierstraat vormt nog een barrière tussen De Nieuwe Kolk en de kop van 
de Vaart en het kernwinkelgebied. Het verbinden van De Nieuwe Kolk met de 
omgeving gebeurt vanaf het voorplein met een veilige, uitnodigende en attractieve 
loper over de Weierstraat naar de Gedempte Singel. Dit sluit onder andere aan op 
het Cultureel Hart.

Het aanbod van De Nieuwe Kolk versterkt het verblijfsklimaat op de kop van de 
Vaart en de Markt. Nieuwe functies in de panden rond de kop van de Vaart zoals 
het Wapen van Drenthe hebben een toegevoegde waarde voor De Nieuwe Kolk. 
Het historisch karakter van de Vaart en de Markt vormt een belangrijke drager 
voor  toerisme, pleziervaart en horeca. Daarom is behoud hiervan belangrijk.

> Aantrekkelijke verbinding van de Nieuwe Kolk met de rest van binnenstad
 
> Behoud van het historische en recreatieve karakter van de Vaart en de Markt
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6.3 

Kernwinkelgebied 
Het kernwinkelgebied is in de figuur hiernaast aangegeven door de 
gele markeringen.

De oude kern
De oude kern bestaat uit de Weiersloop, Marktstraat, Kleine Markstraat, Singel-
passage, Gedempte Singel, Nieuwe Huizen en Oudestraat. De grootschalige 
winkelketens concentreren zich rondom het Koopmansplein en in het Mercurius-
centrum, Apollopad, Triade en Forum. 
De oude kern heeft de volgende kenmerken:
– meest historisch deel van het winkelcentrum met de oorspronkelijke 
 kleinschalige structuur
– authentiek
– veel variatie in gevels. Veel lelijke gevels waardoor de historische gevels op veel 
 plekken niet meer beeldbepalend zijn. 
– diversiteit in winkelpanden en gevels
– diversiteit in kleinschaliger, recreatief winkelmilieu
– warenmarkt 
– veel Assense winkels of regionale ketens, minder filialen van landelijke ketens
– Asser identiteit van de binnenstad in dit gedeelte het sterkst aanwezig

Wensen:
Het Cultureel Hart versterkt de Asser identiteit. Na de realisatie van de 
Citadel ontstaan nieuwe bezoekersstromen. Het concentreren van de markt op de 
Nieuwe Huizen met een uitloop in de Brinkstraat biedt nieuwe kansen. Leegstand 
wordt bestreden met een aanvalplan. Een kleinschalig en gevarieerd winkelaanbod 
vergroot het onderscheidend vermogen van de binnenstad. 

De inrichting van het openbaar gebied wordt afgestemd op de historische 
bebouwing. Kernbegrippen zijn eenheid en rust. 

Eenheid door bij de materiaalkeuze aan te sluiten bij de herinrichting van de 
singels en de Vaart. Rust door een vlakke inrichting en zo min mogelijk obstakels. 
Het accent in de openbare ruimte ligt bij verblijven en winkelen. 
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Herstel en verbeteren van de kwaliteit van winkelplinten en gevels om de 
onderscheidende en typisch Assense identiteit van dit gebied te versterken. 
Die kwaliteit staat ook bij nieuwbouw voorop. Elk nieuw pand moet raak zijn.

Aandachtspunt in het hele kernwinkelgebied is de ontwikkeling van internet-
winkelen en de 24-uurseconomie. Winkeliers vragen om mogelijkheden voor 
bezorgservice buiten de venstertijden voor het leveren van op internet gekochte 
artikelen.

Nieuwe winkelketens
Het gebied met winkelketens kenmerkt zich door:
– Modern en dynamisch
– grootschalige, veelal landelijke winkelketens, gericht op een breed publiek
– de hoogste bezoekersaantallen
– Koopmansplein als hart van de binnenstad 
– compactheid, verdichting en schaalvergroting
– concentratie van parkeergarages vrijwel direct aan de winkelstraten 
– passages en pleinen bepalen het straatbeeld. Er is weinig groen. 

