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Historie
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Eind 19e eeuw ca. 1930

Eind 19e eeuw

ca. 1800
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Inleiding

Vooraf

Voor u ligt het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte van de Aalmarkt en 
omgeving. Dit ontwerp is een uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp 
zoals dat is ontworpen door Rijnboutt. 

De gemeenteraad van de Gemeente Leiden heeft ingestemd met het steden-
bouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitplan van Rijnboutt voor de Aalmarkt en 
omgeving (Aalmarktgebied Leiden binnenstad, 10 juni 2010). Zie afbeelding 
hieronder.

In de plannen van ASR / Rijnboutt zijn uitgangspunten opgenomen voor de in-
richting van de openbare ruimte. Daarnaast kent de gemeente Leiden een 
Kadernota Openbare Ruimte en een Handboek Inrichting Openbare Ruimte. 
Het ontwerp voor de openbare ruimte is een uitwerking binnen deze kaders. 

Het ontwerp van de openbare ruimte zal worden uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp voordat het zal worden gereed gemaakt voor uitvoering.

Inleiding

In ‘Programma Binnenstad’ (vastgesteld in de Raad) is de wens opgenomen 
om meer grootschalige retail in de Leidse binnenstad te vestigen. Daarnaast is 
de wens uitgesproken om het kernwinkelgebied uit te breiden van de Haarlem-
merstraat tot in de Breestraat. Het hart van de stad (samenkomst van de twee 
Rijnlopen) vormt op dat moment ook het hart van het kernwinkelgebied (zie 
afbeelding pagina 8).
Concretisering van genoemde wensen heeft plaatsgevonden in het steden-
bouwkundig ontwerp van Rijnboutt (zie afbeeldingen plan en schema winkel-
rondje op pagina 8). In het plan is het zgn. ‘winkelrondje’ geïntroduceerd. Door 
het maken van een nieuwe straat en het verleggen van de huidige Waaghoofd-
brug is de gewenste verbinding tussen de Haarlemmerstraat en de Breestraat 
in de openbare ruimte tot stand gebracht. Het toevoegen van ca. 8.000 m2 
nieuw winkeloppervlak moet bijdragen aan de aantrekkingskracht van het ge-
bied voor het winkelend publiek. Met name de grotere fashion-winkelunits zullen 
gaan fungeren als trekker. 

Het ontwerp van de openbare ruimte ondersteunt en stimuleert het gebruik van 
de openbare ruimte door het winkelend publiek en dient te zorgen voor een 
ruimtelijk-visuele verbinding tussen Haarlemmerstraat en Breestraat. De nieuwe 
inrichting lokt uit tot het volgen van het nieuwe winkelrondje (zoals opgenomen 
in de plannen van ASR-ontwikkeling): het bestratingstapijt loopt door, de nieuwe 
brug vormt een trekker en de nieuwe steeg is aangenaam door de inrichting van 
de openbare ruimte en de nieuwe winkels.   
Dit vormt het eerste uitgangspunt voor het ontwerp van de openbare ruimte.

Het plangebied ligt direct naast de plaats waar de stad Leiden is ontstaan. 
Daarom vormt het tweede uitgangspunt het versterken van de historische struc-
tuur die in de loop van de eeuwen op deze plek is ontstaan.

Aalmarktgebied
Leiden binnenstad

Stedenbouwkundig plan 10 juni 2010 

2e CONCEPT
Vastgoed Ontwikke ing

Aalmarktgebied
Leiden binnenstad

Beeldkwaliteitsplan 10 juni 2010

1e CONCEPT
Vastgoed Ontwikke ing
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Uitwerking openbare ruimte

De grote historische binnenstad van Leiden is van nationale en misschien zelfs 
internationale betekenis. Het is een mooi voorbeeld van een typische Hollandse 
grachtenstad. De stad is in de middeleeuwen ontstaan op het punt waar twee 
takken van de Rijn samenkomen. Vanuit die strategische locatie is de stad 
verder gegroeid, eerst op de zuidoever van de (Nieuwe) Rijn (huidige Aalmarkt) 
en vervolgens in oostelijk en noordelijke richting. In de zeventiende eeuw is de 
binnenstad tot aan de huidige singels uitgebreid. Deze stadsplattegrond heeft 
zich duurzaam bewezen, zowel de middeleeuwse als de 17e eeuwse stads-
plattegrond zijn vrijwel volledig in tact, ondanks de grote maatschappelijke en 
ruimtelijke dynamiek van de afgelopen eeuwen. Aldus het Handboek Openbare 
Ruimte. 

