
markante boom (Amerikaanse 
tulpenboom, Houtmarkt)

verlichting armatuur

Beukerstraat

richting Laarstraat

Sc
hu

ps
to

el

ric
hti

ng
 B

er
nh

ar
ds

tee
g

O
ud

e 
Bo

rn
ho

f

historische stoep van Belgisch 
hardsteen

kleine boom in vak en bij opties 
2 en 3 (Christusdoorn, Lochem)

bloeiende planten voor de 
biodiversiteit

metalen lijngoot met tekst 
(geschiedenis, gedicht)

(informele zit-) randen van 
circulair materiaal

houten zitting op de ran-
den rondom de waterput

reflecterend materiaal als 
smalle strip in vak met keien

keien rondom waterput

Pottenmarkt op de Schupstoel rond eind 19e eeuw

klinkers verschillend gelegd

Optie 2: met extra bomen, zonder terrassenOptie 1: met terrassen Optie 3: met extra bomen en terrassen

Het intieme, karakteristieke pleintje de Schupstoel is een be-
langrijk onderdeel van onze historische binnenstad. Dit ge-
bied verdient een verbetering vanwege de ligging midden in 
het voetgangersgebied. Daarnaast zijn er een aantal andere 
redenen om een nieuw plan te maken voor de Schupstoel, 
zoals: fietsoverlast, busjes, het slecht bereikbaar zijn van win-
kels, onvoldoende zichtbaarheid van de panden door de fiet-
schaos, de leegstand en de wens voor klimaatadaptatie. 

Om de verblijfskwaliteit en de identiteit van de Schupstoel te 
vergroten, wordt het plein op een eenvoudige wijze omgeto-
verd tot een gebied met een ingetogen, maar betekenisvol 
karakter. Daarbij zijn de volgende punten belangrijk: 

• Rust en samenhang creëren door het weghalen van 
overbodig straatmeubilair en het maken van een 
overzichtelijk ontwerp; 

• Historische karakteristiek van de ruimte beter zichtbaar 
maken door een historische stoepzone langs de westelijke 
gevels en een bijzondere plek bij de middeleeuwse waterput; 

• Flexibiliteit in gebruik mogelijk maken, met terrasruimtes en 
de mogelijkheid voor een tijdelijk podium voor evenementen 
(boven de plantenbak nabij de Beukerstraat); 

• Klimaatadaptief ontwerpen, met ruimte voor waterinfiltratie, 
onderhoudsvriendelijk en winterhard groen dat de 
biodiversiteit bevordert en bomen voor verkoeling tijdens de 
warme dagen. 

Ons streven is om de Schupstoel eind 2021 her in te richten 
tot een karakteristiek pleintje passend in onze historische bin-
nenstad. Zo maken we van de Schupstoel een krachtig en 
levendig plein met een eigen identiteit waar je graag verblijft. 
Een plein dat bijdraagt aan de compleetheid en samenhang 
van de historische binnenstad. Dit, om de economie van de 
binnenstad en de aantrekkingskracht blijvend te stimuleren.  

CONCEPT ONTWERP HERINRICHTING SCHUPSTOEL BDP. 
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3D impressie in de richting van de Bernhardsteeg gekeken

Plattegrond met de herinrichting van de Schupstoel