Wensen:
Het nieuwe Apollopad en het gerenoveerde Mercuriuscentrum versterken dit 
gebied. Een gefaseerde ontwikkeling van het hele gebied is mogelijk. De 
versterking van ruimtelijke kwaliteit en inrichting van de verbinding tussen Triade 
en Forum gebeurt tegelijkertijd met de ontwikkeling van het Mercuriuscentrum. 
Bij de inrichting van de winkelstraten en pleinen komt meer eenheid in uitstraling. 

> Uitwerken van het Cultureel Hart

> Concentratie van de markt op Nieuwe Huizen en uitloop in de Brinkstraat
 
> Leegstand zoveel mogelijk tegen gaan en voorkomen
 
> Een kleinschalig en gevarieerd winkelaanbod
 
> Openbare ruimte aansluiten bij het historiserende karakter van de 
 herinrichting van de singels en de Vaart
 
> Herstel en verbeteren van de kwaliteit van winkelplinten en gevels

> Bestaande ontwikkelingen ‘Apollopad’ en renovatie 
 Mercuriuscentrum
 
> Versterken verbinding Triade en Forum
 
> Eenheid in uitstraling en ruimtelijke kwaliteit

De herinrichting van de Ceresstraat en de transformatie van het Mercurius-
centrum tot een open straat brengt meer eenheid.
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6.4 

Ontwikkelzone Molenbuurt
De ontwikkelzone is aangegeven door de blauw/groene markering.

De ontwikkelkern is het gebied tussen Oude Molenstraat, Kanaal en Jan Fabricius-
straat. Het gebied heeft de volgende kenmerken:
– deels nog de oude ruimtelijke structuur; afwisseling oud en nieuw
– leegstand en braakliggende terreinen
– nieuwbouwprojecten Fabriciusstraat en Citadel
– nabij het bevaarbare Kanaal
– tussen het oude, nieuwe en toekomstige ( Citadel)winkeldeel van de stad.
– Oude Molenstraat, Rolderstraat en Groningerstraat zijn aanloopstraten met 
 relatief veel leegstand. 
– Aanloopstraten met specifieke winkels en winkels voor doelgericht bezoek

Wensen:
Het gebied leent zich uitstekend voor een gefaseerde, integrale gebieds-
ontwikkeling waarbij functiemenging van wonen, winkelen, recreëren en werken 
centraal staat. Een uitwerking van deze opgaven wordt in een gebiedsvisie 
uitgewerkt. Leegstand krijgt een gebiedsgerichte aanpak.

Ontwikkelingsmogelijkheden liggen in het behoud en herstel van de kleinschalig-
heid aan de linten. De Groningerstraat en de Oude Molenstraat zijn aan 
herinrichting toe. In  het midden van de zone is ruimte voor meer grootschalige 
ontwikkeling met een incidenteel hoogteaccent. Bij nieuwe ontwikkelingen ligt 
de nadruk op wonen. Op sommige plekken is ook ruimte voor winkels en andere 
voorzieningen.

> Uitwerking van de opgaven in dit deel van de binnenstad in een 
 gebiedsvisie
 
> Behoud en herstel van de kleinschaligheid aan de linten
 
> Ruimte voor meer grootschaligheid in het midden
 
> Herinrichting van de Groningerstraat en Oude Molenstraat
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6.5 

Openbare ruimte en leesbare binnenstad
Pleinen zijn bijzondere plekken in het sfeergebied of juist de schakel daar tussen. 
Ze dienen als oriëntatiepunt, maar ook als huiskamer, ieder met een eigen 
identiteit en aantrekkingskracht. Dit zijn bij uitstek de plaatsen voor horeca, 
terrassen, evenementen, maar soms ook voor rust. Het gaat om:
– Koopmansplein
– Brinkstraat
– Brinktrechter en Brink
– Markt
– Plein achter de Hema
– Plein voor de Nieuwe Kolk

Sommige pleinen functioneren goed, andere verdienen extra aandacht.

Een autoluwe binnenstad heeft consequenties voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Het vraagt om een verbinding 
tussen de verschillende sfeergebieden en het opheffen van belemmeringen.

