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Aanleiding en gezamenlijk doel

Losser is een prachtig dorp dat grenst aan het bijzondere Dinkeldal. 
Het is een dorp met karakter en veel potentie. Landelijk, dorps, lom-
merrijk, warm en Twents, zijn kenmerkend voor de indentiteit van 
Losser.  

De wens om de aantrekkingskracht, de identiteit en de toekomstbe-
stendigheid van het dorpscentrum verder te versterken, is aanleiding 
geweest voor het opstellen van dit Parapluplan. Daarbij is integraal 
nagedacht over ruimtelijke ontwikkelingen, beleving en uitstraling 
van de openbare ruimte en verkeer en parkeren. 

De gemeente heeft dit plan samen met deskundigen en onder andere 
Centrum Management Losser (CML) en Platform Losser gemaakt, 
waarbij gebruik is gemaakt van elkaars ideeën, kennis en ervaring. 
Het Parapluplan biedt daarmee een kapstok om een kwaliteitsslag te 
maken in het centrum van Losser! Op langere termijn zal dit zich uit-
betalen in termen van een goede leefbaarheid en gezond economisch 
functioneren.

Landelijk, dorps, lommerrijk, 

       warm & Twents...
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Niveau 1Ambitie centrum

Visie
(incl. verkeer en parkeren)

Dynamisch uitvoeringsprogramma

Openbare ruimteRuimtelijke ontwikkelingen / 
aandachtsgebieden

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4
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Proces

In november 2014 is samen met CML, ondernemers, raadsleden en 
wethouders gestart met een excursie naar Ootmarsum en Hengelo. 
Hier is inspiratie opgedaan die input is geweest voor een discussie 
over de identiteit van het centrum van Losser. Belangrijke kenmer-
ken naar voren kwamen zijn: dorps, landelijk, lommerrijk, groen, 
Twents, verblijven en warm. 

Vervolgens heeft in april 2015 een werksessie plaatsgevonden 
waarbij is gesproken over diverse ontwikkelingen die spelen in het 
centrum.
Op basis van de belangrijke kenmerken en de uitkomsten van de 
werksessie is een Ambitie voor het centrum opgesteld die in mei 
2016 is vastgesteld.

Dit ambitiedocument is uitgewerkt in een Visie op het centrum. Deze 
visie is in mei 2017 gepresenteerd aan de gemeenteraad en bespro-
ken met de klankbordgroep. Op 26 juni 2017 is de visie gepresen-
teerd aan bewoners en belanghebbenden tijdens een brede informa-
tieavond. Reacties die hieruit zijn voortgekomen zijn meegenomen in 
de visie die in dit document is opgenomen. 

Passend binnen de visie op het centrum is vervolgens aandacht 
besteed aan de ruimtelijke ontwikkelingen die op het centrum van 
Losser afkomen. Ook is specifiek ingegaan op de openbare ruimte, 
waarbij is nagedacht over de stijl van de openbare ruimte van het 
centrum van Losser.  

Leeswijzer

Het Parapluplan kent een viertal niveau’s (zie schema op pagina 10). 
Elk onderdeel komt aan de orde in een specifiek hoofdstuk. Het dy-
namisch uitvoeringsprogramma is er nog niet, hieraan wordt invul-
ling gegeven na vaststelling van de visie en de stijl van de openbare 
ruimte. Dit uitvoeringsprogramma is daarom geen onderdeel van dit 
document.  
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Een aantrekkelijk en 

  toekomstbestendig  centrum !

Het doel van de ambitie voor het centrum is het realiseren 
van een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum door 
een ruimtelijk samenhangende ontwikkeling. 

Warm, compact en levendig!

Het kernwinkelgebied wordt 
compact van opzet met een 
concentratie van handels- en 
horecazaken. Door te investeren 
in het kernwinkelgebied wil de 
gemeente retailers verleiden om 
zich te vestigen in het compacte 
centrum.

Ontspannen verblijven!

Belangrijke verblijfsgebieden 
worden met elkaar verbonden 
door een zone waar voetgangers 
en fietsers centraal staan. Deze 
zone wordt ingericht als levendig 
verblijfsgebied met voldoende 
rustpunten (horeca en plantsoe-
nen) en een kwalitatief hoog-
waardige openbare ruimte. 

13



Gastvrij!

Een bezoeker voelt zich gast-
vrij onthaald vanaf het moment 
dat hij het centrum bereikt. Het 
Raadhuisplein speelt hierbij een 
belangrijke rol als ontvangst-
ruimte waar jong en oud graag 
vertoeven. Kulturhus en plein 
vormen samen het hart van Los-
ser.

Groen en lommerrijk!

Het toevoegen van groene 
ontmoetings- en rustplekken is 
nodig om het centrum aantrek-
kelijker te maken. De vergroe-
ning van het centrum moet 
aansluiten op de identiteit van 
Losser: dorps, twents en lom-
merrijk. 

Beleefbaar water!

Dwars onder het centrum van 
Losser stroomt de oude dorps-
beek richting de Dinkel. In het 
centrum wordt de relatie met de 
Dinkel zichtbaar gemaakt in de 
vorm van beleefbaar water.
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Goed bereikbaar!

Door de goede en heldere ont-
sluitingsstructuur voor auto, 
fietsers, voetgangers en minder 
validen is het centrum makke-
lijk te vinden en te bereiken. De 
parkeermogelijkheden zijn zeer 
toegankelijk en goed te belopen. 
Het gebruik van de fiets wordt 
gestimuleerd.

Oud en nieuw!

Het oude en het nieuwe gedeelte 
van Losser hebben een ander 
karakter. Dit verschil wordt 
versterkt: ontwikkelingen in het 
oude deel worden geïnspireerd 
op het historische Losser terwijl 
het nieuwe gedeelte hipper en 
moderner zal worden.

Duidelijke entrees!

De bezoeker / het verkeer wordt 
effectief en efficiënt naar en van 
het centrum geleid. De entrees 
van het centrum worden uitnodi-
gend en herkenbaar gemaakt.
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De thema’s uit de ambitie voor het centrum van Losser zijn 
nader uitgewerkt in een visiekaart. Op de volgende pagina’s 
wordt de visiekaart stap voor stap toegelicht.

Legenda

3.1 Compact en herkenbaar

 Begrenzing compact centrum

 Herkenbaar centrum (1 stijl)

3.2 Ontspannen verblijven

 Comfortabel verblijfsgebied (arcering)

 Straten waar auto te gast is

 Pleinen als onderdeel van het stedelijk weefsel

 Pleinen met belangrijke verblijfsfunctie

 Levendige terrassen 

3.3 Groen en lommerrijk

 Bestaande bomen en groene plekken

 Nieuwe bomen en nieuwe groene plekken

3.4 Gastvrij

 Raadhuisplein als hart van Losser

 Plek voor informatie en VVV

 Ruimte voor evenementen

 Water als onderdeel van het hart van Losser

3.5 Oud en nieuw
 
 
 Monumentale bebouwing

 Karakteristieke bebouwing (P.M.)

 
 Oude panden 

 Nieuwe panden

3.6 Entrees

 Heldere entree voor automobilist en fietser/voetganger

 Heldere entree voor fietser/voetganger/recreant

 Zicht op markante punten (torens, kop van de Brink)

 
 Nieuw markant punt: kop van De Brink

3.7 Goed bereikbaar

 Gronausestraat als herkenbare doorgaande structuur 

   Het centrum laat zich zien, nodigt uit en ontvangt (klinker 
tussen banden a niveau)

 
 Verkeerscirculatie

 Parkeervelden/ruimte voor de auto

 Parkeren in de straten

 Uitstekende fietsverbinding naar het hart van Losser

 Fietsparkeren verspreid in het centrum met bijzondere   
 aandacht voor het fietsparkeren in het hart van Losser
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3.1  COMPACT EN   
HERKENBAAR

Compact

Een belangrijke ambitie voor 
het centrum van Losser is de 
concentratie van detailhandel 
in een compact centrumgebied 
om zo het compacte centrum 
te versterken en beter te laten 
functioneren. De begrenzing van 
het gebied komt overeen met 
de begrenzing uit de Ruimtelijke 
Visie voor het centrum van Los-
ser die in 2004 door de raad is 
vastgesteld.

Herkenbaar

Een uniforme inrichting verbe-
tert de herkenbaarheid van het 
centrum. Er is gekozen voor 
toepassing van een hoogwaar-
dige gebakken klinker voor 
het compacte centrumgebied, 
passend bij het karakter van 
het oude centrum van Losser. 
Daarnaast draagt het toepassen 
van één lijn in straatmeubilair bij 
aan de herkenbaarheid van het 
centrum. 
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3.2  ONTSPANNEN  
VERBLIJVEN

Ruimte voor verblijven, de 
auto is te gast

Het centrum van Losser is een 
herkenbaar en comfortabel win-
kelgebied waar bewoners naar 
toe gaan voor hun dagelijkse 
boodschappen maar het centrum 
is ook dé plek waar bewoners en 
bezoekers graag willen verblij-
ven. 

Belangrijke verblijfsgebieden 
(o.a. Raadhuisplein, Martinus-
plein, Brinkstraat ter hoogte van 
Oude Apotheek, De Brink en de 
groene ruimte rondom de Maria 
Geboorte Kerk) worden met 
elkaar verbonden door een zone 
waar voetgangers en fietsers 
centraal staan. 
  
Deze zone wordt ingericht als 
levendig verblijfsgebied met 
voldoende rustpunten (horeca en 
plantsoenen) en een kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte. 
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In de straten van het herkenbare verblijfsgebied staat ruimte 
voor voetgangers en fietsers voorop. Daarnaast houden we reke-
ning met beperkt gemotoriseerd verkeer (auto’s, laden en lossen, 
hulpdiensten) en zoveel mogelijk ruimte voor prettig verblijven en 
beleving. 

In de dwarsprofielen van de straten wordt rekening gehouden met:

Vrije ruimte:
In het profiel ligt een vrije ruimte van 3,5 meter breed*. Deze vrije 
ruimte wordt door winkelend publiek gebruikt. Op het moment dat 
er een auto langs komt kan de voetganger of fietser uitwijken naar 
de plint langs de gevels. 