De binnenstad van Leiden heeft een duidelijke begrenzing door de singelgrach-
ten die rondom de stad liggen.  De binnenstad wordt voor de inrichting van de 
openbare ruimte dan ook als eenheid behandeld. Dit betekent dat de inrichting 
van de gehele binnenstad binnen de singels op elkaar is afgestemd en een 
samenhangend geheel vormt. In de historische kern is natuurlijk wel sprake van 
een historische gelaagdheid. De verschillende historische dragers worden door 
subtiele accenten in de inrichting leesbaar gemaakt (o.a. door verschil te maken 
tussen de Rijndijken en de stegen).

De belangrijkste historische structuurdragers in het Aalmarktgebied zijn de Rijn 
en de Rijndijken (Breestraat en Haarlemmerstraat).  Rondom en tussen deze 
structuurdragers ligt de middeleeuwse stad met drie historische kernen met hun 
eigen kerk (Pancras, Pieterswijk en Maredorp).  De straten langs de Rijn en de 
Rijndijken zijn duidelijk aanwezig en hebben een grotere maat. De veelal lood-
recht hierop gelegen straatjes, stegen en de bebouwing is fijnmazig van karak-
ter.

Uitgangspunt voor de inrichting van de openbare ruimte zijn:

• rust en eenheid. De zgn. binnenste-beter straatsteen is hier de standaard; 
hierdoor ontstaat een samenhangend beeld.

• historische gelaagdheid zichtbaar maken, o.a. door subtiele verschillen in 
de inrichting voor bijv. de Rijnlopen en de stegen. Daarnaast zal de Rijnloop 
benadrukt worden door een natuurstenen band op de kademuren.

• het handhaven en herstellen van blauwe natuurstenen (privé-)stoepen wordt 
gestimuleerd.

• verhoging verblijfskwaliteit: de openbare ruimte wordt hoofdzakelijk en 
primair gebruikt door de fietsers en voetganger; autoverkeer wordt zoveel 
als mogelijk geweerd. De inrichting sluit hierop aan: er zijn in principe geen 
hoogteverschillen tussen stoep- en straatzone.

• versterken groen- en waterstructuur. De bomen langs de Stille Rijn en de 
Aalmarkt vormen één doorgaande lijn, in principe zonder onderbrekingen 
en krijgen verbeterde ondergrondse groeiomstandigheden waardoor ze uit 
kunnen groeien tot een volwaardige boom. Het water dient beleefbaar en 
zichtbaar te zijn: obstakels (bijv. geparkeerde auto’s) dienen voorkomen te 
worden. 

Al deze principes en uitgangspunten zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ont-
werp dat voor u ligt! U kunt dit teruglezen bij de korte toelichting per deelgebied. 
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Huidig stedenbouwkundig plan

Het ‘Winkel Achtje’Stedenbouwkundig plan Rijnboutt

Kernwinkelgebied (Programma Binnenstad)
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Maquette Aalmarkt
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Openbare Ruimte Aalmarktgebied

Gebied waarin ingrepen plaatsvinden

•	 Stille Mare
•	 Stille Rijn
•	 Brug (brug zelf valt buiten gebied)
•	 Aalmarkt
•	 Langs Stedelijk Concertgebouw
•	 Cultuurtuin
•	 Breestraat
•	 Maarsmansteeg
•	 Mandenmakerssteeg
•	 Nieuwe steeg
•	 Kapelstraat (straat zelf valt buiten gebied)
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Totaalkaart

laden & lossen

terras, bestaand en toekomstig

bestrating natuursteen

bestrating Rijnformaat (halfsteensverband)

bestrating Waalformaat (halfsteensverband)

bestrating dikformaat (keperverband)

cultuurtuin

bestaande bestrating Breestraat en Haarlemmerstraat

bestaand asfalt rijloper Breestraat

te maken brug

bouwblok (GBKL)

bestaande boom

nieuwe boom

(terras)boot

vlonder

bestrating visueel gehandicapten

water

groen (openbaar en privé)Exp
editie

 V&D
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Facetkaart 1  Parkeren
Huidig: 32 plekken, nl:
29 standaardplekken 
3 invalideplekken