Sensortechnologie is een van de economische speerpunten in Noord Nederland. 
Met de realisering van sensorcity laat Assen zien wat de mogelijkheden zijn van 
deze nieuwe technologie. Met behulp van sensortechnologie kunnen verkeers-
stromen in goede banen worden geleid en is de bereikbaarheid van de stad verder 
te optimaliseren. Sensortechnologie kan ook een verbinding met beeldkwaliteit 
aangaan in de vorm van kunstprojecten. Door de bedrijven die actief zijn op het 
gebied van sensortechnologie beter zichtbaar te maken wordt het belang van 
sensortechnologie voor de lokale economie duidelijker.

> Aandacht voor de pleinen in de stad en de verbindingen 
 hiertussen

Groen is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit. Met name in en bij het Erfgoed-
kwartier zijn een aantal groene zones. Voor het Drents Museum is de Brink een 
rustpunt in het centrum. De Gouverneurstuin biedt bewoners en bezoekers 
beleving. Beide kunnen een plek krijgen in het Cultureel Hart en bijdragen aan de 
beleving van de binnenstad. De rust van het groen en culturele evenementen 
of  tentoonstellingen in de openlucht. Direct in de buurt van het centrum zijn het 
Asserbos en landgoed Overcingel in het oog springende groene gebieden ook 
deze bieden beleving aan toeristen en recreanten.

De herkenbaarheid van de stad wordt mede bepaald door markante gebouwen. 
Dit zijn de iconen die je noemt als je iemand de weg wijst. Dit zijn bijvoorbeeld 
het Drents Museum, De Nieuwe Kolk en Triade. De herkenbaarheid van deze 
iconen kan worden versterkt aan het begin van de aanlooproutes naar de 
binnenstad.

> Goede verbindingen tussen sfeergebieden voor 
 voetgangers en fietsers

> Optimaliseren van de bereikbaarheid van de stad door 
 sensortechnologie

> Groen draagt bij aan de beleving van de binnenstad

> Groen, rust en cultuur kunnen een plek krijgen in het Cultureel Hart

> Versterken herkenbaarheid van iconen aan het begin van aanlooproutes
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bijlage : 

Sterkte en zwakte analyse Assen binnenstad anno 2011

Sterke punten
– Binnenstad al grotendeels aantrekkelijk voor recreatief winkelen
– Winkelgebieden zijn complementair aan elkaar
– Groot en gevarieerd winkelaanbod
– Goede marktspreiding ( hoog-laag)
– Groei van het aantal winkelformules

Kansen
– Retailaanbod gedifferentieerder:
 – dynamische wensen retailer 
 – flexibele winkelunits met flexibele huurcontracten
 – onderscheid funshopping en runshopping
– Herontwikkelen en beheren met kwaliteitsverbetering.
– Onderscheidend vermogen vertaalt zich in een op de doelgroepen   
 gerichte marketing en in een consistent (city)management van het 
 betreffende winkelgebied. Het belevingsaspect moet worden versterkt.

Winkelen Zwakke punten
– Weinig kleine en exclusieve winkels
– Geen herkenbare aanloopgebieden
– Lelijke achterkanten
– Obstakels en uitstallingen
– Lelijke gevels
– Parkeerrouting
– Leegstand

Bedreigingen
– Groei internetverkoop
– Vergrijzing van de traditionele groep ondernemers
– Verbreding van consumentengroepen heeft gevolgen voor de retailmarkt 
 en dus ook voor de retailvastgoedmarkt.
– Producenten zijn steeds vaker ook concurrent van de detailhandel, door
 dat zij via eigen winkels (‘flagship stores’) of via internet zelf hun 
 producten aan bieden -> verschuiving van machtsposities in de keten.
– De “winkeltrouw” van de consument is afgenomen. De marktvraag is 
 minder homogeen en trends duren steeds korter 
– Door mobiliteit is het keuzepalet van te bezoeken winkelcentra groter 
 geworden. Consumenten kiezen dan ook niet meer primair voor het 
 dichtstbijzijnde winkelcentrum. 
– Traditionele winkelcentra krijgen concurrentie van nieuwe vormen van 
 retail (branchevervaging) op andere locaties (bouwmarkten, stations, 
 pretparken, vliegvelden).
– In de regio rondom Assen zal men geconfronteerd worden met een 
 bevolkingskrimp. 
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Toerisme, recreatie 
en cultuur