Plint:
Tussen de gevel en de vrije ruimte ontstaat een plint. De breedte 
van deze plint is variabel. De minimale (wenselijke) maat is 1,5 
meter**. Binnen deze 1,5 meter is ruimte voor het veilig in- en 
uitgaan van de winkel, verlichting, reclame uitingen, buitenstal-
ling, een bankje of (informeel) fietsparkeren. In profielen waar 
meer maat is, ligt extra ruimte om kwaliteit toe te voegen. Dit kan 
bijvoorbeeld een boom zijn, een (klein) terras of een parkeervak. 
Over het gebruik en de uitstraling van de plint worden nadere af-
spraken gemaakt met ondernemers (uitvoeringsprogramma).

De inrichting van het profiel is maatwerk, afhankelijk van de be-
schikbare breedte van de straat en de wensen van de aanliggende 
eigenaren/huurders en andere belanghebbenden.   

Vrije ruimte en plint bestaan uit een gebakken klinker, passend bij de 
herkenbare vloer van het centrum van Losser. De grens tussen vrije 
ruimte en plint bestaat uit een ‘dorpse’ molgoot. Materialisering en 
beeldkwaliteit van de plint en de panden worden nader uitgewerkt in 
H5 (openbare ruimte) en H6 (gevels).

*  Bij tweerichtingsverkeer is de vrije ruimte 4,5 meter breed.
**  Bij woningen is de plint minimaal 1,0 meter breed.
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Pleinen als onderdeel van het 
stedelijk weefsel

Op plekken waar straten elkaar 
kruisen onderscheiden we plei-
nen of plekken als onderdeel van 
het stedelijk weefsel. 

Omdat in het centrum van Los-
ser verblijven voorop staat, be-
nadrukken we deze plekken door 
accenten te leggen en het profiel 
met molgoten hier doelbewust te 
onderbreken. 
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Pleinen met belangrijke 
verblijfsfunctie

In het centrum van Losser liggen 
vier pleinen met een belang-
rijke verblijfsfunctie: het Marti-
nusplein, kruising Brinkstraat / 
Teylersstraat (in de volksmond 
Teylersplein), het Raadhuisplein 
en De Brink.

Deze plekken krijgen een hoog-
waardige inrichting en uitstra-
ling. De pleinen onderscheiden 
zich van de rest van het cen-
trum door gebruik te maken van 
afwijkend verhardingsmateriaal 
en door bijzonder zitmeubilair. 
Aan de randen van de pleinen 
wordt het verhardingsmateriaal 
van de aangrenzende straten 
gecontinueerd om te zorgen voor 
aanhechting aan het stedelijk 
weefsel. 

De vier pleinen hebben elk 
een specifieke ontwerpopgave, 
afhankelijk van het gebruik, de 
plek in het centrum en de evene-
menten die op de pleinen plaats 
vinden.
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 3.3   GROEN EN    
LOMMERRIJK

Bestaande bomen en groene 
plekken

Eén van de grote kwaliteiten 
van het centrum van Losser is 
de aanwezigheid van prachtige 
groene plekken, zoals bijvoor-
beeld aan de oostzijde van het 
Raadhuisplein. 

Bestaande bomen en groene 
plekken worden gekoesterd en 
geven het centrum in belangrijke 
mate het groene lommerrijke 
karakter mee. 
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Nieuwe bomen en groene 
plekken

Groen verhoogt de verblijfskwa-
liteit en de beleving en daarom 
wordt waar mogelijk groene 
kwaliteit toegevoegd door grote 
streekeigen bomen te planten als 
solitair of in groepen en door bij-
voorbeeld het Raadhuisplein en 
de entree van het centrum bij de 
Maria Geboorte Kerk te vergroe-
nen. De beplanting is dorps en 
lommerrijk, zoals beschreven in 
het Groenstructuurplan (vastge-
steld in 2016).

Per locatie wordt gekeken naar 
de beschikbare ruimte en de 
mogelijkheid/wens om extra 
groen toe te voegen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de (jaarlijkse) 
evenementen.

De soorten sluiten aan bij de 
ligging van Losser in het oude 
hoevenlandschap. Soorten als 
eik, linde, beuk en kastanje pas-
sen in dit beeld.
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3.4 GASTVRIJ

Raadhuisplein als hart van 
Losser

Kulturhus en Raadhuisplein vor-
men samen het hart van Losser. 
Het plein gaat functioneren als 
ontvangstruimte waar ruimte 
is voor verblijven, voor groen, 
voor informatie geven en krijgen 
(VVV) en voor bewegwijzering 
in het centrum en daarbuiten 
(o.a. routenetwerken). Ook is er 
ruimte om fietsen en auto’s te 
parkeren en op te laden. 

De doorgaande route over het 
plein wordt ontmoedigd zodat er 
meer ruimte ontstaat voor ver-
blijven, ontmoeten en kwaliteit. 
Hiervoor wordt ook het aantal 
parkeerplaatsen verminderd.

Er blijft ruimte voor evenemen-
ten. Op welke manier (bijvoor-
beeld flexibel) en in welke vorm 
(bijvoorbeeld kleinschaliger) is 
nader uit te werken in overleg 
met de organiserende organisa-
ties/verenigingen.

Water krijgt een centrale rol op 
of rondom het Raadhuisplein, 
als verwijzing naar de Dinkel. 
Dit kan betekenen dat de water-
partij aan de noordzijde van het 
gemeentehuis wordt verplaatst / 
aangepast.
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3.5 OUD EN NIEUW

Monumentaal en 
karakteristiek versterken

In het oude / historische deel 
van het centrum (noordzijde) 
komen veel monumenten en ka-
rakteristieke oude panden voor. 
Deze panden hebben een ‘kleine 
korrelmaat’, zijn opgebouwd uit 
authentieke materialen en ken-
nen een zorgvuldige detaillering.  

PM aanpassen tekst + kaart 
n.a.v. inventarisatie Oversticht 
(verwacht zomer 2017)

De karakteristieke en monu-
mentale panden in het centrum 
worden in het algemeen hoog 
gewaardeerd door bezoekers en 
dragen in grote mate bij aan de 
dorpse identiteit van de kern.

De wens is om deze karakteris-
tiek te behouden en te verster-
ken in de toekomst. De opbouw 
van de gevel, het kleur- en ma-
teriaalgebruik, de verlichting van 
etalages en de toepassing van 
(ondergeschikte) reclame spelen 
daarbij een belangrijke rol. 

In het uitvoeringsprogramma 
wordt dit als een afzonderlijk 
project opgepakt samen met 
CML.
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Nieuw

Het nieuwe deel van het centrum 
wordt gekenmerkt door panden 
met een ‘grotere korrel’ in een 
bouwstijl van latere periode. 
Deze bouwstijl wordt door be-
zoekers van het centrum minder 
gewaardeerd dan de karakteris-
tieke panden in het oude deel.

Visie is om de panden in het 
nieuwe deel waar mogelijk een 
opfrisbeurt te geven en een 
meer eigentijdse uitstraling te 
geven.

De opbouw van de gevel, het 
kleur- en materiaalgebruik, de 
verlichting van etalages en de 
toepassing van (ondergeschikte) 
reclame spelen ook hier een 
belangrijke rol. 

In het uitvoeringsprogramma 
wordt dit als een afzonderlijk 
project opgepakt samen met 
CML.
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3.6 ENTREES

Heldere entrees voor auto-
mobilist, fietser/voetganger 
en recreant

Losser heeft een prachtig cen-
trum. Om dit kenbaar te maken 
aan de bezoekers is het belang-
rijk om vorm te geven aan hel-
dere representatieve entrees.

Zowel de automobilist, de 
fietser en de voetganger moe-
ten efficiënt naar het centrum 
worden geleid. 

De inrichting van de openbare 
ruimte draagt hieraan bij, maar 
een goede bewegwijzering 
en/of bijzondere objecten 
kunnen de entrees versterken. 
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Zicht op markante punten

In het noordelijke deel van het 
centrum van Losser staan drie 
torens die voor bezoekers een 
belangrijke rol spelen op het 
vlak van herkenning en oriën-
tatie. Bij de ontwikkeling van 
plannen in het centrum moet 
rekening gehouden worden met 
de zichtlijnen naar deze punten.

Het zuidelijke deel van het cen-
trum mist een dergelijk herken-
ningspunt en daarom wordt een 
markant object (bijvoorbeeld in 
de vorm van een kunstwerk) op 
de kop van de Brink geplaatst. 
Dit object zal een aantrekkende 
werking hebben op bezoekers 
die vanuit het zuiden het cen-
trum benaderen.

Aan de oostzijde van het cen-
trum vormt het voormalig RK 
klooster een prachtig markant 
punt. Het klooster is echter nau-
welijks beleefbaar voor bezoe-
kers die vanuit het oosten het 
centrum van Losser benaderen 
vanwege de hoge haag rondom 
de begraafplaats. De wens is om 
deze haag te verlagen zodat er 
een zichtrelatie ontstaat tussen 
de Scholtinkstraat/Kloosterstraat 
en het klooster. 
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3.7  GOED    
BEREIKBAAR

Gronausestraat als herken-
bare doorgaande structuur

De Gronausestraat is een 
belangrijke doorgaande route-
structuur die ten noorden van 
de Maria Geboorte Kerk en ten 
zuiden van sporthal De Fak-
kel uit antracietkleurig asfalt 
bestaat.

Ter hoogte van het centrum 
behoudt de Gronausestraat 
haar donkere tint (antraciet) 
maar verandert het materiaal: 
er wordt een klinker toegepast 
waardoor het centrumgevoel 
wordt versterkt. De rijloper ligt 
hier circa 15 cm verdiept t.o.v. 
de trottoirs aan weerszijden van 
de weg.

Op twee plaatsen steekt de 
uniforme vloer van het cen-
trum over de Gronausestraat: 
ter hoogte van De Brink en ter 
hoogte van de Maria Geboorte 
Kerk. In deze gebieden ligt het 
maaiveld op 1 niveau.
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Het centrum laat zich zien, 
nodigt uit en ontvangt
 
De herkenbare inrichting van 
het centrum met een vloer van 
gebakken klinkers wordt in 
twee zones doorgetrokken over 
de Gronausestraat: ter hoogte 
van de Maria Geboorte Kerk en 
ter hoogte van De Brink. Daar-
naast wordt de Langenkamp 
ingericht conform de stijl van 
het centrum. Het centrum laat 
zich op deze manier zien aan de 
voorbijganger. 

Middels een rijloper tussen 
brede banden (op één niveau)
wordt de bezoeker op deze 
plekken uitgenodigt om het 
centrum in te komen. De rijlo-
pers komen uit bij de grotere 
parkeerplaatsen.
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Verkeerscirculatie

Het centrum van Losser is goed 
bereikbaar voor iedereen! 

