16 november 2020

Op het rooster
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Joop Hofman, Marijn Roze
Doorkijk van reacties inwoners en ondernemers op de 4 Marktpleinscenario’s

Scorebord
Met de laatste reactie van een inwoner diep in de nacht van
15 november (01.26 uur), wordt deze fase van het cocreatieproces marktplein afgerond.
We zijn de laatste 2 weken via 5 kanalen in gesprek gegaan
met Hengelose inwoners en ondernemers.
•	Er zijn 668 reacties binnen via de website www.hengelo.nl/
Marktplein Dit zijn 352 inwoners/ondernemers
•	40 Hengeloers hebben uitgebreid gereageerd via email
bij marktplein@rodewouw.nl
•	Er zijn 8 (kleine) online gesprekken gevoerd. Met in
totaal 90 deelnemers. Waaronder 1 livestreamgesprek
met 40 deelnemers en 220 terugkijkviews.
•	Bij Hengelo Promotie zijn 2 reactieformulieren binnen
gekomen
•	Op 14 november is op de
markt met alle 45 marktondernemers gesproken en nabesproken
In totaal hebben 528 Hengelose
inwoners en ondernemers, op
deze manier en in deze fase van
het proces meegedaan
Met in totaal ruim 1000 beargumenteerde reacties op de
vier scenario’s.

Basis
Op weg naar één ontwerpplan voor het marktplein zijn de
volgende 11 onderwerpen van belang. Deze onderwerpen
(voorstel, visie, functie, sfeer, of iets anders) komen, in
deze volgorde, het vaakst terug in de 1000 reacties. Om in
scenariotermen te blijven, dit zijn de hoofdonderwerpen.
Meer dan 700 van alle reacties gaan over het groen. En het
11e onderwerp, kunst, komt in 22 reacties voor.
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Iemand of iets aan de tand voelen, kritisch bevragen

1	Groen. Niet verassend omdat het ook de uitkomst

was van de eerdere fasen in het proces. In de bestaande scenario’s wordt overal het groen als voldoende
beoordeeld. Er is een kleine groep die meer groen wil
(“schaduw, biodiversiteit, duurzaamheid”) en een bijna
vergelijkbare groep die minder of geen groen wil (“is een
stedelijk plein, voor groen is er het Prins Bernardplantsoen”). Groen wordt vooral gezien voor de sfeer (“gezellig”), leuk om elkaar te ontmoeten, mooi aangezicht. En
in de tweede plaats als antwoord op klimaatontwikkelingen (“ik kom al een jaar niet meer in de stad. Met groen
ga ik weer komen”).

	De sfeer van scenario 1 spreekt het meest aan, maar
ook de weelderigheid van de wadi van scenario 2. Het
groen van scenario 3 verdwijnt uit het zicht van het
plaatje doordat het plein domineert. En in scenario 4
worden de bomen positief beoordeeld, maar graag
speelser geplaatst, diverser en hoger, om zo de marktwagens er een plek te kunnen geven.

2	Water. Dat is de tweede uitkomst, die rechtstreeks

voortkomt uit de Maaksessies. De combinatie met de
beren in de buurt van de toren, wordt het meest ondersteund. De klimaatwadi mag wateriger. Het is van de
drie hoofdresultaten van de Maaksessies, het onderdeel wat mensen het minst duidelijk terug zien komen.
Ondanks de voorbeelden van de berenvijver, wadi’s,
stroompjes in Brinkstraat of de waterval. Iets meer
water mag. Want “water doet het altijd goed” en “we
moeten iets met de hitte in de stad”.

3	Ontmoeten. Dit is de derde hoofdopbrengst uit de

Maaksessies. En komt in alle scenario’s goed terug.
Er blijft een vraag om meer terrassen en tegelijkertijd
publieke zitplekken. De rooftopbar uit scenario 1 is de
meest sterke ingreep om het ontmoeten te organiseren.
Maar ook op andere plekken op het plein. Graag wel
extra aandacht voor het ontmoeten tijdens het spelen.
Dus zitplekken in de buurt van speelplekken.