Wonen

Zwakke punten
– Beperkingen in de openbare ruimte om grootschalige festivals en 
 evenementen te organiseren
– Citymarketing nog onvoldoende benut
– Zondag is een stille dag in de binnenstad t.o.v. andere steden

Bedreigingen
– Vergrijzing (mogelijke druk op voorzieningen)
– Bezuinigingen cultuur (zowel op Rijks-, provinciaal als 
 gemeentelijk niveau)
– Economische crisis draagt niet bij aan investeringen verbetering 
 binnenstad/winkelpanden door ondernemers. 

Zwakke punten
– Op sommige plekken verrommeling openbare ruimte
– Niet alle panden zijn even goed onderhouden
– Op sommige plekken staat de leefbaarheid onder druk

Bedreigingen

Sterke punten
– Drents Museum grote publiekstrekker
– De oplevering van De Nieuwe Kolk geeft een impuls aan het culturele 
 leven in Assen. 
– Onderscheidende festivals:Axis-festival, TT-festival

 
Kansen
– Professionalisering evenementen-organisaties en meer flexibiliteit.
– Uitbreiding van de evenementenlocaties in de binnenstad
– Verbeteren informatievoorziening o.a. door lichtkranten
– Verbetering van routing en beeldkwaliteit
– Beleveniseconomie zich verder zal uitbreiden. Versterking van horeca, 
 uitgaan en evenementen.
– Drents Museum en Drents Archief ontwikkelen nieuwe toepassingen 
 van ICT-technologie om bezoek aan hun instellingen echt te beleven. 
 Toepassingen zouden ook buiten de stad ingezet kunnen worden. 
– Organiserend vermogen is versterkt door de MKB binnenstads-
 vereniging en het ondernemersfonds.
– De realisatie van de Blauwe As (fase 1 en 2) betekent een compacte 
 en aantrekkelijke wateras waar recreatie en toerisme letterlijk aan 
 wal stappen.

Sterke punten
– Diversiteit aan woonmilieus, zowel oude karakteristieke panden als 
 nieuwbouwlocaties
– Dicht bij voorzieningen

Kansen
– Meer woningen = meer mensen = meer sfeer
– Wonen boven winkels verhoogt de sociale veiligheid
– Versterken van een gevarieerd binnenstedelijk woonmilieu
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Bereikbaarheid en 
verkeer

Zwakke punten:
– Gebruik parkeerring door substantieel doorgaand verkeer.
– Qua parkeervoorzieningen is het zuid-oostelijk deel van de binnenstad 
 op dit moment wat onderbedeeld.
– Fietsen in voetgangersgebieden is nog niet toegestaan.
– Tekort aan stallingplaatsen voor fietsen
– Tot 2020 zal het vrachtvervoer in stedelijke gebieden met 21-35% 
 stijgen. Een belangrijk deel daarvan betreft de bevoorrading van winkels
  en distributiecentra. Bij ongewijzigd beleid zullen er bevoorradings-
 problemen komen. Deze worden versterkt door gemeentelijke 
 beperkingen zoals venstertijden en voertuigeisen.
– De warenmarkt blokkeert in de huidige situatie belangrijke fietsroutes 
 door de binnenstad

Bedreigingen:
– Mobiliteit zal ook in Assen nog verder toenemen (autonoom en krimp 
 in de regio).
– Vermindering van het straatparkeren, bepalen van locaties is maatwerk.  
 Aanwezigheid van de auto en parkeren is niet in elk deel van het 
 centrum gewenst.
– Taxi’s hebben geen aparte voorzieningen gemaakt, behalve bij het 
 station
– De binnenstad moet voor de bevoorrading bereikbaar zijn.

