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In september vorig jaar presenteerden we toen nog live in het stadhuis
een eerste impressie van een plan om het gebied Linge II Zuid te
ontwikkelen tot een culturele hotspot. Het werd gepresenteerd als een
prikkel, om iedereen te laten weten: we zijn ermee bezig.
Na die presentatie waren er veel vragen en die vragen zijn er nog
steeds. Wat men vooral wil weten is: wat kost het en wie gaat dat
betalen?

Voordat er antwoord komt op die praktische vragen moeten wij ons eerst
afvragen:
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VAN PUIST

NAAR PAREL

EN…
VAN PUIST

NAAR PAREL

Want als er geen draagvlak is voor dergelijke plannen of ambities is
ALLES te duur!
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Deze presentatie willen we breed onder de aandacht brengen vandaar
een livestream uitzending vanuit theater Peeriscoop.
We willen hiermee draagvlak creëren:
• Bij de Gorcumers die er straks van gebruik van kunnen maken,
• Bij het culturele veld, de horeca, het onderwijs en commerciële
ondernemers die er grotendeels invulling aan kunnen geven,
• Bij de politiek die het allemaal moet gaan willen realiseren.
Een uitvoerige presentatie zou veel te veel tijd in beslag nemen, daarom
focussen we op de hoofdzaken.
Als er behoefte bestaat aan een uitgebreide presentatie waarin we meer
ingaan op details, zijn we daar toe bereid. We, dat zijn:
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emeritus hoogleraar forensic
engineering en safety
investigation aan de TU Delft
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maker van de artist impression
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theatermaker en cultureel
ondernemer

Docent concepting aan de HvA
en Fontys International Lifestyle
Studies
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Ondergebracht in de stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé.
Met deze presentatie slaan we een piketpaal voor de toekomst.
Het gaat over de ontwikkeling en revitalisering van het gebied Linge II
Zuid in transitie van een puist naar een parel van een…
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Met prachtige mogelijkheden voor recreatie en educatie!
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Gorcum groeit en kan niet stil blijven staan bij het oude en bestaande.
Behoeften van mensen veranderen.
Hoe ziet onze samenleving er na corona uit?
Onze stad heeft buitenwijken met een compacte vesting als centrum.
Een vesting waarin geen ruimte meer is voor vernieuwing en
schaalvergroting.
E
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unieke kansen liggen voor het ontwikkelen van een
centraal gelegen hotspot aan de rand van het oude centrum. Waar
activiteiten plaatsvinden waarvoor de vesting in de toekomst te klein gaat
geworden. De gemeente heeft twee rapporten over de schakelfunctie
van Linge II Zuid en het industriële erfgoed die ons plan ondersteunen.
Het is een uniek, maar ook allerlaatste kans om een plek te ontwikkelen
waar de héle bevolking iets aan heeft en ervan kan profiteren. Want
’
Maar daar profiteren slechts een handvol mensen van die het zich
kunnen veroorloven.
Nee, zeggen wij: besteed die ruimte op die plek voor onze hele
Gorcumse samenleving! Een ideale plek, centraal gelegen tussen de
oude vesting en de nieuwbouw wijken op Oost.
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LIGGING EN KANSEN
Over welk gebied hebben we het eigenlijk precies?