4	Brinktoren. De teneur is dat de toren in de huidige

ruimte en zoals ie er nu uit ziet lelijk is. Menig reactie
kiest voor andere woorden. Maar, maar, maar…. met
de vier verschillende voorstellen die er nu gedaan
worden, en die de toren een functie geven die verder
gaat dan “in de weg staan”, begint er ook meer sympathie voor de Brinktoren te ontstaan. Meer dan 80%
van de reacties ondersteunen één van de voorgestelde
functies van de toren. Drie voorstellen springen er uit.
De lichtprojecties (scenario 2) kent felle voorstanders
(“innovatief, gedurfd, eindelijk”) en tegenstanders (“gaat
kapot net als klok, scherm en leilindes, te veel zonlicht,
onprettig voor omwonenden”). De twee meest scorende
voorstellen zijn het verticale groen en de waterval. De
laatste wordt vooral gewaardeerd in combinatie met
de beren en een waterpartij. De groene toren kent iets
meer voorstanders, en ook iets meer tegenstanders. De
tegenstanders wijzen op het onderhoud, angst voor kaal
groen in de winter. Een paar keer wordt de combi van
groene toren plus waterval genoemd.

5.	Markt. De discussie over de markt gaat over lintmarkt

of pleinmarkt. Veruit het overgrote deel van Hengeloërs
gaat voor een lintmarkt. De verhouding ligt 90-10. De
lintmarkt wordt gezien als gezelliger voor de stad, meer
flaneren door alle straten waardoor winkels ook een
graantje meepikken. “Een dagje markt, wordt een dagje
binnenstad”. Daar komt bij dat veel inwoners aangeven
dat het geen plein moet zijn voor 2 dagen markt en
	5 dagen leegstand. De tegenstanders wijzen op de langere loopafstanden tussen kramen. Met name voor mensen
die heel gericht hun wekelijkse boodschappen komen
doen en voor ouderen en minder mobiele mensen.
	Een bijzondere rol in deze discussie is er voor de ondernemers in de binnenstad en de marktondernemers. De
groep binnenstadondernemers die meegedaan hebben
in de gesprekken zijn verdeeld. Een deel wil graag meer
lintmarkt (“meer traffic, gezelliger, niet met de rug naar
de winkel”) en een deel niet (“sluit winkel af, neemt
etensgeuren mee”).
	De marktondernemers stellen zich meewerkend op in
het zoeken naar een oplossing. Bijna iedereen kiest voor
een markt op het plein, een enkeling heeft geen problemen met een lintmarkt. Nadeel van een lintmarkt is de
verspreiding van de markt, de loopafstanden tussen de
kramen, de interactie met andere kramen vermindert, en
de aan,-en afrijtijd voor marktkooplui neemt toe.

Vier scenario’s draaien 2 weken bij Hengelo Promotie

6.	Beren. Zoals uit de eerdere bijeenkomsten al bleek

zijn de beren populair Hengeloos goed. Door ze te plaatsen in het water neemt de populariteit alleen maar toe.
Met name de combinatie rond de toren (scenario 4).
“Instagrammable!, dé plek waardoor Hengelo de wereld
over gaat”. Maak wellicht stepping stones in het water
of laat de blauwe druppels ook plekken zijn voor foto’s.

7.	Rooftopbar. Deze roept veel op. Driekwart van de

Hengeloers die reageren zijn enthousiast. En zien zich
al zitten op het terras (“koffie, in zon, heeft een brekende
werking op het plein, mooie view op het nieuw plein”)
en benoemen dat dit iets bijzonders in Oost Nederland
is. Een kwart van de mensen hebben bedenkingen. Dat
zit vooral in de exploitatie, “dit staat of valt met goede
horeca”, terwijl anderen zeggen dat het vooral ook
een open plek voor iedereen moet zijn. Anderen bedenkingen: is moeilijk toegankelijk voor minder mobielen,
staat op plek met veel wind dus niet open laten. En
wat in de winter? Daar staat tegenover dat iemand
anders dit in de winter ziet als een ideale locatie voor
een winterfeest. Er worden suggesties gedaan om deze
rooftopbar op te trekken als symbool voor de Hengelose industriegeschiedenis. Dus maak er iets industrieels
van. Zowel Oyfo als de ROC hebben gereageerd door
aan te bieden mee te willen doen aan deze ontwikkeling.