Om meer ruimte voor de fietser 
en de voetganger te maken in 
het verblijfsgebied is er voor 
gekozen om de meeste auto’s 
op grotere parkeerterreinen 
aan de rand op te vangen en 
het doorgaand verkeer door het 
centrum te ontmoedigen. 

Het parkeren in de winkelstra-
ten wordt beperkt waardoor er 
minder auto’s door het centrum 
rijden. In het winkelerf (oranje 
gearceerd) is de auto te gast 
ten opzichte van de fietser en 
voetganger. De auto mag wel 
door de winkelstraten rijden 
om de parkeerplaatsen in deze 
straten te bereiken. Ook kan, 
naast de hulpdiensten, het 
laad- en los verkeer gebruik 
blijven maken van de winkel-
straten. In het wegprofiel wordt 
hiervoor een ruimte van 3,5 
meter gereserveerd. Dit is een 
gedeelde ruimte voor fietsers, 
voetgangers en gemotoriseerd 
verkeer. 

Een belangrijk verschil met de 
huidige situatie is het ontbreken 
van een duidelijke doorgaande 
route door het centrum over 
het Raadhuisplein. Deze route 
wordt in de visie ontmoedigd 
waardoor ruimte ontstaat voor 
het gastvrije hart van Losser.

Een onderbouwing bij de visie op  
de verkeerscirculatie is opgeno-
men in bijlage 2.
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Parkeren

In het centrum van Losser zijn 
goede parkeervoorzieningen. 
Bezoekers, bewoners en wer-
kers kunnen goed een par-
keerplaats vinden. De huidige 
bezettingsgraad ligt in het cen-
trum rond de 70%. De ambitie 
is om het parkeren op termijn 
op te vangen op de grotere 
parkeerterreinen en zoveel 
mogelijk parkeerplaatsen in de 
winkelstraten op te heffen. De 
hiermee vrijgekomen ruimte 
komt ten goede aan de fietser, 
de voetganger en de verbete-
ring van de verblijfskwaliteit. 

Daarnaast wordt het aantal 
voertuigen dat door het cen-
trum rijdt beperkt. Een her-
verdeling van de doelgroepen 
is dan nodig. Grofweg gaan de 
werkers meer op afstand par-
keren en de bewoners parkeren 
op enkele grote parkeerplaatsen 
in het centrumgebied. Het gaat 
hier om een ambitie die als een 
groeimodel werkelijkheid kan 
worden gemaakt.
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De eerste stap
De eerste stap in dit groeimodel 
is bij de herinrichting van het 
centrum. Op dit moment is er 
vanuit gegaan dat in de meeste 
straten ongeveer 50% van het 
parkeren wordt opgeheven. Niet 
overal, maar vooral op plaatsen 
waar we verblijfskwaliteit willen 
toevoegen. Op de visiekaart 
is aangegeven waar we ver-
blijfskwaliteit willen toevoegen 
en hoeveel parkeerplaatsen 
per winkelstraat gehandhaafd 
blijven. 

Op het Raadhuisplein verkleinen 
we de parkeercapaciteit met 
25% om er een ontmoetings-
plek van te maken. Uiteindelijk 
komt deze eerste stap neer 
op het opheffen van totaal 48 
parkeerplaatsen binnen het 
centrumgebied. Hierdoor neemt 
de bezettingsgraad* in het cen-
trum toe tot 79% op zaterdag. 
Een bezettingsgraad van 85% 
van de parkeerplaatsen wordt 
als grens gehanteerd voor een 
acceptabele parkeersituatie. Bij 
een bezettingsgraad van meer 
dan 85% is er sprake van zoge-
naamd “zoekverkeer” naar een 
vrije parkeerplaats. 

Het huidige parkeerregime blijft 
gehandhaafd. Hierbij richten 
we ons wel op het vrij houden 
van de parkeerplaatsen in de 
winkelstraten voor de bezoe-
kers. De handhaving op de par-
keerschijfzone moet hierdoor 
worden geïntensiveerd.

Verdere stappen
Bij het verder toewerken naar 
de ambitie worden meer par-
keerplaatsen opgeheven. Bij 
het opstellen van de visie is 
aangetoond dat dit kan door 
middel van het herverdelen van 
de parkeerplaatsen. Hiervoor is 
nodig de bewoners en werkers 
te weren van de bezoekers-
plaatsen. In de eerste stap is 
dit nog niet nodig.

Een onderbouwing bij de visie 
op parkeren is opgenomen in 
bijlage 2.

* De bezettingsgraad is een 
percentage dat aangeeft in welke 
mate de totaal beschikbare 
capaciteit daadwerkelijk benut 
wordt.
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 Uitstekende fietsverbinding 
naar het hart van Losser

Via heldere entrees komen fiet-
sers het centrum van Losser in. 
De inrichting van de openbare 
ruimte draagt daarnaast in be-
langrijke mate bij aan goede 
fietsverbindingen naar het cen-
trum. 

De routes leiden naar het hart 
van Losser: het Raadhuisplein.

Voor de fietser wordt voorzien in 
parkeervoorzieningen verspreid 
over het centrum, passend bij de 
functies in de straten en op de 
pleinen
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R U I M T E L I J K E 
O N T W I K K E L I N G E N
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4.1 INTRODUCTIE

In september 2004 is door de gemeenteraad de Visie Centrum 
Losser vastgesteld, omdat in de jaren die daaraan vooraf gingen 
allerlei initiatieven werden ontplooid, zonder dat er sprake was van 
enige samenhang. Naast deze visie is door de raad in 2004 tevens 
het Verkeerscirculatieplan vastgesteld.
De visie vormde  de leidraad voor het bestemmingsplan (in 2008 
door de raad vastgesteld) en diverse toekomstige ontwikkelingen.
In de visie wordt voor wat betreft de centrumvoorzieningen het 
volgende gesteld:

Functioneel gezien is het grootste deel van het centrum bedoeld 
voor centrumvoorzieningen (nb het deel ten westen van de Gro-
nausestraat waaronder ook “De Labdiek” valt, maakt geen deel uit 
van het afgebakende centrumgebied).
Het gebied dat wordt aangewezen voor de centrumvoorzieningen 
(het centrum) is van voldoende omvang voor een kern als Losser. 
Daarom wordt niet gestreefd naar vergroting van het centrum-
gebied. Eventuele toekomstige uitbreiding van het winkelaanbod 
moet gezocht worden binnen het huidige kernwinkelgebied. Daar-
naast wordt het vestigen van centrumvoorzieningen buiten het 
centrum ontmoedigd. Door een sterkere concentratie van deze 
voorzieningen binnen een beperkt gebied, wordt een sterkere sa-
menhang bereikt.

Dit uitgangspunt is anno 2017 (mede ingegeven door de crisis 
(toenemende leegstand) en krimp) nog steeds actueel, hetgeen 
wordt bevestigd in het advies van de Stec Groep d.d. 6 maart 2017 
“Versterking van het Centrum van Losser” (zie hierna). Eventuele 
uitbreiding van het winkelaanbod moet dus gezocht worden binnen 
het huidige kernwinkelgebied. Dit heeft ook zijn keerzijde, in die 
zin dat wellicht ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden net buiten 
het kernwinkelgebied niet (kunnen) worden benut.
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4.2 VISIE CENTRUM LOSSER 2004

In de door de gemeenteraad op 23 september 2004 vastgestelde 
“Ruimtelijke Visie Centrum Losser” is binnen het kernwinkelgebied 
een aantal gebieden aangewezen waarvoor -in verband met de ge-
wenste ruimtelijke kwaliteit-  een ontwikkelingsrichting is aangege-
ven (functioneel dan wel ruimtelijk). Deze aandachtsgebieden met 
de daarbij behorende ontwikkelingsrichting zijn juridisch vertaald 
in het door de raad op 22 april 2008 vastgestelde bestemmings-
plan “Losser Centrum 2007”.

Een aantal van deze ontwikkelingsmogelijkheden is inmiddels 
gerealiseerd of in voorbereiding:

1.  Het terugbrengen van water (bovengrondse beek) in 
combinatie met ‘de tuinen van Losser’ (de ‘Dorpsbeek van 
Losser’), met verbindende wandelpaden (tuin/park naast 
RK kerk gerealiseerd); de dorpsbeek kan om praktische en 
technische redenen niet meer worden gerealiseerd);

2/3   Opstellen integraal ontwerp ter verbetering entreegebieden 
(vanaf de Gronausestraat) naar het centrum (wordt mee-
genomen in het Parapluplan Centrum Losser;

4.  Ontwikkelen Aloysiuslocatie tbv nieuwe centrumvoorzienin-
gen (winkels met appartementen); icm punt 9 (plannen in 
voorbereiding);

5  De Gaffel (o.a. Hema) (gerealiseerd);
6.  Transformatie Martinusplein tot horecaplein (plannen in 

voorbereiding);
7.   Verplaatsing supermarkt Martinusplein (achterhaald door 

sluiting supermarkt);
8.  Herinrichting/opwaardering tuin/zitplek aan de Brinkstraat 

(tussen Oude Apotheek en hotel Smit)  (wordt meegeno-
men in het Parapluplan Centrum Losser);

9.  herontwikkeling TNT-locatie icm doorbraak Brink-Kerk-
straat; (icm punt 4 plannen voor TNT-locatie in voorberei-
ding);
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10.  Herontwikkeling locatie “Kop van de Brink” (thans parkeer-
plaats) ter geleiding en verbetering verbinding winkelroute 
De Brink-Brinkstraat (niet gerealiseerd);

11.   Herontwikkeling (naar voren schuiven winkels) hoek Raad-
huis-Kerkstraat (niet gerealiseerd);

12.  Herinrichting parkeerterrein De Brink (wordt meegenomen 
in het Parapluplan Centrum Losser);

13.  Herinrichting parkeerterrein De Langenkamp (wordt mee-
genomen in het Parapluplan Centrum Losser);;

14.  Ontwikkeling Het Zijland tot woongebied (nagenoeg gerea-
liseerd).

4.3 ADVIES

In de vergadering van het college van burgemeester en wethou-
ders van 11 oktober 2016 is uitvoerig van gedachten gewisseld 
over mogelijke ontwikkelingen in en rondom het centrum, o.a. ook 
over de nog niet gerealiseerde aandachtsgebieden uit de Visie Cen-
trum Losser 2004. Daarbij is afgesproken om een aantal varianten 
nader te onderzoeken en uit te werken. Met dit onderzoek wordt 
inzicht verkregen in de behoefte en mogelijkheden van detailhan-
del in en/of buiten het centrum. Aan de Stec Groep is opdracht 
verleend dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek beperkt zich 
niet alleen tot de behoefte en de mogelijkheden van detailhandel 
in en rond het centrum, maar gaat tevens in op de op 11 oktober 
2016 besproken ontwikkelingsmogelijkheden.