Ons denkraam is groter dan alleen Linge II Zuid. We keken ook naar
kansen in de nabije omgeving. Door de centrale ligging is het gebied
gemakkelijk met de fiets bereikbaar. Aan de noordzijde ligt
winkelcentrum de Spijksepoort. En er is ook nog ruimte op
gemeentegrond aan de oostzijde.
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Een mogelijkheid is om ten zuiden van de Glacis nieuwbouw te plannen
voor de toekomstige HBO campus, eventueel aangevuld met een
sportzaal. Met een loop pad onder de Spijksedijk door naar Linge II Zuid.
Ook kun je in het noorden een directe verbinding maken met de ruime
parkeermogelijkheden van de Spijksepoort.
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Voor uw beeld gaat het om de 2 blauwe lijnen die een verbinding
aangeven van Linge II Zuid met de parkeergelegenheid bij de
Spijksepoort en een mogelijk HBO gebied bij de Oostgracht.
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Tot zover een verkenning van de omgeving.
IMAGINEERING
We nemen u mee met ons idee hoe je van een puist een parel kunt
maken en het gebied kunt ontwikkelen tot een hotspot. We zijn gaan
zoeken naar de potentie van dat gebied en hebben gekeken naar
mogelijkheden en kansen. N
…

I A INEERIN

…
wetenschappelijke benadering tot stand is gekomen.
Het is e
’
afgeworpen en men noemt het: imagineering.
Het komt in het kort erop neer dat men op een totaal andere manier gaat
denken over stadsontwikkeling en het creëren van nieuwe
belevingswerelden.
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Imagineering, wat is dat eigenlijk?
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Eind vorige eeuw waren het de Amerikaanse economen Pine & Gilmore
die een wetenschappelijke methode hadden ontwikkeld waarmee je door
een andere manier van denken kunt komen tot vernieuwende
belevingsconcepten.
Moeten we oude industrieën afbreken en daar nieuwbouw op zetten, of
hoe kunnen we door slim hergebruik de oude gebouwen nieuw leven
inblazen?
Het woord ‘imagineering’ is samengesteld uit de woorden ‘imagination’
(gebruik je verbeeldingskracht en fantasie) en combineer dat met
‘engineering’ (de technische realisatie).
Imagineering zorgde voor opleving van verpauperde steden als
R
C
…
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… n Eindhoven. In de voormalige Philips fabrieken waar vroeger
’
kleinschalige bedrijven, start ups en kunst instellingen.
Strijp S, zoals het gebied heet is inmiddels bekend vanwege de jaarlijkse
Dutch Design Week.
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De voormalige onderhoud loodsen voor treinen in de Spoorzone in
Tilburg zijn getransformeerd tot een ontmoetingsplek voor bedrijfsleven
en cultuur.
Inmiddels wordt daar een grote foodhall gerealiseerd, ook weer met een
oude reparatie loods als basis. Blikvanger is de Lochal, waar vroeger
locomotieven werden onderhouden. Daar verrees een inspirerende
bibliotheek die internationale prijzen won op het gebied van design en
(erfgoed) architectuur.
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De voormalige mengvoederfabrieken aan de Noordkade in Veghel.
Nu in gebruik als theater met drie zalen, een kunstencentrum,
muziekschool en bibliotheek, waar het dankzij verschillende horeca
concepten ook goed eten en drinken is.
Drie voorbeelden die passen in de trend van hergebruik en revitalisering
van industrieel erfgoed en laten zien hoe oude gebouwen een nieuw
leven krijgen.
T

…
het uitgangspunt:

DE VESTING
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Onze vesting heeft hetzelfde stratenplan als 4 eeuwen geleden. Van
begin af aan was de vesting het sociale, culturele en commerciële hart
van de stad. Dat is het nu nog steeds.
Maar Gorinchem groeit in de toekomst en we hebben te maken met een
statische binnenstad waarin geen ruimte meer is voor uitbreiding.
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Wat zeker voor de vesting belangrijk moet blijven zijn een aantal punten
die we moeten blijven koesteren:

met gekoesterd erfgoed wat toeristen graag willen bezoeken

met een historisch centrum vol bruisende gezelligheid
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met betere spreiding van kleinere events i.p.v. grootschalige festivals

met een overzichtelijk kleinschalig cultureel aanbod van de musea,
T
’ P
P
‘ e Ruimte’ in de Botersteeg
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Met het oog op die groei kunnen we niet anders dan concluderen dat in
de vesting kleinschaligheid moet blijven, maar dat je om uit te breiden
wel móet gaan denken in termen van een toekomst gericht concept.
Als meer Gorcumers gebruik willen maken van de sociale, culturele en
commerciële functies en naar mogelijkheden zoeken voor recreatie en
educatie, zal de vesting in de toekomst te klein worden.
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HOE KWAM HET CONCEPT TOT STAND?