Toekomstig: 3 invalideplekken

29 standaardplekken komen te vervallen. 
Drie invalideplekken blijven behouden. 
Wel worden 2 daarvan iets verschoven.
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Facetkaart 2 Routing | Laden & Lossen

rijrichting autoverkeer

rijrichting Laden & Lossen

afsluiting: geopend tijdens venstertijden

Langs Aalmarkt geen markeringen 
Laden & Lossen

Laad en Los plek
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Facetkaart 3 Fietsroutes en stallingsplaatsen

hoofdroute

fietsen toegestaan

fietsen toegestaan tot 11 uur

te vervallen fietsenstallingen
64 st V&D, 103 st Breestraat

36 fietsenstallingen langs Stille Rijn 
blijven behouden maar worden wel 
opnieuw gerangschikt.

entree ondergrondse fietskelder
1000 stallingsplaatsen

24 nieuwe fietsenstallingen langs 
Aalmarkt.
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Facetkaart 4 Marktkramen

te behouden marktkramen

toekomstige marktkramen
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Facetkaart 5 Terrassen

huidig terras

toekomstig terras
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Facetkaart 6 Verlichting

Leidse lantaarns (in stegen hangend aan de gevels).
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Facetkaart 7 Bomen

bestaande boom

nieuwe/ verplaatste boom

boom in bak

te verwijderen/verplaatsen boom

boomrooster

boomband

boombak

In de Breestraat wijken, in het plangebied, 
tussen de drie stegen verder nog 5 bomen 
in bakken. 

Boombak iets verplaatst
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Deelgebieden

Aalmarkt

Hoogstraat

Stille Rijn

Breestraat3 Stegen

CultuurtuinStille Mare

Nieuwe brug
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Aalmarkt | Stille Mare

Aalmarkt

Het grootste deel van de Aalmarkt wordt autovrij (tot de Stadsgehoorzaal). De 
Aalmarkt wordt daarmee onderdeel van het autovrije deel van de binnenstad 
waar de voetganger het primaat heeft. De inrichting van het openbare gebied 
ondersteunt dit doordat het is uitgevoerd zonder noemenswaardige hoogtever-
schillen tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Het verblijfs- en flaneer-
karakter zal enorm toenemen. 

In de plinten van de panden zijn veel winkels. De puien zullen alle een posi-
tieve bijdrage moeten leveren aan het openbare gebied. De weekmarkt wordt 
ter plaatse van de V en D tussen de bomen geplaatst, waardoor er meer ruimte 
overblijft om te flaneren. Het zal vanaf nu elke dag mogelijk zijn om langs de 
rand van het water te zitten of om te genieten van het uitzicht. Eventueel is het 
mogelijk om de markt uit te breiden tot aan de Kippenbrug. De bomen voor de 
V en D en de Waag zijn verder uit elkaar geplaatst. Hierdoor ontstaat er meer 
zicht op de bebouwing en wordt de relatie tussen bebouwing en water beter. 
Ook passen de bomen meer in het ritme van de bomen op de rest van de 
Aalmarkt en ontstaat er een samenhangende, doorgaande groene structuur. 
Alle bomen aan de Aalmarkt worden voorzien van goede ondergrondse groei-
omstandigheden. Hierdoor zal de bomenrij een robuuste groene kwaliteit gaan 
vormen langs de Rijn. 

De materialisering is conform Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (Binnen-
ste Beter). De lange lijn van de Rijn wordt benadrukt door nieuwe bomen te 
plaatsen met goede groeiomstandigheden. Langs de kade zijn geen voethekjes 
geplaatst: je kunt direct op de rand aan het water zitten. 

Parkeerplaatsen die vroeger in de openbare ruimte lagen zullen worden gecom-
penseerd in de garages aan de Lammermarkt en Garenmarkt. Laden en lossen 
vindt slechts plaats in de venstertijden op niet nader aangeduide locaties. Het 
laden en lossen voor de Stadsgehoorzaal vindt binnen plaats. Dit is mogelijk 
geworden door het wijzigen van de laad- en losopening. Op straat is er rekening 
gehouden met de draaicirkel die de vrachtwagen nodig heeft om in te draaien. 
Hierdoor wordt de bomenrij kort onderbroken.