De Stec Groep heeft op 6 maart 2017 haar advies uitgebracht 
rondom versterking van het centrum van Losser en komt tot de 
volgende conclusies/aanbevelingen:
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1.  Versterking van de supermarktstructuur op de Aloysiuslo-
catie is kansrijk voor het centrum van losser

Er is marktruimte voor schaalvergroting en vernieuwing en een 
moderne supermarkt  (een full-servicesupermarkt van middelbare 
grootte) is “trekker” voor het centrum van Losser. De Aloysiusloca-
tie is geschikt als locatie voor een supermarkt. Winkels op De Brink 
profiteren mee, mits zichtrelatie wordt verbeterd. Supermarkt op 
locatie De Fakkel draagt niet bij aan versterken winkelstructuur 
van Losser.

2.  Verplaatsing van bestaande supermarkt naar de Aloysius-
locatie heeft positief effect voor de winkelstructuur in het 
centrum van Losser

De Stec Groep adviseert om de Jumbo te verplaatsen omdat deze 
op de huidige plek te weinig als trekker fungeert van het centrum 
van Losser, vanwege haar ligging aan de achterzijde van De Brink.

3.  Het toevoegen van een discount-formule in Losser kan de 
winkelstructuur versterken

Discounter ontbreekt en zou goede toevoeging zijn mits binnen het 
kernwinkelgebied.

4.  Zet in op accentverschuiving van het Martinusplein (bij-
voorbeeld horeca op de begane grond en wonen op de 
verdieping).

5.  Maak centrum compacter en saneer  winkelmeters buiten 
compacte kern.

De uitkomst van het Stec-advies ondersteunt het bestaande beleid 
ten aanzien van het centrum van Losser.
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Op 23 mei 2017 heeft het college van Burgemeester en Wethou-
ders op basis van de volgende argumenten ingestemd met de 
conclusies en het advies van de Stec Groep:

a. Uitvoering van het advies van de Stec Groep levert een 
structuurversterking van het centrum van Losser op 
De uitdaging waar de gemeente Losser voor staat is het versterken 
van het winkelgebied in Losser. De gemeente Losser zet daarbij in 
op het terugdringen van de leegstand in (met name) de kern Los-
ser. Dit onder andere door: 
•  Inspanningen samen met Centrum Management Losser 

(CML) om leegstand te voorkomen en in te vullen, waarbij 
voorkeur van de CML uitgaat om geen uitbreiding van win-
kelvloeroppervlakte meer toe staan.

•  Concentratie van winkelvoorzieningen in het winkelgebied 
(en dus terughoudend te zijn met nieuwe initiatieven bui-
ten het kernwinkelgebied).

•  Waar mogelijk transformatie of herontwikkeling van lastig 
verhuurbare panden, braakliggende kavels en inbreiding. 
In het woningbouwprogramma heeft de gemeente hiervoor 
65 woningen gereserveerd (periode tien jaar) om in het 
centrum te verdichten en mogelijk leegstaande (winkel)
panden en plekken in te vullen. Hierdoor ontstaat struc-
tuurversterking.   

  Om leegstand van winkels in de toekomst tegen te gaan, 
is het van belang dat de gemeente goed nadenkt over een 
structurele aanpak, waarin niet alleen wordt nagedacht 
over vraag en aanbod, maar ook gekeken wordt naar het 
veranderende winkelpatroon van de bevolking en hoe dit 
een rol zal moeten spelen bij het ontwikkelen van een stra-
tegische visie op ons winkelcentrum.  

b.  Uitvoering van het advies van de Stec Groep zorgt voor het 
beperken van winkelvloeroppervlakte en daarmee leeg-
stand in het winkelcentrum 

De Stec Groep adviseert om het kernwinkelgebied niet uit te brei-
den (en te gaan voor kwantiteit) maar om juist in te zetten op een 
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kwalitatieve verbetering van het winkelgebied. Bijvoorbeeld door 
in te zetten op het vullen van de leegstaande panden in het afge-
bakende kernwinkelgebied om de aantrekkelijkheid van dit kern-
winkelgebied te vergroten. Dit kan zowel gerealiseerd worden door 
bestaande (detailhandels)vestigingen (die nu buiten het kernwin-
kelgebied liggen) te verplaatsen als door nieuwe (detailhandels)
vestigingen aan te trekken doordat het (compacte) centrum van 
Losser aantrekkelijker wordt voor winkel om in te vestigen. Ook 
verdichting in het centrum (bijvoorbeeld enkele woningen/appar-
tementen toevoegen en hier in de programmering ruimte voor te 
houden) is aan te bevelen. Hiermee is al rekening gehouden door 
in het magazijn 2017 - 2026 hiervoor 65 woningen te reserveren.   

4.4 AANDACHTSGEBIEDEN

Naast de al benoemde maatregelen in het Parapluplan (reconstruc-
tie Gronausestraat, herinrichting van het openbare gebied, enz.) 
zal -ter versterking van  de structuur van het centrum van de kern 
Losser-  worden ingezet op:

1.  Herontwikkeling van de Aloysiuslocatie ten behoeve van de 
verplaatsing van een bestaande supermarkt, in combinatie 
met de herontwikkeling van het perceel De Brink 2 (voor-
malig postkantoor);

2.  Accentverschuiving van het Martinusplein ten behoeve van 
een groen, autovrij en horecarijk Martinusplein;

3.  Het behoud en het aantrekkelijk maken van het huidige 
compacte kernwinkelgebied (geen uitbreiding van het win-
kelbestand buiten het kernwinkelgebied);

4.  Het door middel van het opstellen van flankerend beleid
  stimuleren van bestaande (detailhandels)vestigingen buiten 

het kernwinkelgebied zich te vestigen binnen het kernwin-
kelgebied. 
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O P E N B A R E  R U I M T E
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5.1 DE STIJL VAN LOSSER

In dit hoofdstuk wordt de stijl van de openbare ruimte van het 
centrum van Losser beschreven. De stijl van Losser staat voor 
een heldere, eenduidige en kwalitatief hoogwaardige ‘familie’ van 
bestratingsmaterialen, groen en straatmeubilair die de identiteit 
en herkenbaarheid van het centrum van Losser vergroot: landelijk, 
dorps, lommerrijk, warm en Twents!

Vloer

Eén van de meest elementaire onderdelen van de inrichting van het 
openbaar gebied is de bestrating. Het is de vloer van het centrum 
en bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling van de openbare 
ruimte. In paragraaf 5.2 is de stijl voor de bestrating beschreven.

Groen

De beplanting in het centrum van Losser is dorps en lommerrijk, 
zoals beschreven in het Groenstructuurplan voor de kerkdorpen van 
de gemeente Losser (vastgesteld in 2016). In paragraaf 5.3 is de stijl 
van het groen nader uitgewerkt.

Meubilair

De uitstraling van het meubilair dient de identiteit van Losser te 
onderstrepen. Bij deze identiteit hoort meubilair dat functioneel, 
duurzaam en ingetogen is. Terughoudendheid in vormgeving, ma-
terialisatie en kleur past hierbij. In paragraaf 5.4 is de stijl voor het 
meubilair beschreven.
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5.2 VLOER

Centrumvloer

Vanouds was de keuze voor materialen in de openbare ruimte vooral 
ingegeven door functionele eisen en beschikbaarheid. In de oude 
dorpskern van Losser werden daarom met name gebakken klinkers 
toegepast. Dit is karakteristiek voor Losser en daarom wordt een 
groot deel van het centrum uitgevoerd in deze herkenbare en uni-
forme gebakken klinker, van gevel tot gevel. De uitstraling van de 
getrommelde stenen en de genuanceerde natuurlijke bruine tint past 
bij het karakter van de oude dorpskern.

Kleur en uitstraling:
• Natuurlijk bruin genuanceerd
• Gebakken
• Getrommeld

Formaat:
• Dikformaat

Legverband: 
• Keperverband
• Halfsteensverband in plinten/uitstalstroken in verblijfsgebied

Type/leverancier: 
• Nader te bepalen in uitvoeringsprogramma d.m.v. proefvlakken 

testen op diverse locaties in het centrum
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2,0 m 2,0 m 3,0 m3,5 m

P

Afwatering:

Afwatering van de centrumvloer 
wordt op een dorpse manier 
opgelost: middels een molgoot 
van klinkers bestaande uit vijf 
strekken. In de molgoot wordt 
dezelfde klinker toegepast als 
voor de centrumvloer. 

Midden in de molgoot wordt een 
kolk toegepast, type STR 2040 
van TBS Soest (afmetingen 
200x400 mm) 

Betonbanden:

De banden die de bezoeker van-
af de Gronausestraat richting het 
centrum begeleiden worden uit-
gevoerd in antracietkleurige be-
tonbanden van 20 cm breed. Aan 
weerszijden van de betonband 
wordt een enkele strek klinkers 
aangelegd om een nette  maar 
sobere overgang te maken naar 
het omliggende verhardingsvlak. 
De kolken worden opgenomen in 
de lijn van de betonbanden.
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Bijzondere pleinen

We onderscheiden 2 typen 
bijzondere pleinen. Ten eerste 
de pleinen in het oude centrum 
(Raadhuisplein, Martinusplein, 
Teylerspleintje) en ten tweede 
de eigentijdse pleinomgeving ter 
plaatse van de Brink.

De pleinen hebben elk een speci-
fieke ontwerpopgave, afhankelijk 
van het gebruik, de plek in het 
centrum en de evenementen die 
op de pleinen plaatsvinden. 

1. Oud

De vloer van de oude pleinen 
heeft een hoogwaardige uitstra-
ling en bestaat uit natuurlijke 
producten zoals bijvoorbeeld 
natuursteen tegels met details 
van kinderkopjes of basaltkeien. 
Het plein mag zich onderschei-
den van de centrumvloer maar 
moet wel passen bij het dorpse 
karakter van het centrum van 
Losser.