Onderdeel van het imagineering proces is het vaststellen van
kernwaarden en het formuleren van een heldere visie. Daarmee
veranker je de ideeën en geef je diepgang aan het uiteindelijke concept.
’
gebied? We
kwamen uit op drie kernwaarden en hebben die uitgebreid onderzocht en
getoetst.
ERN AAR E
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De eerste kernwaarde is ‘zingeving’. Corona heeft ons geleerd dat, zoals
Shakespeare schreef: je pas weet wat je hebt als het weg is. We zien dat
mensen juist nu op zoek gaan naar cultuur en verlangen naar geestelijke
‘
’
Het faciliteren van cultuur is een gemeentelijke opdracht, net zo goed als
het mogelijk maken van sport of goede wegen. Culturele uitingen met
daaraan gekoppeld educatie en talentontwikkeling geven zin aan ons
bestaan.
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De tweede kernwaarde is ‘verbinding’. Niet alleen praktisch, door de
centrale ligging tussen vesting, Spijksepoort, eventueel het HBO en de
woonwijken op oost, waardoor het gemakkelijk met de fiets bereikbaar is.
Verbinding komt daar vooral tot stand door de manier waarop straks
’
georganiseerd. Door de grootte van het gebied biedt het straks veel
mogelijkheden om diverse manieren van verbinding tot stand te brengen
waar bedrijfsleven en cultuur elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.
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Tenslotte de kernwaarde ‘ontplooiing’. Dit sluit aan bij de kernwaarde
zingeving. Het gebied zal straks een centrum worden waar zowel
kinderen maar ook HBO studenten en volwassenen een uitgebreide
keus hebben om zichzelf te verrijken en hun talenten te ontwikkelen. Met
cursussen en activiteiten. Niet alleen op cultureel gebied, ook op
commercieel gebied worden kansen aangereikt om zichzelf te ontplooien
en te presenteren. Bijvoorbeeld door het creëren van werkplekken en
ruimtes voor startups en product presentaties.

Een visie is het basisprincipe van elk concept. Je moet goed voor ogen
hebben wat je wilt bereiken. Als we de kernwaarden helder voor ogen
hebben, kunnen we op basis daarvan de visie als volgt formuleren:
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VISIE

We hebben nu met kernwaarden en visie een stevige basis, een
fundament wat in staat is om het concept te verankeren en te
…
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Het De Vries Robbé Complex, gefundeerd op Gorcums industrieel
erfgoed verandert in een inspirerende hotspot.
O ja, ook met een theater, waarover ik het volgende moet vertellen. U
ziet zo meteen een film als artist impression. Daarin staat een theater
‘N
’
helemaal los willen koppelen van het dossier Nieuwe Doelen hebben we
het theater een nieuwe naam gegeven: Het theater aan de Linge.

Laten we kijken naar een filmische artist impression. Nog een ding wat is
achterhaald door de tijd: in het park hadden we oorspronkelijk de
gebrandschilderde ramen bedacht van de martelaren van Gorinchem,
maar we kregen onlangs te horen dat die op een andere plek komen.
Het principe blijft echter overeind staan dat je in het park ook andere
kunstzinnige en beeldende objecten kunt plaatsen. Suggesties zijn
welkom, we kunnen er nog veel aan toevoegen of veranderen.
Start de film via

https://youtu.be/MAf8k7ZBVE4
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AT VALT ER STRA S TE ELEVEN

We tonen de belangrijkste belevingselementen. Het gebied wordt straks
een centrum van sociale, culturele en commerciële beleving en genoeg
ruimte voor recreatie, educatie en aanvullende horeca!