Langs de Aalmarkt zijn (behalve t.p.v.: Stadsgehoorzaal) geen fietsenklemmen 
geplaatst. Voornamelijk ter plaatse van de V en D vormden zij een obstakel 
voor de voetganger. Het gehele gebied tussen de winkel en het water kan nu 
worden gebruikt om de flaneren.

Stille Mare

De Stille Mare vormt de verbinding tussen de Breestraat en de Haarlemmer-
straat. Oorspronkelijk lag hier de Mare. Dit is zichtbaar gemaakt door het profiel 
vorm te geven als ‘grachtenprofiel’. De westzijde vormt ‘een kade langs een 
gracht’. De oostzijde onderscheidt zich hiervan door de horecaterrassen en de 
toepassing van een donkerder klinker. De overgang wordt gevormd door een 
subtiel hoogteverschil ter plaatse van de ingestraate kademuur. De westzijde is 
bestemd voor voetgangers en fietsers en vormt de verbinding tussen de Haar-
lemmerstraat en de nieuwe brug over de Rijn. Door de inrichting met het ‘grach-
tenprofiel’ wordt het perspectief op de Waag en de V en D benadrukt. 

Daar waar de (oorspronkelijke) Mare uitmondt in de Rijn is een verblijfsgebied 
ontstaan. Dit gebied vormt een ‘terras’ aan de Rijn met de (verplaatste) aanleg-
plaats van de rondvaartboot. Hierdoor is het uitzicht op het water gegarandeerd 
en de verbinding tussen Mare en Rijn gevoelsmatig aanwezig. 

Aan de zijde van de Haarlemmerstraat is het aanwezige hoogteverschil nadruk-
kelijk aanwezig als verwijzing naar de vroegere situatie. Hier is een wit brug-
hekje als doorvalbeveiliging geplaatst. Door het brughekje en het hoogteverschil 
wordt de historische situatie in beeld gebracht. 

Het gebied is autoluw, maar vormt wel een belangrijke fietsroute. Afhankelijk 
van de drukte ontstaat er een evenwicht tussen fietsers en voetgangers. Op het 
moment dat de fietser nadrukkelijker aanwezig is dan de voetganger kan de 
voetganger gebruik maken van de westzijde van de Stille Mare. Door een uiterst 
subtiel onderscheid in de bestrating is een voetgangers’strook’ aangegeven.
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Cultuurtuin | Stille Rijn | Hart van de stad

Cultuurtuin

 De Cultuurtuin vormt een onverwachte oase in het winkelgebied. Door haar 
ruimtelijke ligging vormt zij een verrassing voor de bezoeker. De ruimte nestelt 
zich om de bestaande monumentale beuk heen. De wanden worden gevormd 
door de (grootschalige) Stadsgehoorzaal, de Waalse kerk, een vleugel van 
het voormalig Catharinagasthuis en diverse Aalmarktpandjes. De achterzijden 
van deze pandjes zijn vormgegeven als voorkanten met een positieve bijdrage 
aan het verblijfsklimaat in de Cultuurtuin. Er is geen overgangszone tussen de 
Cultuurtuin en de bebouwing er omheen. Het terras van de Stadsgehoorzaal 
is verkleind ten gunste van de tuin. Er zijn geen nieuwe, gebouwde terrassen 
toegevoegd. 

De route naar de Cultuurtuin is bestraat met een ‘gewone’ klinker. Hierdoor 
hoort zij bij het openbare gebied. De tuin zelf bestaat voornamelijk uit het terras 
van de Stadsgehoorzaal. Afscheidingen zijn hier niet toegestaan. Het grond-
gebied van de Waalse kerk is van de tuin afgescheiden door een opengewerkt 
hek. Het blijft nadrukkelijk mogelijk om – zonder te betalen – de Cultuurtuin te 
betreden en de sfeer te proeven. Het karakter van ‘binnentuin’ wordt benadrukt 
door het gebruik van een halfverharding, de beuk en eventueel het planten van 
verschillende lage hagen en gevelgroen. Op het moment dat de horeca ge-
sloten is, zal ook de tuin gesloten zijn. Het is op dat moment slechts mogelijk 
om vanuit de nieuwe steeg door het opengewerkte hek een blik te werpen in 
de tuin. Het beheer van de tuin is in handen van particuliere ondernemers. Het 
eigendom bij de Gemeente Leiden.