Sterke punten:
– Evenwichtige verdeling van het verkeer over de toegangsroutes.
– Rondom de binnenstad ligt een parkeerring. Deze ring is in twee 
 richtingen te berijden en zorgt er voor dat het bestemmingsverkeer 
 (evenwichtig) naar de parkeervoorzieningen wordt geleid.
– Binnen de parkeerring is de auto te gast.
– De parkeervoorzieningen liggen in en rondom de binnenstad verspreid. 
 Waarbij er een zwaartepunt aan de noord-westzijde is.
– Het fietsnetwerk naar de binnenstad is een stuk verfijnder (zie ook Nota
 Fietsverkeer). Dit netwerk valt soms samen met de toegangsroutes 
 voor autoverkeer. Op deze routes liggen dan ook fietsstroken/-paden.  
 De fietsers hebben een aantal routes door de binnenstad.
– Nabijheid van het NS intercity- en busstation

Kansen:
– Toename van fietsverkeer.
– Tendens naar schonere voertuigen.
– Toepassen van elektrische voertuigen voor bv. Bevoorrading
– Toepassing van sensortechnologie voor parkeervoorzieningen
– In de toekomst zal de binnenstad 3.000 – 3.500 parkeerplaatsen 
 (ex Veemarktterrein) nodig hebben. Hiervan zijn ongeveer 2.500 in een 
 parkeergarage.
– Uitbreiding fietsparkeervoorzieningen nabij het Koopmansplein 
 (Mercuriusgarage, nieuwe Kolk).
– Realiseren van bewaakte fietsenstallingen in het oostelijke deel van de 
 binnenstad
– Goede doorstroming en haltevoorzieningen voor het OV
– Uitbreiding voetgangersgebied
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Beeldkwaliteit en 
openbare ruimte

Werken

Zwakke punten:
– Weinig tot geen speelgelegenheden.
– Diversiteit in uitstraling panden: van sober en  goedkoop tot modern en
  hoogwaardig.
– Lelijke gevels op enkele plaatsen zijn storende elementen voor een 
 sfeervolle binnenstad. 
– Reclamebeleid 
– Krimp detailhandel in de aanloopstraten.

Bedreigingen:
– Grondgebonden complexen uit de jaren ’80 (Stelling, Omloop, 
 Doevenkamp). Verouderd, maar nog niet aan vervanging toe, deels 
 huur, deels koop.
– Grootschalinge evemenenten leggen druk op de andere functies van de 
 binnenstad

Zwakke punten

Bedreigingen

Sterke punten:
– Historische linten (Venestraat, Oude Molenstraat, Oud Zuid).
– Horecaconcentraties in Kerkstraat, Brinktrechter, Brinkstraat en 
 Rolderstraat met steeds meer terrassen.
– Duidelijk onderscheid in materiaalgebruik in de verharding tussen het 
 primaire winkelgebied en voetgangerszone en de rand van de binnen-
 stad die ook voor auto’s en fietsers toegankelijk is. 
– Kleinschaligheid en historische karakter van het oude deel van de  
 binnenstad maakt Assen onderscheidend ten opzichte van Emmen,  
 Drachten of Hoogeveen.
– Het zuidelijke historische deel van de binnenstad is erg groen met de 
 Brink, de Gouverneurstuin, landgoed Overcingel en de aanleg van 
 de singels.

Kansen:
– Versterking groenstructuur voor de hele binnenstad.
– Uitbreiding voetgangersgebied.
– Cultureel Hart van Assen.
– Verbijzondering door inzet van sensortechnologie en beeldende kunst
– Speeltoestellen in de aanlooproutes naar de binnenstad.
– Versterken geveluitstraling op bepaalde cruciale plaatsen.
– Een verbeterde verbinding tussen het Ceresplein en het gebied Ged.
 Singel/ Koopmansplein.
– Meer samenhang aanbrengen in de inrichting van de diverse 
 winkelgebieden.

Sterke punten
– Veel werkgelegenheid in detailhandel en horeca

Kansen
– Ontwikkeling terrascultuur
– Ontwikkeling dag, avond en nachthoreca
– Stimuleren van kantoren in de directe schil rondom het centrum