	Ook is de locatie van de rooftopbar nog een punt. Want
ontneemt het op deze locatie het uitzicht op de mooie
wederopbouwwand of onderstreept het deze wand
doordat je er op ooghoogte nu naast zit? Een suggestie
is om het met een halve verdieping te verlagen, dan is
het gelijk een podium
	Dat dit onderwerp getalsmatig zo veel reacties op roept
is bijzonder omdat het maar in één van de scenario’s
voorkomt, de andere onderwerpen komen in meerdere
scenario’s voor.

8.	Podium. In twee scenario’s zijn een podium ingetekend
en in twee niet. Bij de reacties op alle scenario’s wordt
gevraagd om een podium. Beide podia (scenario 3 en 4)
worden positief ontvangen. Gaat vooral om een podium
voor kleine optredens, lokale cultuur en verenigingen.
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Gerrit de Jonge heeft scenario’s al doorgetekend en
overhandigt ze aan Joop Hofman (Rode Wouw)

9.	Niveauverschillen. Dit punt wordt in alle scenario’s

waar ze in staan positief ontvangen. Bijna altijd met
twee opmerkingen er bij; zorg dat het altijd toegankelijk
blijft voor minder mobiele mensen en zorg dat het niet
gevaarlijk is. De niveauverschillen worden vooral gezien
als “mooier plaatje en beleving”. Maar met name in
de gesprekken kwam ook steeds vaker het argument
“klimaatoplossing” op tafel. Kenmerkend is de discussie
tussen een bewoner/architect die aangaf dat de niveaus
niets toevoegden aan de ruimtelijke visie, en een andere bewoner: “Dit is geen keuze meer. Als we niks met
water doen gaat het ons miljoenen kosten. In Enschede
lopen om de paar jaar de winkels over met 10 cm water.
Dat willen we hier niet.” De marktkooplui geven aan dat
niveauverschillen onder hun kramen onprettig zijn en
ronduit slecht voor het personeel.

aan met elkaar. Waardoor het niveau van ‘meningen ophalen’
oversteeg. “Ik kwam hier binnen met een sterke voorkeur,
maar ik heb nieuwe argumenten gehoord. Het groen van dit
scenario is me opeens meer waard geworden.”
Ook het nauwkeuriger bekijken van de plannen opende
letterlijk een aantal ogen: “Ja, ik ziet het nu, de bomen zijn
weggehaald waardoor we de wederopbouwgevels beter
zien”.

10.	Spelen. Hoewel er voldoende plek voor spelen lijkt

in de scenario’s mag dat wel een extra focus hebben.
Spelen voor bezoekende families met zitgelegenheid in
de buurt en spelen voor bewoners van de binnenstad.
Bij voorkeur in de stijl van het plein, dus met natuurlijke
speelaanleidingen. Ook spelen voor jongeren van de
groep 13-18 jaar verdient een plek op het marktplein.
Dat kan in deze scenario’s, maar mag meer benadrukt
worden.