Stille Rijn   
    
De Stille Rijn is qua karakter vergelijkbaar met de Aalmarkt. Ook hier heeft de 
verblijfsfunctie primaat gekregen boven de verkeersfunctie. Doorgaand verkeer 
richting de Haarlemmerstraat is buiten de venstertijden onmogelijk. De Stille 
Rijn is namelijk vlak voor de nieuwe brug afgesloten. Hierdoor neemt de ver-
keersveiligheid voor fietsers en voetgangers toe. 
Extra aandacht is op de Stille Rijn nodig voor de plaatsing van straatmeubilair 
zoals banken en fietsklemmen. Dit mede omdat deze zijde van het water de 
zonzijde is. De plaatsing van straatmeubilair dient hier rekening mee te houden 
en primair te zijn geplaatst vanuit de bedoeling ‘te verblijven’. Ook hier is even-
tueel ruimte om de dagmarkt uit te breiden. 

Hart van de Stad 

Het Hart van de Stad (de samenkomst van de twee Rijnarmen) is één van de 
belangrijkste plekken in de historische stad. Hier mag je niet ongemerkt aan 
voorbijgaan. De vormgeving van de openbare ruimte is subtiel ingepast in de 
bestaande stad. Het lijnvormige karakter van de Rijnen wordt benadrukt. De 
vormgeving van de specifieke identiteit van deze plek wordt nog onderzocht. 
Op het water vinden vele evenementen plaats. In die gevallen wordt de kade 
gebruikt als tribune. De kades worden daarnaast ook gebruikt voor allerlei 
evenementen en andere verblijfsdoeleinden. ‘Kijken’ en ‘verblijven’ keren zich 
dus regelmatig om op deze locatie. De inrichting van de openbare ruimte biedt 
mogelijkheden voor zowel het kijken naar het water als ook ruimte voor activitei-
ten op de kade.

Als er geen activiteiten zijn vormt het water het centrum. Er is dan eventueel 
ruimte voor een waterkunstwerk midden in het water.  Aan de randen van het 
plein zijn 3 verblijfsplekken: de kop van de Stille Mare (zie aldaar), het Waag-
hoofd en de kades aan de Hoogstraat. 
Het Waaghoofd is omgevormd tot een horecaterras. Dit is mogelijk geworden 
door de verplaatsing van de aanlanding van de brug naar het westen. Op dit 
terras staan geen windschermen en geen parasols. De rand van het terras is 
door middel van een subtiel opstaand randje vormgegeven. 

De kades en vlonders aan de Hoogstraat zijn (ook gevoelsmatig) openbaar toe-
gankelijk. De terrasboten van Annies zijn vervangen door een goede ruimtelijke 
oplossing die recht doet aan de locatie, zowel in de winter als in de zomer. 

De Hoogstraat zelf kent een mix van flaneren / winkelen langs de winkels. In de 
strook aan de waterzijde zijn terrassen mogelijk. Daarnaast dient het ook moge-
lijk te blijven om te kunnen genieten van het uitzicht zonder te hoeven betalen 
voor je drankje.

De nieuwe brug vormt  een subtiele verbinding over de Rijn, tussen de Aalmarkt 
en de Stille Rijn. Zij is eigentijds vormgegeven en tegelijkertijd ingepast in de 
historische context. Zij vormt op zichzelf reeds een publiekstrekker (Voor een 
verdere uitwerking van de nieuwe brug zie: separaat Programma van Eisen 
Brug).
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Deelgebied Aalmarkt

Expeditie
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Deelgebied Aalmarkt

laden & lossen

terras

cultuurtuin

te maken brug

hek

(terras)boot

bestrating visueel gehandicatpen

Leidse lantaarn

bolverlichting (hangend)

bestrating natuursteen

bestrating Rijnformaat (halfsteensverband)

bestrating Waalformaat (halfsteensverband)

bestrating dikformaat (keperverband)

bestaande bestrating Bree- & Haarlemmerstraat

bestaand asfalt rijloper Breestraat

bestaande boom

nieuwe boom

water

groen (openbaar en privé)

(uitneembaar) paaltje

vlonder/ houten trap

kade

straatmeubilair (volgt later)

Legenda Deelgebieden

Draaicirkel vrachtwagens t.b.v. L&L Stedelijk Concertgebouw

Luikse keien
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Deelgebied Stille Mare
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Deelgebied Stille Mare