RECREATIE

P

Een parkachtig landschap met aanlegsteigers langs de Linge. Met ruimte
voor buiten recreatie en horeca. Terrassen aan het water en verhuur van
fluisterbootjes. In dat park zou men ook vaste en wisselende buiten
exposities kunnen organiseren.
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Een goede horeca exploitatie is van groot belang voor de levendigheid
en gezelligheid van het gebied. Zowel buiten met terrassen aan het
water als binnen met café, restaurant, koffie corners en een theaterfoyer.
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Jonge ondernemers, studenten en start ups geef je kansen als er
betaalbare plekken zijn waar ze met hun onderneming kunnen beginnen.
Deze manier van werken is al heel succesvol gebleken in de eerder
genoemde hotspots in Eindhoven, Tilburg en Veghel.
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De ‘culturele trapveldjes’ als De Ruimte en Breaksquad in de Botersteeg
en de studio voor talentontwikkeling in theater Peeriscoop kunnen hier
worden voortgezet. Met betaalbare ruimtes voor workshops.
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Er is al enige tijd sprake om de bibliotheek uit de binnenstad te
verplaatsen. Dit zou een goede plek kunnen zijn, zeker in combinatie
met een HBO mediatheek. De bibliotheek biedt cursussen en sluit mooi
aan op zelfontplooiing en educatie.
25

T EATER AAN

E LIN E

E

Als we het hebben over recreatie, ondernemen, talent ontwikkeling en
educatie, dan zijn dat zaken die vaak een podium nodig hebben.
De voorkeur gaat uit naar een multi functioneel podium, een plek voor
zakelijke presentaties en congressen, voorstellingen van amateurs en
professionals en zelfs een ruimte die dienst kan doen als collegezaal.
We noemen het ‘

’.

Het is een vlakke vloer theater met een inschuifbare publiekstribune,
zodat ook een lege vloer gebruikt kan worden.
U ziet hier een illustratie die nog dateert van voor corona, maar het
spreekt vanzelf dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
theaterbouw, techniek en ventilatie systemen worden gevolgd.
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LEINE AAL

Opvallend bij eerdere impressies is dat ook hier, in het voormalige DVR
complex de industriële vormgeving centraal staat zoals in Eindhoven,
Tilburg en Veghel. Kenmerkend van DVR is de open structuur waardoor
er veel daglicht binnen komt. En toch is ook deze ruimte volledig te
verduisteren waardoor het gebruikt kan worden als kleine theater- of
…
Vooruitlopend op de komst van een HBO in Gorinchem
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Hoewel parkeergelegenheid bij de Spijksepoort aanwezig is, zou het
geweldig zijn als er toch een ondergrondse parkeergarage zou kunnen
komen. Als je het doet, doe het dan goed want u begrijpt dat een
dergelijk besluit moet worden genomen vóórdat het gebouw er staat.
Alles is op loopafstand. Voetgangers gaan over een mooie promenade
langs de Linge naar de vesting met het winkelgebied. Een elektrische
pendeldienst kan het transport verzorgen voor minder validen:
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Ook hebben we gekeken naar een totaal nieuwe exploitatie vorm. Het
gaat te ver om daar nu uitgebreid uitleg over te geven, maar in het kort
komt het erop neer dat exploitatievormen zoals een stichting of BV hun
werk hebben gedaan (en dat deden ze goed) maar ze hebben nu hun tijd
gehad. We zijn samen met studenten gaan kijken naar nieuwe verdien
modellen in een vorm van coöperaties.
Tja en na deze droom, deze imagination komt, zoals eerder gezegd altijd
…
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’ E
en
we terug op de vraag in het begin: Willen we dit voor Gorinchem? Is het
de investering waard? Wil de Gorcumse gemeente investeren in
veiligheid, geluk en leefbaarheid van de inwoners?
Hier is sprake van een publieke voorziening, net als wegen, lantarens,
sportzalen, jeugdzorg en parken. Voor hetzelfde geld wat je gemiddeld
kwijt bent voor de bouw van een nieuwe schouwburg krijg je er hier veel
méér dan alleen een theater voor terug.
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Hier wordt geen cultuurtempel gebouwd!
Dit is een economische investering!
…
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Een goede economische investering draagt bij aan het levensgeluk van
de inwoners. Een wereldwijd onderzoek van de universiteit van
Manchester heeft uitgewezen dat gelukkige mensen uiteindelijk de
gemeenschap minder geld kosten. Nogmaals: het zijn geen subsidies
maar investeringen. En de vraag is dan: wat heeft men ervoor over?