11.	Met 10 onderwerpen afsluiten voelt logisch maar er is
een elfde onderwerp: Kunst. Het heeft net zoveel reac-

ties als ‘spelen’. Met name in de gesprekken naar aanleiding van de scenario’s kwam dit thema boven. Kunst
kan in de ruimtes rond het marktplein, zoals onderin de
Telgenflat. Kunst kan ook als trekker op het plein en dan
Hengelo als kunststad weer een nieuw gezicht geven.
Moving art, iets dynamisch bijvoorbeeld. Te starten met
de kunstwerken van Rinus Roelofs. Het onderstreept de
vraag dat het plein een sterk programma nodig heeft,
met onderscheidende activiteiten.
Meest voorkomende gespreksonderwerpen scenario's
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Over online ‘In gesprek’
Zoals gezegd hebben er in 2 weken 8 online gesprekken
plaatsgevonden. De teneur in deze gesprekken was dat er
gaandeweg meer kennis en inzicht in de scenario’s ontstond.
En soms veranderden opvattingen van inwoners en ondernemers. “Ik ben om. Eerst dacht ik dat het voorstel een grote,
kale vlakte was. Maar nu zie ik het vele groen opeens in dit
plan. Eigenlijk zit alles er in”. Bewoners gingen de discussies

De gesprekken leverden ook op dat er meer over de programma’s voor het marktplein werd gepraat. Er werd met
name meer over kunst op het plein gesproken. Vooral voor
die pleinontwerpen met veel open oppervlakte.
En in de gesprekken met ondernemers kwam de verkeersstroom van de Brinkstraat, de opties voor parkeren aan de
Molenstraat, de positie van de Molenstraat als winkelstraat
en het groenere karakter van de Telgen aan de orde.

Binnenstadondernemers
Samen met SCH zijn alle binnenstadondernemers opgeroepen en uitgenodigd om te reageren en deel te nemen aan
online gesprekken. In totaal ging het om 14 binnenstadondernemers.
Er was een duidelijke ondernemersinkleuring. Namelijk
accent leggen op meer binnenstadbezoekers. Daar kan de
rooftopbar een goede rol in spelen. Maar een grotere eyecatchter (voorziening, activiteit) mag ook nog. Er wordt op
gewezen dat het plein de verbindingen moet houden met de
Enschedesestraat en de Telgen en vooral ook met de
Molenstraat. Want een afrondend ontwerp kan er toe leiden
dat de Molenstraat uit beeld valt. Het plan moet dan ook
vooral uitnodigend zijn richting Molenstraat.
Tav de verkeersstromen wordt vooral de situatie van de
Brinkstraat richting Enschedesestraat genoemd. Het is
een belangrijke fietsroute, die blijven moet, veilig(er)moet
en niet te veel belemmeringen mag opleveren. De huidige
vergroeningsvoorstellen van de Brinkstraat worden deels
ondersteund, ze moeten wel op veiligheid voor fiets en loopverkeer beoordeeld worden.

Marktondernemers
Alle marktondernemers hebben de scenario´s en vragenformulieren op papier overhandigd gekregen. Een week later,
zaterdag 14 november, was de Rode Wouw op de markt en
zijn alle marktondernemers afzonderlijk bezocht en is er met
hen gesproken. Zo goed als alle marktondernemers vinden
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en snappen dat het plein een opknapbeurt mag krijgen en
dat het wat groener mag. Ook werd er veel onderscheid
gemaakt tussen wat voor Hengelo het beste zou zijn en
wat voor de marktkooplieden het beste zou zijn. Over de
plek van de markt wordt verschillend gedacht, maar over
het algemeen is er een
voorkeur voor de markt
op het marktplein, waarbij
er best een aantal marktkramen in de omliggende
straten mogen staan, net
als nu in corona-tijd. Een
markt onder bomen wordt
door een aantal als goed
mogelijk gezien, mits de
onderkant van de bomen
hoog genoeg is voor de
bevoorradende vrachtwagens.