Op deze pagina zijn een aan-
tal voorbeelden van natuurlijke 
materialen op de oude pleinen 
opgenomen.
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2. Eigentijds

De vloer van het plein op De 
Brink krijgt een eigentijdse, fris-
se en moderne uitstraling. Het 
plein mag zich onderscheiden 
ten opzichte van de oude pleinen 
in het centrum van Losser. 

Het nieuwe plein op de Brink is 
strakker, heeft een meer mo-
derne uitstraling. Dit betekent 
dat op deze plek ook gewerkt 
mag worden met bijzondere 
tegels, betonproducten, afwij-
kende kleuren of een bijzonder 
patroon. Ook voor de afwatering 
mag voor bijzondere/afwijkende 
elementen worden gekozen.

Op deze pagina zijn een aantal 
voorbeelden ter inspiratie opge-
nomen.
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Gronausestraat + omgeving de Fakkel

Op die plaatsen waar de Gronausestraat geen onderdeel is van de 
vloer van het centrum wordt een antracietkleurige gebakken klinker 
toegepast. Deze sluit qua kleur aan bij het asfalt van de Gronau-
sestraat ten noorden en ten zuiden van het centrum en qua uitstra-
ling bij het centrum. Deze klinker wordt tevens toegepast op de 
langparkeerplaats van de Fakkel, zodat ook hier het centrumgevoel 
wordt versterkt.

Kleur en uitstraling:
• Antraciet
• Gebakken
• Getrommeld

Formaat:
• Dikformaat

Legverband: 
• Keperverband

Type/leverancier:
• Nader te bepalen in uitvoeringsprogramma d.m.v. proefvlakken 

testen in relatie tot bruin genuanceerde steen van de centrum-
vloer en het asfalt van de Gronausestraat
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Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen in het cen-
trum van Losser zijn onder te 
verdelen in drie categorieën:

1. Verblijfsgebied

In het verblijfsgebied maken 
de parkeervakken onderdeel uit 
van de uniforme vloer van het 
centrumgebied. De vakken wor-
den daarom uitgevoerd in een 
gebakken klinker, gelijk aan de 
centrumvloer.

De vakken in de straten van het 
verblijfsgebied (bijvoorbeeld in 
de Brinkstraat en de Kerkstraat) 
worden uitgevoerd in elleboog-
verband (zie voorbeelduitwer-
king). 

De vakken in de blauwe zone 
zijn voorzien van een blauwe lijn 
in de vorm van geglazuurde klin-
kers en een gebakken tegel met 
P aanduiding in hetzelfde gebak-
ken materiaal als de centrum-
vloer (20x20 cm).
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2. Maria Geboorte Kerk:

Rondom de Maria Geboorte Kerk 
maken de parkeervakken onder-
deel uit van de uniforme vloer 
van het centrumgebied. De vak-
ken worden daarom uitgevoerd 
in een gebakken klinker, gelijk 
aan de centrumvloer.

Het legverband in de vakken is 
gelijk aan het legverband van de 
centrumvloer: keperverband.

De afzonderlijke vakken worden 
op subtiele wijze aangeduid, 
bijvoorbeeld met een lijn klinkers 
in een afwijkende kleur of met 
markeernagels.
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3. Parkeervelden:

Op de grotere parkeervelden 
(Kerkstraat, Brink, Langenkamp 
en Zijland) worden de par-
keerplaatsen als zogenaamde 
matjes uitgevoerd. 

Deze matjes bestaan uit antra-
cietkleurige gebakken klinkers 
in dikformaat, gelijk aan de 
klinkers die in de Gronau-
sestraat worden toegepast. 
Tussen de afzonderlijke matjes 
worden de bruine klinkers van 
de centrumvloer toegepast. De 
vakken worden uitgevoerd in el-
leboogverband.

De vakken in de blauwe zone 
zijn voorzien van een blauwe lijn 
in de vorm van geglazuurde klin-
kers en een gebakken tegel met 
P aanduiding in hetzelfde ge-
bakken materiaal als de matjes 
(20x20 cm).
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5.3 GROEN

Beplantingen

De beplantingen sluiten aan 
bij het dorpse en lommerrijke 
karakter van het centrum van 
Losser.

Het groen wordt getypeerd door 
rust en eenvoud. Liever een paar 
forse bomen of een mooie haag 
op de juiste plek dan her en der 
een plantvak of een bak met 
seizoensbloeiers. Een groen vlak 
van formaat met gazon draagt 
bij aan het landelijke karakter 
van Losser.

Bomen van de eerste grootte 
zoals eik, linde, beuk en kastan-
je worden geplaatst op plekken 
waar ze de ruimte hebben om 
zich te ontwikkelen. We plaatsen 
geen bomen op plekken waar dit 
op termijn niet past.

Accenten in beplanting worden 
gelegd door middel van bollen 
of een bewust geplaatst groen-
vak met siergrassen en/of vaste 
planten. Bij het bepalen van het 
beplantingssortiment staat de 
landelijke identiteit van Losser 
voorop.
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Boomspiegels en 
plantvakken

Boomspiegels en plantvakken 
krijgen een dorpse uitstraling. 
Daarmee wordt bedoeld dat 
soberheid en streekeigenheid 
voorop staat. 

Zo worden boomspiegels uit-
gevoerd in een zandkleurige 
gebonden halfverharding met 
een natuurlijke uitstraling op 
gelijk niveau met de omliggende 
verharding.

Randen van plantvakken 
worden op een dorpse manier 
vormgegeven, bijvoorbeeld 
met gemetselde muurtjes pas-
send bij de klinkers van de 
centrumvloer.
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5.4 MEUBILAIR

Verlichting

In het centrum van Losser 
worden klassieke armaturen 
toegepast, passend bij het his-
torsiche karakter van het oude 
centrum.

Kleur en uitstraling:
• Klassiek zwart
• Nostalgisch armatuur

Type/leverancier:
• Nader te bepalen in uitvoe-

ringsprogramma
• Lichtopbrengst en duurzaam-

heid staan hierbij voorop

Aan de armaturen worden geen 
bloembakken bevestigd aan-
gezien dit de lichtopbrengst 
verminderd en omdat hiermee 
de verfijning van het armatuur 
teniet wordt gedaan.
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Bankjes

Zitelementen in het centrum van 
Losser zijn van hout, passend 
bij het landelijke karakter van 
het dorp. De bankjes krijgen een 
sobere historisch romantische 
uitstraling. Stevig, robuust en 
klassiek zonder terug te grijpen 
op specifieke stijlkenmerken.

Naast het toepassen van echt 
hout behoort ook het toepassen 
van composiet tot de mogelijk-
heden.

Het stalen onderstel van het 
bankje heeft een zwarte kleur, 
passend bij het zwart van de 
verlichtingsarmaturen.
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Afvalbakken 

Voor de afvalbakken in het 
centrum van Losser zijn twee 
opties:

1. Sober dorps

In deze optie wordt de afvalbak 
uitgevoerd met een sobere en 
robuuste stalen staander waar-
aan een tijdloze bak is beves-
tigd. Geen poespas, niet teveel 
vorm. Het geheel wordt in zwart 
uitgevoerd. 

2. Klassiek dorps

Afhankelijk van het type bank 
dat voor het centrum bepaald 
wordt is het mogelijk om de af-
valbak in dezelfde lijn te kiezen. 
Evenals de houten banken zijn 
ook deze afvalbakken stevig en 
robuust. Stalen delen worden in 
zwart uitgevoerd.

Het scheiden van afval wordt op 
subtiele wijze aangegeven op de 
afvalbakken middels icoontjes.
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Fietsenstalling

Parkeervoorzieningen voor 
de fiets worden uitgevoerd in 
zwarte ‘nietjes’ in de vorm van 
een sobere en robuuste stalen 
staander.

Oplaadpunten voor de fiets wor-
den opgenomen in een integraal 
ontwerp voor de buitenruimte. 
Op deze wijze wordt een wild-
groei aan losse paaltjes voorko-
men. 

Oplaadpunten zijn sober van 
vorm en sluiten qua kleur aan 
op het overige meubilair in het 
centrum: zwart.
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Informatie

In het centrum van Losser 
wordt op verschillende manie-
ren informatie verstrekt aan 
bezoekers en recreanten. 

De verschillende objecten zoals 
verwijspalen, informatieborden 
en markeringspunten bij de en-
trees vormen 1 familie. Dit wordt 
nader uitgewerkt (i.s.m. een 
kunstenaar?) in het uitvoerings-
programma.

Basiskleur voor de palen en de 
borden is zwart, aansluitend 
bij het overige meubilair in het 
centrum. Vormgeving is sober 
en dorps. Kleurgebruik op de 
panelen is rustig van kleur en 
schreeuwt niet om aandacht. 

Als accent kan bovenop de ver-
wijspalen een sierkop geplaatst 
worden die typisch is voor 
Losser, bijvoorbeeld het Gaffel 
Aoske.

Voorbeelden op deze pagina zijn 
ter inspiratie opgenomen. 
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Maatwerk op oude pleinen

Het meubilair dat op de bijzon-
dere pleinen wordt toegepast 
wijkt af van de standaard zoals 
hiervoor beschreven. 

Op het Raadhuisplein, het Mar-
tinusplein en het Teylerspleintje 
wordt maatwerk toegepast. De 
ontwerper heeft hier de vrijheid 
om, in de geest van de stijl van 
het centrum van Losser, bijzon-
dere objecten toe te passen of 
elementen vorm te geven.
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Maatwerk op De Brink

De Brink krijgt een unieke en 
eigentijdse uitstraling, binnen 
de stedenbouwkundige struc-
tuur van De Brink. Het meu-
bilair dat op De Brink wordt 
toegepast wijkt af van de stan-
daard zoals hiervoor beschre-
ven. 

Op De Brink wordt maatwerk 
toegepast. De ontwerper heeft 
hier de vrijheid om, zoekend 
naar een frisse en eigentijdse 
uitstraling, bijzondere objecten 
toe te passen of elementen vorm 
te geven.
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V I S I E K A A R T     S C H A A L  1 : 1 0 0 0

1 7  J U L I  2 0 1 7 

V I S I E   C E N T R U M   L O S S E R  

L E G E N D A

Compact en herkenbaar

 Begrenzing compact centrum

 Herkenbaar centrum (1 stijl)

Ontspannen verblijven

 Comfortabel verblijfsgebied (arcering)

 Straten waar auto te gast is

 Pleinen als onderdeel van het stedelijk weefsel

 Pleinen met belangrijke verblijfsfunctie

 Levendige terrassen 

Groen en lommerrijk

 Bestaande bomen en groene plekken

 Nieuwe bomen en nieuwe groene plekken

Gastvrij

 Raadhuisplein als hart van Losser

 Plek voor informatie en VVV

 Ruimte voor evenementen

 Water als onderdeel van het hart van Losser

Oud en nieuw
 
 
 Monumentale bebouwing

 Karakteristieke bebouwing (P.M.)

