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HORECABOULEVARD DE NESSE, WADDINXVEEN
Herinrichting van de Gouwekade
De opgave
Tot ver in de 20e eeuw lag het hart van Waddinxveen
bij de Gouwe. Omwille van de scheepvaart werd
de Gouwe verbreed en voorzien van een reeks
imposante hefbruggen, die nog steeds de horizon
bepalen tussen Alphen aan de Rijn en Waddinxveen.
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw heeft het
dorp zich echter eenzijdig ontwikkeld in westelijke
richting, met als gevolg de ontwikkeling van een
compleet nieuw dorpshart bij het station. Sinds enige
jaren ontwikkelt de Nesse in het oude centrum aan
de Gouwe, zich tot een horecabuurt. In de zomer
werden provisorische terrassen opgezet tussen
de geparkeerde auto’s langs de kade. Terwijl de
etablissementen zich ontwikkelden tot pareltjes
met allure, bleef de openbare ruimte achter. Dit
tot groot verdriet van zowel de bevolking als de
horecaondernemers. Dit stelde Waddinxveen voor de
opgave om naast het creëren van een nieuw centrum,
minstens zoveel energie te stoppen in het behouden
en opnieuw leven inblazen van de historische kern
aan de Gouwe.
In november 2005 werd de opdracht gegeven tot het
maken van een ontwerp om de Nesse om te vormen
tot een ‘horecaboulevard’. De horecaondernemers
was toegezegd dat de terrassen met Pasen 2006
weer zouden kunnen worden uitgestald op een
vernieuwde Nesse. Dit hield in dat er geen tijd was
voor de traditionele reeks schetsontwerp, Voorlopig
Ontwerp, Definitief Ontwerp en bestektekeningen.
Korte lijnen, snelle afspraken voor overleg en zaken
parallel oppakken waren noodzaak. Binnen een
week werd een principeschets voorgelegd aan het
college van B&W. Het ontwerp fungeerde als centraal
communicatiemiddel en werd voortdurend bijgesteld
en uitgewerkt naar aanleiding van resultaten van
overleg met verschillende partijen.
Het ontwerp
De basis voor het ontwerp is eenvoudig en
doeltreffend. Een profiel met een langgerekt plein en
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gazon op kadeniveau en een straat aansluitend op de
gevelwand. Een vloer van hoogwaardige gebakken
klinkers en een route met een railing langs de
Gouwe. Tussen straat en plein robuuste traptreden.
De geschikte bomen handhaven, ongeschikte
bomen (zieke kastanjes, uitgegroeide populieren
en haagbeuken die de monumentale hefbrug teveel
inpakken) vervangen door resistente iepen. En niet
op de laatste plaats; het opheffen en verplaatsen van
parkeerplaatsen.
Met de materiaalkeuze en planuitwerking is een
ingetogen Hollandse dorpssfeer gecreëerd die
aansluit op de bebouwing uit verschillende perioden
en de markante hefbrug. Het belangrijkste onderdeel
van het palet is de vloer, die door toepassing van
genuanceerde getrommelde gebakken klinkers
oogt alsof hij er altijd al heeft gelegen. De gietijzeren
boomroosters sluiten hier op aan. De witte railing
op de kade is sierlijk maar niet uitbundig. De Iepen
vormen een homogeen transparant bladerdak en de
lange robuuste banken zijn comfortabel en tijdloos.
De verlichting is meer uitgesproken. Historische
lantaarns accentueren het historisch karakter, terwijl
gestrooide led-lichtstenen in de vloer een feestelijk
tintje geven aan de terrassen.
Convenant met de horeca
Een voorwaarde voor de herinrichting van de Nesse
tot een ‘horeca-boulevard’ was de bereidheid van
de horecaondernemers om een convenant te sluiten
met de gemeente over het beheer en gebruik van
de terrassen. Zo zijn er richtlijnen opgesteld voor de
keuze van terrasmeubilair, de opslag van meubilair
en worden er uniforme transparante terrasschermen
geplaatst zonder reclame. Ook parasols zijn
terughoudend in kleurgebruik en reclame. Over
het schoonhouden van de terrassen zijn afspraken
gemaakt en de ondernemers dragen financieel bij
aan de herinrichting. Van belang is vooral dat de
gemeente en de horecaondernemers met elkaar in
overleg blijven en zo voortdurend een vinger aan de
pols houden.