Andere marktpleinplan
onderwerpen

Er is nog een aantal onderwerpen die regelmatig op straat
liggen of bij Tubantia of 1Twente klinken. Uit de reacties op
de scenario’s is daarover het volgende te halen:
•	De bebouwing rondom het plein moet meer hoogte
krijgen. Dit is 5 keer genoemd.
•	Er mist een doorgronde visie op het plein en wat ze
moet betekenen voor Hengelo. Een gevolg daarvan is
dat het “vooral een groen tapijt” wordt. Iets in deze trant
wordt door 6 mensen aangegeven in de reacties.
•	Bebouwing op het plein. Dat onderwerp komt vaker
voor. In totaal 14 van de ruim 1000 inhoudelijke reacties
gaan daarover. Drie noemen nogmaals dat bebouwing
ongewenst is. Twee wijzen op hun eerdere keuzes voor
het Hijschgebouw. En negen mensen zien graag bebouwing op het marktplein: een woongebouw, een markthal
of een appartementencomplex.

te benoemen. En dat te zien als huiswerk voor Wim Voogt
(OKRA) om het concept ontwerp te maken. Daarna volgt er
in december nog een afrondende bespreking met inwoners
en ondernemers.
De scenario’s zijn dan ook in de zin van “wat spreekt me
waarom aan” en “wat kan anders, hoe dan” besproken.
Nieuwe planvoorstellen waren in deze fase niet meer aan de
orde. Wel hebben een aantal mensen voortgeborduurd op
de scenario’s met nieuwe voorstellen. Opvallend was dat in
de vorige fases veel Zuid-Europese voorbeelden kwamen,
nu wat noordelijker met twee inspirerende voorbeelden uit
Stockholm2.
De 4 scenario’s zijn breed besproken met de inwoners van
Hengelo. Dat brede kon ook, omdat er in de voorgaande
fasen een relatie is opgebouwd met vele tientallen tot honderden ‘meemakende’ Hengeloërs. Maar de lockdownregels
(geen groepen groter dan 2 personen) blijven beperkend
voor een goed gesprek. Een fase in het proces wat al meer
dan vijf maanden duurt.
De 4 scenario’s leverden genoeg gespreksstof op. Elk scenario kende wel een aantal absolute voorstanders en tegenstanders. Ze waren onderscheidend genoeg om het voor-en
tegenvuur aan te wakkeren. Zoals vermeld in de kaderstelling was deze stap niet bedoeld om een enkelvoudige voor
of tegenstem op te halen, maar om kwalitatieve reacties. De
grote waarom-vragen.
Dat maakt ook dat de stad grote bewondering verdient. 528
Hengeloërs die niet een voor of tegenstem, of een like geven,
maar elkaar en de stad voeden met onderbouwde verhalen.
De vele Hengeloërs werken niet alleen mee in het proces,
maar ook aan het proces. Op Facebook wordt het gedeeld
door platforms als ‘Hengelo Helemaal Stil?’ en ‘074 Hengelo- jaren, 60,70,80, 90’. Diverse raadsleden delen het proces
in hun rol als ambassadeur. En stakeholders als SCH, de
Marktbond, Bos op Het Plein, Hengelo Promotie, Gehandicaptenraad en de Horecavereniging sporen hun netwerken
in de stad aan om hun rol te pakken, zonder dat ze zelf een
inhoudelijk standpunt innemen.

Co-creatieproces
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Het cocreatieproces voor het marktplein gaat zijn finale
stappen in. Dat betekent dat er steeds meer af valt en afvallen ook steeds pijnlijker wordt. Dus wordt het ook rumoeriger. Uiteindelijk blijft er in de finale één plan over. De eerste
stap begon 2 juli met de kaders van de gemeenteraad, in
de weken daarna zijn 1200 Hengelose ideeën, plannen en
energie op tafel gekomen, in september zijn in Maaksessies
met 180 inwoners en ondernemers deze plannen omgezet
in voorstellen. En precies zoals vastgesteld in de kaders,
waren deze voorstellen de opbrengst voor architect Wim
Voogt om met 4 scenario’s te komen. De bespreking van
de 4 scenario’s moet in december leiden tot een concept
ontwerp voor het marktplein. Uit de kadernotitie: “reacties
en reflecties van Hengeloers vormen daarvoor de basis.
De landschapsarchitect krijgt deze kwalitatieve reacties
mee als ‘huiswerk van de samenleving’ voor het maken
van een ontwerpvoorstel”. Ofwel, in deze notitie gaat het er
om, om grote lijnen én de kwaliteit van de reacties -van 528
bewoners en ondernemers- uit de scenariobesprekingen

https://www.archdaily.com/788616/ostermalms-temporary-market-hall-tengbom en http://www.colourbynumbers.org/en/still.html
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Van binnenuit
Wat valt ons op?