 
 Oude panden 

 Nieuwe panden

Duidelijke entrees

 Heldere entree voor automobilist en fietser/voetganger

 Heldere entree voor fietser/voetganger/recreant

 Zicht op markante punten (torens, kop van de Brink)

 
 Nieuw markant punt: kop van De Brink

Goed bereikbaar

 Gronausestraat als herkenbare doorgaande structuur 

   Het centrum laat zich zien, nodigt uit en ontvangt 
 (klinker tussen banden a niveau)

 
 Verkeerscirculatie

 Parkeervelden/ruimte voor de auto

 Parkeren in de straten

 Uitstekende fietsverbinding naar het hart van Losser

  Fietsparkeren verspreid in het centrum met bijzondere 
aandacht voor het fietsparkeren in het hart van Losser



 

B I J L A G E  2

T O E L I C H T I N G  O P  D E 
V E R K E E R S S I T U A T I E 
C E N T R U M  L O S S E R



TOELICHTING OP DE VERKEERSSITUATIE CENTRUM LOSSER

1 INLEIDING

De ‘Ambitie centrum Losser’ is 
het document waarin de stip 
op de horizon voor het cen-
trum van Losser is neergezet. 
Het centrum wordt daarin een 
warm, compact en levendig 
centrum, waarin oud en nieuw 
met elkaar zijn verenigd. Het is 
er ontspannen verblijven en er 
zijn duidelijke entrees voor de 
auto, de fiets en voetganger. De 
bereikbaarheid is vanzelfspre-
kend goed voor jong en oud en 
de aankleding is groen en lom-
merrijk. Water zorgt voor extra 
beleving. Kortom een centrum 
waarin verblijven centraal staat. 

Nadat de ‘Ambitie centrum Los-
ser’ door de raad is vastgesteld, 
is de visie verder uitgewerkt. 
Op basis van de vastgestelde 
ambitie zijn er kleine aanpas-
singen in de verkeerscirculatie 
en parkeersituatie. 

Van Ambitie naar visie

De visie is een uitwerking van 
de ambitie. Om die reden is 
in voorliggende notitie telkens 
de vastgestelde ambitie en de 
uiteindelijke keuze in de visie 
beschreven. Per deel gebied 
wordt de visie uitgewerkt met 
de belanghebbenden van dat 
gebied. De hoofdlijn ‘Visie op 
het geheel’ ligt dan wel vast.

2  WAT WILLEN WE 
BEREIKEN

2.1 De ambitie

Het document Ambitie van 
centrum Losser is duidelijk. Het 
verblijven in het centrum is het 
uitgangspunt. Door kwaliteit 
toe te voegen aan de openbare 
ruimte komt dit tot stand. Daar-
naast biedt een flexibele inrich-
ting, voor de ondernemers met 
grote en kleine evenementen, 
de mogelijkheid de levendigheid 
in het centrum te verhogen. De 
komende jaren moet het riool in 
delen van het centrum worden 
vervangen. 
De openbare ruimte gaat op 
de schop en dus zijn er moge-
lijkheden de openbare ruimte 
opnieuw in te richten. 

Met de volgende thema’s 
wordt invulling gegeven aan de 
ambitie voor het centrum van 
Losser:
• Compact en herkenbaar;
• Ontspannen verblijven
• Groen en Lommerrijk
• Gastvrij
• Oud en nieuw
• Duidelijke entrees
• Goed bereikbaar
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2.2  Verkeerskundige bijdrage 
aan de ambitie

Verkeerskundig kan in de vorm 
van de verkeerscirculatie en het 
oplossen van parkeren worden 
bijgedragen aan de ambitie 
voor het centrum. In beginsel 
kan dit door het doorgaande 
autoverkeer uit het centrum te 
weren, het autoverkeer zo veel 
mogelijk aan de randen van het 
centrum op te vangen dan wel 
het aantal parkeerplaatsen in 
de winkelstraten te beperken. 
Het centrum wordt daarmee 
minder belast met auto’s waar-
door bij de inrichting van het 
centrum geen of minder met 
deze voertuigen rekening hoeft 
te worden gehouden. Hiermee 
creëren wij ruimte. Ruimte voor 
extra kwaliteit in de openbare 
ruimte waardoor het verblijfs-
klimaat verbeterd. Ergo, een 
principe waarmee we de am-
bitie centrum Losser kunnen 
verwezenlijken. 

Om ook tot een praktisch en 
uitvoerbare verkeerscirculatie 
en parkeeroplossing te komen 
gelden er wel verkeerskundige 
randvoorwaarden:
• er is voldoende parkeren op 

een acceptabele loopafstand 
(een gesloten parkeer-ba-
lans);

• iedereen is bereikbaar (dif-
ferentiatie is mogelijk in tijd 
en duur);

• het centrum is toegankelijk-
heid voor hulpdiensten;

• het is een verkeersveilige 
oplossing.

Bij de vaststelling van de Am-
bitie zijn aan de gemeente raad 
verschillende verkeerscircu-
latievarianten voorgelegd. De 
gemeenteraad heeft gekozen 
voor variant Autoluw met inci-
denteel parkeren. Deze variant 
is uitgewerkt in de visie.

3  KEUZES IN   
SCENARIO’S   
VERWERKT

Verkeerskundig kunnen ver-
keerscirculatiemaatregelen 
en parkeeroplossingen bijdra-
gen aan de ambitie. Op basis 
van een parkeeronderzoek en 
verkeerskundig onderzoek is 
bepaald of dit kansrijk is. 

3.1  Op zoek naar ruimte met 
een nieuwe verkeerscir-
culatie

Doorgaand verkeer is niet nodig
Het centrum van Losser is om-
ringd door de Gronausestraat, 
de Bernard Leurinkstraat en de 
Scholtinkstraat. Deze wegen 
hebben een belangrijke ver-
keersfunctie (verkeersader). 
Om het centrum ligt daarmee 
een prima verkeersstructuur 
waardoor verkeer door het cen-
trum wel mag, maar niet nodig 
is. Het centrum is compact met 
goed bereikbare grote parkeer-
locaties aan de randen.
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De parkeerplaatsen in het cen-
trum zijn bestemmingslocaties. 
De grote parkeerterreinen bij 
de dagelijkse winkels (super-
markten) of grote werklocaties 
(gemeentehuis) zijn goed be-
reikbaar vanaf de duidelijke en-
trees vanaf de Gronausestraat 
of de Bernard Leurink-straat. 
De parkeerterreinen liggen aan 
de randen van het historische 
centrum. 

Parkeren in de winkelstraten is 
niet nodig voor winkelbezoek
Het historische deel van het 
centrum bestaat uit de kleinere 
winkelstraten als de Brinkstraat, 
Kerkstraat, Schuurkerkstraat, 
Kloosterstraat, Teylerstraat 
en de Sint Maarten-straat. De 
ruimte in de straten is beperkt. 
Her en der liggen er parkeer-
plaatsen voor winkelbezoekers 
(overdag) en bewoners in de 
avonduren. Uit het parkeer-
onderzoek blijkt echter dat de 
parkeerplaatsen worden bezet 
door lang parkeerders, ondanks 
de aanwezige blauwe zone. 
Ook in de huidige situatie zijn 
de parkeerplaatsen dus niet 
beschikbaar voor het winkelend 
publiek. Binnen de krappe stra-
ten ontstaat hierdoor onnodig 
(zoek)verkeer dat het verblijven 
in de straten aantast. 

3.2 Op zoek naar ruimte in 
het parkeren

Parkeeronderzoek als basis
Voor het inzichtelijk maken van 
het parkeren in het centrum 
van Losser is er een parkeer-
onderzoek uitgevoerd1. Op 
basis van het onderzoek is een 
parkeerbalans (balans tussen 
vraag en aanbod) opgesteld 
voor de maatgevende momen-
ten voor de huidige situatie en 
de toekomstige situatie. Hierbij 
is de parkeersituatie inzichtelijk 
gemaakt voor bewoners, win-
kelbezoekers en werknemers. 
Resultaat van het onderzoek 
geeft aan dat:
• er in de huidige situatie ruim 

voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn (70%);

• ondanks de blauwe zone er 
toch langparkeerders aanwe-
zig zijn;

• langparkeerders in de histori-
sche winkelstraten de par-
keerplaatsen bezet houden 
voor bezoekers;

1 Parkeeronderzoek 2015, herhaald in 2017

• in de situatie zonder parke-
ren in de winkelstraten en 
met regulering de parkeer-
druk nog steeds acceptabel is 
(78%);

• in de situatie wanneer ook 
het Martinusplein parkeer-
vrij is, de parkeerdruk op de 
grens van het acceptabele uit 
komt (86%).
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BEWONERS

CENTRUMGEBIED

Herverdelen van het 
parkeren schept ruimte
Door controle in de blauwe zone 
komen veel bezoekersplaatsen 
op en rondom het Raad-huis-
plein vrij. De bewoners kunnen 
worden verwezen naar parkeer-
terrein Raadhuisplein en kop 
Langenkamp. De woning is dan 
binnen een acceptabele loopaf-
stand bereikbaar. Voor werkers 
(langparkeerders) is een gro-
tere loopafstand minder erg. 
Deze locaties vinden we bij de 
kerk of de sporthal de Fakkel. 
In figuur 3.1 is dit zichtbaar 
gemaakt. 

Resumerend
Met een herverdeling van het 
parkeren is het mogelijk een 
acceptabele parkeerdruk te 
behouden (maximaal 85%) en 
ruimte te creëren in de winkel-
straten door het auto parkeren 
op te heffen. 

figuur 3.1: Herverdelen parkeren
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figuur 3.2: Groeimodellen

3.3 Resumerend

Het verkeer in het centrum 
van Losser kan beperkt worden 
door:
• het doorgaand verkeer te we-

ren uit de winkelstraten;
• in te zetten op een goede 

bereikbaarheid van de gro-
tere parkeerterreinen (met 
looproutes naar de winkel-
straten);

• het zoekverkeer te beperken 
door het opheffen/verminde-
ren van de parkeerplaatsen 
in de winkelstraten;

• het opheffen/verminderen 
van het parkeren in de win-
kelstraten kan met behoud 
van een acceptabele parkeer-
druk (78%).