Stenen ruimte met terrassen, afgescheiden 
van Haarlemmerstraat door hek. Aflopend 
naar waterkant. Markering historische loop 
Stille Mare.
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Deelgebied Cultuurtuin
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Deelgebied Cultuurtuin

Besloten terras, groen, half verharding, 
houten ‘podium’  en trap.
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Deelgebied Stille Rijn
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Deelgebied Nieuwe brug
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Nieuwe Straat | Mandenmakerssteeg | Breestraat

Nieuwe Straat 

De nieuwe straat vormt een verbinding tussen de Breestraat en de Aalmarkt. 
Aan weerszijden van de steeg komen winkels. De gevels van deze winkels 
leveren een positieve bijdrage aan het verblijfsklimaat in de steeg. Het maaiveld 
van de steeg loopt in één oplopende lijn omhoog richting Breestraat. De even-
tueel onder de steeg liggende kelder is op geen enkele wijze voelbaar in het 
maaiveld. De steeg is ingericht conform Handboek en de uitwerking zoals die 
wordt voorgesteld voor de Donkersteeg. Het overgangsgebied tussen winkels 
en steeg is subtiel gemarkeerd door een belijning met Luikse keien die ook te 
vinden is in de stegen rondom de Pieterskerk en in de nabije toekomst in de 
Donkersteeg. Op drukke winkeltijden mijdt de fietser de nieuwe steeg: zij neemt 
als alternatief de Mandenmakerssteeg. Buiten de drukke winkeltijden is er een 
natuurlijke mening van fietsers en voetgangers. Dit is vergelijkbaar met de hui-
dige situatie in de Haarlemmerstraat. 

Mandenmakerssteeg

In de Mandenmakerssteeg is de bestrating vergelijkbaar met de bestrating in de 
nieuwe steeg. Hierdoor is er een subtiele overgang tussen de middenzone (vnl. 
gebruikt door fietsers) en de gevel ontstaan. In de Waag is een horecagelegen-
heid gekomen. Door het feit dat het pand gedurende het grootste deel van de 
dag en avond in gebruik is levert het een positieve bijdrage aan de openbare 
ruimte. Achter de Waag is – in plaats van de huidige sombere bebouwing - een 
glazen volume gebouwd met een horecafunctie. Deze zorgt voor een prettig en 
licht klimaat in de steeg. De nieuwe winkelpanden aan de westzijde (achter de 
bestaande monumentale gevels) zijn zichtbaar vanuit de steeg. Er is hier geen 
sprake van dichte etalages of plakreklame op de ramen. Vanuit de steeg is er 
doorzicht in de winkels mogelijk. In de steeg zijn –naast de toegangen naar de 
bovengelegen woningen – het liefst ook nog één of enkele horecagelegenhe-
den die het binnenstedelijk karakter van de steeg ondersteunen. De nieuwbouw 
van het Vögele-pand heeft ramen in de steeg. 
Door al deze bovengenoemde ingrepen heeft de Mandenmakerssteeg een 
prettig klimaat gekregen en vormt een verbindende schakel in het fietsnetwerk. 
Voor een doorgaande route door de binnenstad zal echter op hogere schaal 
een oplossing moeten worden gezocht.

Breestraat

In de Breestraat is er in de toekomst een goede mix van winkels, wonen, 
dienstverlening en cultuur. Het karakter van de openbare ruimte is in hoofd-
lijnen vergelijkbaar met de huidige situatie. Er zijn op de noordelijke stoep de 
nodige laad- en losplaatsen bijgekomen voor de V en D en de nieuwe winkels 
tussen de Aalmarkt en de Breestraat. Laden en lossen is slechts toegestaan in 
de venstertijden, waardoor de rest van de dag de stoep beschikbaar is voor de 
voetganger. Het voetgangerskarakter en de samenhang met de nieuwe steeg 
en de rest van de binnenstad wordt benadrukt door de stoep uit te voeren in 
een gebakken (Binnenste Beter) klinker. Overige vormen van straatmeubilair 
zijn terughoudend toegepast om zoveel mogelijk ruimte over te houden voor de 
voetganger. Het vastgoed heeft een enorme verbetering ondergaan en past in 
de historische context.
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Deelgebied Breestraat
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Deelgebied Hoogstraat
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