AAR

S

ALEN

E

EL

!

S
EU R
C

P

31

Iedereen denkt meteen dat de gemeente een enorme portemonnee moet
opentrekken met geld dat er niet is. Dat is dus niet waar! Indertijd is De
Nieuwe Doelen ook niet gebouwd met alleen geld van de gemeente.
Hoe is dat in Eindhoven, Tilburg en Veghel gelukt? Wel, die gingen
letterlijk schatten zoeken. Er zijn bureaus die werken op basis van no
cure no pay. Wat bleek? Er is heel veel slapend geld. Stel bv een
ambtenaar aan die alleen al in de EU subsidies duikt. Er zijn subsidies
en fondsen op het gebied van erfgoed en culturele en commerciële
ontwikkeling, er ligt geld bij zelfs loterijen. Veel wat met de toekomstige
HBO heeft te maken komt uit het potje onderwijs van de Rijksoverheid.
E
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Ook dit is geld! Zolang er geen ander theater alternatief is kan De
Nieuwe Doelen beperkt door blijven draaien. Het casco is immers van
De Vries Robbé kwaliteit, dat kan veel hebben. Zo ging dat ook in de
periode 1956 – 1962 met de oude Doelen in de Molenstraat.
Zodra het DVR complex is gerealiseerd kan het casco worden verkocht
zodat project ontwikkelaars er een andere bestemming aan kunnen
geven. Dat brengt ook geld op. Geld, wat kan worden toegerekend naar
de bouwkosten van Linge II Zuid.

32

Er hoeft dus niet gesloopt te worden. En kijk eens hoeveel ervaring we
hiermee hebben in de binnenstad. Eerder gerealiseerde projecten
spreken voor zich:
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Wat dacht u hoe dat indertijd in Eindhoven, Tilburg en Veghel is gegaan?
Natuurlijk was ook daar de meest gemakkelijke weg om de oude puisten
’
bouwen. Snel geld verdienen in plaats van geld uitgeven. De project
ontwikkelaars stonden ook daar in de rij.
Maar er was een bevolking die enthousiast werd over deze manier van
hergebruik èn besefte dat deze plannen ten goede kwamen aan de héle
stad in plaats van aan een happy few. En uiteindelijk waren er ook
wethouders en raadsleden met toekomstvisie en vooral met …
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Dit hebben we nodig om een goed verhaal toe te voegen aan de
geschiedenis van onze stad. Niet voor niets hangt in de Gorcumse
raadzaal nog steeds onze wapenspreuk: Sterken brengen sterken voort,
toch? En maak vooral gebruik van de krachten in de stad zelf. Door op
’
In tegenstelling tot de enorme bedragen die de gemeente gewend is te
betalen voor onderzoek zoals dit, kunnen wij u melden: dit onderzoek
kost de gemeente he-le-maal niets! Met alle plezier hebben wij dit graag
gedaan! Uit betrokkenheid met onze stad en visie op de toekomst.
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Tenslotte: wat het ook gaat kosten, we zullen het eerst met elkaar eens
moeten zijn: willen we dit? Gemeente, Gorcumers, pak deze unieke
…
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