4  KEUZE VOOR EEN 
GROEIMODEL

Met de gegevens uit het ver-
keeronderzoek en het parkeer-
onderzoek zijn de mogelijkhe-
den inzichtelijk gemaakt. Er zijn 
vier scenario’s gedefinieerd die 
de volledige bandbreedte van 
het centrum ‘autovrij zonder 
parkeren’ tot het centrum ‘au-
toluw met incidenteel parkeren’ 
lieten zien. De scenario’s zijn 
besproken met de klankbord-
groep Centrum Losser en in de 
krant gepubliceerd. Op basis 
hiervan lijkt een groeimodel de 
passende ontwikkelvorm.

Het ‘Groeimodel’ houdt in dat 
de openbare ruimte flexibel is 
ingericht en daarmee relatief 
snel kan inspelen op ontwik-
kelingen zoals bijvoorbeeld het 
vaker organiseren van (klei-
nere) evenementen. Diezelfde 
flexibiliteit maakt het bijvoor-
beeld ook mogelijk relatief 
eenvoudig door te groeien naar 
een scenario dat dichter bij de 
ambitie ligt namelijk waarmee 
‘autoluw met incidenteel parke-
ren’ plaats maakt voor ‘autoluw 
zonder parkeren’. 
Duidelijk is dat deze gewenste 
flexibele inrichting eisen stelt 
aan het onderdeel ‘openbare 
ruimte’ van het Parapluplan. 
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Het model groeit dus van de 
huidige situatie naar een situa-
tie met minder verkeer door het 
centrum. Dit ontstaat door het 
doorgaande verkeer uit het cen-
trum te halen (ontmoedigen) en 
het parkeren in het centrum te 
concentreren op de grote ter-
reinen. De winkelstraten wor-
den autoluw de verblijfsruimte 
neemt toe.

Het groeimodel kent de volgen-
de eigenschappen:

Minder autoverkeer door de 
winkelstraten

Het autoverkeer door het cen-
trum wordt ontmoedigd. Auto-
verkeer kan het centrum in- en 
uitrijden. Er doorheen rijden is 
onlogisch gemaakt. Een be-
langrijke rol hierin speelt het 
Raadhuisplein. Dit plein wordt 
als het ontmoetingsplein inge-
richt, waarbij er minder ruimte 
is voor het autoverkeer. Het 
Raadhuisplein als doorgaande 
route wordt ontmoedigd. De 
Brinkstraat is ook een poten-
tiele route door het centrum. 
Dit wordt ontmoedigd door een 
deel van de Brinkstraat autovrij 
te maken. Circulatie maatre-
gelen zorgen er voor dat de 
Brinkstraat wordt ontlast. 
De huidige verkeerscirculatie 
volstaat hierin. 

Lusjes maken toegankelijk-
heid mogelijk

De toegankelijkheid van het 
centrum met de auto blijft be-
langrijk. Bewoners kunnen dan 
bij de woning komen er kan bij 
de winkels geladen en gelost 
worden. De winkelstraten zijn 
toegankelijk via verschillende 
ingangen. Daarnaast zijn de 
lusjes nodig omdat het verkeer 
in de toe leidende smalle stra-
ten (Brinkstraat, Kloosterstraat) 
niet kan keren. Het uitrijden 
gebeurd dan via de winkel-
straten. Als uitgangspunt geldt 
hierbij de kortste route.
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Parkeren incidenteel met 
mogelijkheid tot opheffen

Door het aantal parkeerplaatsen 
in de winkelstraten te beperken 
neemt de aanleiding om de win-
kelstraten in te rijden af. Het 
wordt gewenning om de auto 
direct te parkeren op een van 
de grotere parkeerterreinen en 
te voet de winkels te bezoeken. 
Het weghalen van parkeerplaat-
sen kan, zo blijkt uit het par-
keeronderzoek. 

Groeien naar een levendig 
centrum

Het centrum van Losser is voor 
een belangrijk deel een bood-
schappencentrum. In de week-
enden wordt het centrum ook 
bezocht voor funshoppen en 
bezoek van buiten het dorp aan 
speciaalzaken. Toeristen vinden 
in meerdere mate het centrum. 
Het groeimodel gaat ervan uit 
dat naarmate de levendigheid 
in het centrum toeneemt ook 
de vraag naar meer ruimte in 
het centrum voor bijvoorbeeld 
terrassen zal toenemen. Met 
het opheffen van meer parkeer-
plaatsen in de winkelstraten 
ontstaat die ruimte. 

Resumerend

De ambitie is het verblijfskli-
maat in het centrum van Losser 
te vergroten. Een beperkte aan-
passing van de verkeerscircula-
tie en het herverdelen van het 
parkeren biedt mogelijkheden 
om die ruimte te creëren. De 
eerste stap wordt gezet bij de 
herinrichting van het centrum. 
Daarna ontstaat een ontwikkel-
periode waarin parkeerplaatsen 
in de winkelstraten verder kun-
nen worden opgeheven zodat 
het verkeer door de straten tot 
een minimum wordt beperkt.
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Het principe van Autoluw en 
incidenteel parkeren is als volgt 
uitgewerkt:
• Het toevoegen van kwali-

teit in de winkelstraten ten 
kosten van de parkeerplaat-
sen met als uitgangspunt dat 
maximaal 50% gehandhaafd 
blijft;

• Het toepassen van een ge-
wenst dwarsprofiel binnen de 
winkelstraten waarbij mini-
maal een vrije ruimte van 3,5 
meter breed is gehanteerd 
om het ontspannen verblijven 
van winkelend publiek te sti-
muleren en ruimte te bieden 
aan hulpdiensten, bevoor-
radingsverkeer om gebruik te 
maken van de winkelstraten.

De uitwerking heeft geleidt 
tot de volgende consequenties 
voor de verkeerscirculatie en he 
parkeren.

5  AUTOLUW MET INCIDENTEEL PARKEREN 
UITGEWERKT

Bij de behandeling van de Ambitie voor het centrum van Losser is 
het groeimodel aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij is beslo-
ten bij de herinrichting uit te gaan van het scenario Autoluw met 
incidenteel parkeren met een mogelijke doorgroei.

figuur 5.1: Verkeerscirculatie centrum Losser
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5.1 Verkeerscirculatie

De verkeerscirculatie is in figuur 
5.1 weergegeven met pijlen. In 
beginsel kan het autoverkeer in 
alle straten terecht. Ten opzich-
te van de ambitiekaart en de 
huidige situatie zijn er enkele 
verschillen:
• De Brinkstraat tussen de Ro-

berinksstraat - Kerkstraat
• De Roberinkstraat
• De Kerkstraat tussen het 

Raadhuisplein en de Brink-
straat

• De Brinkstraat tussen de Tey-
lerstraat – Bernard Leurink-
straat

• Raadhuisplein
• Raadhuisstraat (Teylersstraat 

– Sint Maartenstraat)

De Brinkstraat tussen de 
Roberinkstraat – Kerkstraat
In de ambitie is de Brinkstraat 
tussen de Roberinkstraat en de 
Kerkstraat afgesloten voor ver-
keer. De maatregel zorgt ervoor 
dat verkeer (waaronder bevoor-
radingverkeer) de Brinkstraat 
de Schuurkerkstraat – Kloos-
terstraat moeten gebruiken. De 
hoek Kloosterstraat – Schuur-
kerkstraat is een entree van het 
centrum en de Kloosterstraat de 
fietsentree vanuit het oosten. 
Het is daarom wenselijk om op 
deze hoek juist kwaliteit toe 
te voegen in plaats van ruimte 
te reserveren voor verkeer 
(draaicirkels vrachtverkeer). 
Daarnaast is het niet wenselijk 
de fietsroute extra te combine-
ren met het (manoeuvrerende) 
vrachtverkeer. In de visie is 
daarom de Brinkstraat open 
gesteld voor autoverkeer. Ove-
rigens is de Brinkstraat in de 
huidige situatie ook open voor 
gemotoriseerd verkeer. Doordat 
dit deel van de Brinksstraat erg 
smal is worden de huidige par-
keerplaatsen daar wel opgehe-
ven (zie parkeren).

Roberinkstraat
De Roberinkstraat is een ‘ach-
terkant’ van het HEMA-pand. 
Op dit moment is het niet nood-
zakelijk om daar ruimtelijke 
kwaliteit toe te voegen. Het 
verkeer en de parkeerplaatsen 
blijven behouden. De maatregel 
draagt niet bij aan de ambitie 
in het verkeer in het centrum 
te verminderen (autoluw). Het 
opheffen van de parkeerplaat-
sen is mogelijk, maar daar is op 
dit moment terughoudend mee 
omgegaan. 

Kerkstraat (tussen het 
Raadhuisplein en de Brink-
straat)
Ten opzichte van de ambitie is 
de rijrichting van de Kerkstraat 
aangepast en blijft de huidige 
rijrichting (in noordelijke rich-
ting) gehandhaafd. De rijrich-
ting van de Kerkstraat past 
goed de ligging van de parkeer-
plaatsen aan de noordoost kant 
van de rijloper. Het is hierdoor 
gemakkelijk en veilig in- en uit 
parkeren. De heroverweging 
heeft mede plaats gevonden als 
gevolg van het open houden 
van de Brinkstraat en Roberink-
straat voor autoverkeer.
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De Brinkstraat tussen de 
Teylerstraat – Bernhard 
Leurinkstraat
De Brinkstraat tussen de Tey-
lerstraat en de Bernard Leu-
rinkstraat heeft een functie 
als woonstraat en als toegang 
voor auto’s en fietsers naar het 
centrum. In de ambitie staat 
de straat ingetekend als onder-
deel van het autoluwe gebied. 
Dit staat in contrast met de 
woonfunctie aan de straat en 
het compact houden van het 
centrum. De straat is daarom 
buiten het verblijfsgebied van 
het centrum gehouden. De 
Brinkstraat blijft een toegang 
tot het centrum. Met verwijzing 
en markering van de entrees 
(zie visie) wordt dit zichtbaar.