De trend die we in de trendrapportage
(8 september 2020) na de eerste stap
melden zet zich door. Groen, water, ontmoeten, beren er bij, een toren met een
mooie functie, gezellig en sfeer, ruimte
voor spelen, en een uitwaaierende
markt zet zich ook in deze derde stap
door. Wel komen een aantal onderwerpen sterker in beeld:
•	De markt als marktlint was toe nu toe een optie. De
overgrote deel van de Hengeloërs is daarvoor. De
Marktkooplui staan daar open in, maar denken daar in
meerderheid anders over.
•	Kunst als een trekker op of aan het plein is ook sterker
hoorbaar.
•	Klimaat adaptieve maatregelen. Deze zitten er in
met een wadi en verdiept plein, maar er is vraag naar
meer! Plus dat het verder ontwikkelen van het plan
circulair gaat.
•	Een discussie over het plein als eyecatcher, of met
één dominant thema. De term ‘stoer’ komt steeds
vaker terug. Zonder dat iemand daar inhoud aan kan
geven wat echt anders is, dan de 4 scenario’s aan
toekomstige mogelijkheden geven. Wel komt er vaker
aan de orde in hoeverre het marktplein een statement
moet hebben voor Twente en Oost Nederland. “We
moeten onze Hengeler Weend weer laten waaien.” Dat
kan ook met de rooftopbar of functies aan de Brinktoren.
•	Hoe dichter we bij het einde van het cocreatieproces
komen, hoe vaker genoemd wordt dat het marktplein
een programma nodig heeft. Dat wil zeggen: er moet
iets gebeuren. Want een goed plein maak je niet, dat
ontstaat. Sport, cultuur zijn vaak genoemde voorbeelden.
•	Ten aanzien van het proces zijn er een aantal reacties
ontvangen om het co-creatieproces te herroepen en
dat de politiek de ontwerpmacht weer terug moet
nemen, uit handen van inwoners. En andersom veel
meer reacties dat deze vorm van samen met de
inwoners ontwerpen ook het nieuwe ontwerpen moet
zijn en worden voor andere projecten in de stad. “Hier
geldt regel 1. Dat is dat je het nooit goed kunt doen.
Maar jullie doen iets heel moois met de stad.”
		
En dan is er een zichtbaarder generatieverschil. Voor jongeren is het vanzelfsprekend dat er duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen en zelfs een must. En dat de verdere
ontwikkeling van het marktplein circulair is. Voor ouderen
(de grens weten we niet exact) zijn dat afwegingen die
minder doorleefd zijn en daardoor niet voorop staan in het
bespreken van de scenario’s.
Colofon
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Er wordt op 3 manieren beoordeeld:

1

Spreekt me dit aan.

2

Is het functioneel.

3

Past het in een concept.

Is het leuk gezellig, kan ik me er vermaken, wil ik hier naar
terug gaan, maakt me ook wel trots. “Het groen staat me
aan, vooral wat weelderig, leuk om naar te kijken”

Voegt het wat toe wat we missen of neemt het iets weg.
“Het groen van bomen zorgt voor schaduw, levert een bijdrage aan onze klimaatproblemen in binnensteden maar de bomen zijn voor het plaatsen van de markt een belemmering”

Dus past het binnen het denken over de binnenstad (ruimtelijk of economisch), of is het onderdeel van een duurzaamheidsconcept. “Het groen van de wadi daar ontkomen we
niet meer aan. Het is een stedelijk duurzaamheidsopgave .”

Rode Wouw,
16 november 2020
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