Het Raadhuisplein
In de Ambitie is op het Raad-
huisplein de verbinding langs 
het plein opgeheven. Het is 
goed hier toe te lichten dat het 
wel mogelijk blijft om over het 
plein heen te rijden, zij het in 
een minder direct lijn. Functio-
neel bestaat dus nog de moge-
lijkheid over het plein te rijden. 
De inrichting van het plein zal 
hierop zijn gericht. 

Raadhuisstraat (Teylers-
straat – Sint Maartenstraat)
In de ambitie is de Raadhuis-
straat (Teylersstraat – Sint 
Maartensstraat) weergegeven 
als éénrichtingsstraat. In de 
klankbordgroep is duidelijk de 
voorkeur uitgesproken voor 
het vanaf tweezijden kunnen 
bereiken van het Raadhuisplein. 
Hierdoor moet de Raadhuis-
straat een tweerichtingsweg 
worden.

Uitbreiding van het ver-
blijfsgebied
Bij de uitwerking van de visie is 
het gebied waarin ‘Ontspannen 
verblijven’ en daarmee de auto 
te gast is, verder uitgebreid. Dit 
gebied is in de huidige situatie 
te vergelijken met het winke-
lerf. Het winkelerf zal worden 
uitgebreid door ook de Kerk-
straat tussen het Raadhuisplein 
en de Bernhard Leurinksstraat 
(achter het gemeentehuis) als 
winkelerf te benoemen en in te 
richten. 
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5.2 Parkeren in het centrum

Bij het opstellen van de ambitie 
voor het centrum van Losser is 
de bandbreedte verkend waar-
bij de parkeervraag en aanbod 
in het centrum nog in even-
wicht is (zie paragraaf 3.2). 
Deze bandbreedte begeeft zich 
tussen een waarde van 70% bij 
behoud van de huidige parkeer-
plaatsen en 85% bij het ophef-
fen van de parkeerplaatsen in 
het winkelgebied. Dit laatste 
komt overeen met het scenario 
Autovrij zonder parkeren. De 
uitwerking van de visie zal hier 
tussen in uitkomen.

figuur 5.2: Parkeren centrum Losser met in grijs de te behouden parkeer-
plaatsen (locaties van parkeerplaatsen zijn indicatief)
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Het principe

In de uitwerking van de visie is 
het principe gevolgd dat par-
keren zich concentreert op de 
grotere parkeerterreinen aan de 
randen van het centrum. In de 
winkelstraten kan het parkeren 
worden opgeheven. Dit draagt 
bij aan minder verkeer door de 
winkelstraten en het verhogen 
van het verblijfsklimaat. Met 
een goede parkeerregulering 
zorgen we ervoor dat de par-
keerplaatsen efficiënt worden 
ingezet en beschikbaar zijn 
voor de doelgroep waarvoor 
ze zijn bedoeld (bijvoorbeeld 
winkelbezoek in winkelstraten). 
Dit houdt ook in dat buiten 
het centrum capaciteit wordt 
gemaakt om werkers (lang-
parkeerders) op te vangen. 
Parkeerterreinen bij de Kerk en 
de Fakkel zijn voor langparkeer-
ders bestemd. 
De bezettingsgraad geeft de 

balans aan tussen het parkeer-
aanbod en de parkeervraag. 
Wanneer de bezettingsgraad 
kleiner is dan 85% is er sprake 
van een acceptabele parkeer-
situatie. Er is dan 15% van het 
parkeeraanbod over voor het 
vinden of wisselen van een par-
keerplaats.

Tijdens het gehouden parkeer-
onderzoek in november 2015 
was de bezetting van het cen-
trum <70%. In juni 2017 is de 
drukmeting van het parkeeron-
derzoek herhaald. Uit de verge-
lijking van beide onderzoeken 
is geconcludeerd dat er geen 
grote verschillen zijn tussen de 
metingen. 

De uitwerking van de visie 
in straten en pleinen
Bij de uitwerking van de visie is 
gekeken naar de balans tussen 
het toevoegen van kwaliteit en 
het behouden van de parkeer-
plaatsen. Uit deze analyse volgt 
het opheffen van 52 parkeer-
plaatsen in het winkelgebied 
ten opzichte van de huidige 
situatie. Dit aantal is onder te 
verdelen naar 13 parkeerplaat-
sen op het Raadhuisplein en 
39 parkeerplaatsen gelegen 
in de winkelstraten. In figuur 
5.2 is met kleine grijze blokjes 
aangegeven welke parkeer-
plaatsen behouden blijven. De 
locatie van deze plaatsen liggen 
nog niet vast. Dat is een nadere 
uitwerking. De huidige 52 par-
keerplaatsen zijn een voorzich-
tige eerste stap om de ambitie 
te halen. Parkeerplaatsen aan 
de Kerkstraat – Schuurkerk-
straat zouden ook potentie heb-
ben om geheel of gedeeltelijke 
te komen vervallen. 

13



Herberekening van de par-
keerbalans
Gedurende het parkeeronder-
zoek zijn 844 parkeerplaatsen 
onderzocht2. In het winkel-
centrum liggen 444 parkeer-
plaatsen2. Opheffen van 52 pp 
betekent een toename van de 
bezettingsgraad van <70% ten 
tijden van het parkeeronder-
zoek, naar 72% á 77% op de 
werkdag na herinrichting. Dit is 
een acceptabele bezetting. Tij-
dens de markt is er sprake van 
een hogere bezetting. Op basis 
van het onderzoek 2017 zelfs 
boven de 85%. Door de 20 pp 
langs het gemeentehuis op te 
nemen in de blauwe zone, is er 
ook tijdens de marktdag ruim-
te voor bezoekers. Er is een 
regulering van kracht om de 
bezoekers parkeerplaatsen vrij 
te houden. Dit is vooral nodig 
op de werkdag, aangezien op 
dat moment 118 werkers in het 
centrum staan op de daarvoor 
101 bestemde parkeerplaatsen 
(Martinusplein en Achter het 
gemeentehuis en rest). 

De werkers kunnen worden 
verwezen naar het parkeerter-
rein van de Kerk en de Fakkel. 
Op de werkdagen (overdag) zijn 
hier voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar. 

Op de zaterdag zijn er minder 
werkers, maar meer bezoe-
kers. Bezoekers kunnen ook 
parkeren op de parkeerplaat-
sen van de werkers. Met een 
bezettingsgraad van 65-75% 
is er geen noodzaak de huidige 
blauwe zone (bijvoorbeeld voor 
het parkeerterrein achter het 
gemeentehuis) uit te breiden. 
Wel is het verzoek de blauwe 
zone langs de Gronausestraat, 
ten zuiden van het kruispunt 

2 Het volledige parkeeronderzoeks-
rapport is opgenomen als achter-
gronddocument ‘Parkeeronderzoek 
Losser/LSR018/Brg/0493.01’

Langenkamp, in zuidelijke (rij)
richting te verlengen tot de 
winkels (Gronausestraat 108). 
De plaatsen voor de winkels 
worden dan ook werkelijk voor-
zien van een blauwe markering 
(blauwe zone).
Bewonersontheffingen worden 
nu uitgegeven voor het hele 
centrum. Dit wordt aangepast 
om te parkeren op alleen de 
grotere terreinen en op de kop 
van het parkeerterrein op de 
kop van de Langenkamp.

figuur 5.3: Parkeerreguleringsgebied
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6 CONCLUSIE

De ambitie voor het centrum 
van Losser ‘Autoluw met inci-
denteel parkeren’ is door de 
gemeenteraad vastgesteld. In 
de visie is de ambitie nader 
uitgewerkt. Hierbij is een ba-
lans gezocht tussen het beper-
ken van het verkeer door het 
centrum (autoluw maken) en 
het creëren van een optimaal 
verblijfsklimaat. Deze eerste 
aanzet is een voorzichtige stap 
daarin. Met andere woorden, 
om de ambitie te halen is ver-
der groeien naar een model met 
nog minder verkeer en parkeer-
plaatsen in het winkelgebied 
wenselijk. Parkeerplaatsen in de 
Kerkstraat en Schuurkerkstraat 
zouden daarom ook potentie 
hebben om op te heffen.

In de visie wordt parkeerbezet-
ting in het centrum berekend 
van 72% op de werkdag en 
77% op de zaterdag. Dit zijn 
acceptabele waarden (plafond is 
85%). Wel dient de handhaving 
te worden geïntensiveerd om de 
bezoekers parkeerplaatsen ook 
werkelijk vrij te houden voor 
het winkelbezoek. 

Werkers worden dan deels 
verwezen naar de langpar-
keerplaatsen bij de Kerk en de 
Fakkel. Hier is voldoende ruimte 
voor. Het huidige parkeerre-
guleringsgebied wordt beperkt 
uitgebreid. De parkeerplaat-
sen langs het gemeentehuis 
worden opgenomen als kort-
parkeerplaatsen (blauwe zone). 
Ten zuiden van het kruispunt 
Langenkamp, in zuidelijke (rij)
richting word de blauwe zone 
verlengt tot de winkels (Gro-
nausestraat 104-108). 

Bewonersontheffingen worden 
nu uitgegeven voor het hele 
centrum. Dit wordt aangepast 
om te parkeren op alleen de 
grotere terreinen en op de kop 
van het parkeerterrein op de 
kop van de Langenkamp.

Ontspannen verblijven staat 
centraal in de visie. De koppe-
ling wordt gemaakt tussen het 
centrum en de kerkomgeving. 
Om deze reden zal ook de Kerk-
straat binnen het winkelerf wor-
den getrokken en als dusdanig 
worden ingericht.  

In bovenstaande balans is niet 
uitgegaan van het opheffen van 
de parkeerplaatsen op het Mar-
tinusplein. Het zondermeer op-
heffen van deze parkeerplaat-
sen zorgt voor een ongewenste 
stijging van de bezettingsgraad 
op werkdagen tot boven de 
85% (het plafond). Op zaterdag 
is hiervoor wel ruimte. 

Het is een mogelijkheid om de 
afsluiting van het Martinus-
plein incidenteel op zaterdagen 
toe te passen (met accepta-
tie van een hoge bezetting). 
Gecombineerd met van blauwe 
zone op het parkeerterrein 
achter het gemeentehuis kan 
de bezettingsgraad in het win-
kelgebied nog worden verlaagd 
(<80%). Bij de herinrichting 
van het Martinusplein zou dit 
nader uitgewerkt kunnen wor-
den. Een zaterdagverbod sluit 
op zich goed aan bij een hore-
caplein.
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