5. Beeldkwaliteit openbare ruimte
Een belangrijke kwalitatieve drager van de buurt is de sterke
groenstructuur, die met de ruime opzet van de bebouwing zorgt voor
veel licht, lucht en ruimte. Met name de as Borgwallinge-HeerdelaanEbbingekamp heeft veel ruimtelijke kwaliteit en maakt ook onderdeel
uit van een bredere groenstructuur. Maar ook de straten van fase 2
(Margrietlaan, Oranjelaan, Groenkamp) hebben een sterke groene
inrichting.

groen. De verschillende onderdelen van de inrichting zijn duidelijk
herkenbaar (rijbaan, trottoir, parkeerplaats) en consequent toegepast.
De hoofdas Borgwallinge-Heerdelaan-Ebbingekamp heeft niet alleen
een verblijfsfunctie, maar wordt ook gebruikt als buurtontsluitingsweg
en dient als omleidingsroute voor het doorgaand verkeer tijdens
evenementen (Zuidlaardermarkt) in het centrum van het dorp. Hiermee
dient met de inrichting van deze as ook rekening gehouden te worden.

De straten en plekken hebben hun eigen karakteristiek en zijn daarmee
goed herkenbaar. Herinrichting zal gebaseerd moeten zijn op deze
karakteristieken en zal waar mogelijk deze ook herstellen of versterken.
Bepaalde karakteristieken zijn niet alleen bepalend voor de buurt, maar
zijn ook in de rest van Zuidlaren herkenbaar, bijvoorbeeld de inrichting
van de brinkachtige ruimtes. Versterking van de aansluiting bij de rest
van Zuidlaren zal de binding van de buurt met Zuidlaren alleen maar
versterken.

5.1

30 km zone

Noord Es is als woongebied een 30 km zone, maar de buurt is niet
consequent ingericht volgens de principes voor een 30 km zone.
De aanpak van (enkele van) de straten biedt de mogelijkheid om de
inrichting te verbeteren.
Een 30 km zone heeft primair een verblijfsfunctie. Dat betekent
dat de snelheid laag moet zijn en de aandacht hoog. Dit kan bereikt
worden door materialisering, maatvoering en snelheidverlagende en
aandachtsverhogende maatregelen, zoals drempels, plateaus, begeleidend
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5.2

Groenstructuur

De buurt wordt gedragen door de sterke en diverse groenstructuur. De
groen ingerichte straatprofielen en de verschillende groene plekken in de
buurt dienen behouden te blijven en waar mogelijk dient deze kwaliteit
ook doorgetrokken te worden naar plekken in de buurt waar de groene
drager minder aanwezig is.
In fase 1 biedt de nieuwbouw aan de Heerdelaan de mogelijkheid
om het straatprofiel te verbreden en daarmee de openbare ruimte te
vergroten. Hierdoor kan de ruimtelijke kwaliteit van de Ebbingekamp
doorgezet worden in het profiel van de Heerdelaan. Deze kwaliteit wordt
gekenmerkt door verspringende groenstroken, ingevuld met gras en
‘gestrooide’ bomen. De voetpaden liggen veelal tussen de groenstrook
en voortuinen, maar kunnen ook vrij in de groenstrook liggen, waarmee
de diversiteit van het profiel versterkt wordt.

Groene brinkachtige ruimte Heerdelaan

De bovenstaande principes zijn in het stedenbouwkundig plan voor
fase 1 toegepast, maar zullen ook voor de ingrepen in fase 2 de
inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte vormen.
P

PP

PP

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P
P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P
P
P

P
P

P

P

P

P

P

P
P
P

P

P

P

P

P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P

P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P

P
P
P

P

P

P
P
P

Ruimtelijke principes Ebbingekamp doorgezet

Groen ingericht straatprofiel Ebbingekamp
Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan

21.237 Stedenbouwkundig plan Noord Es Zuidlaren / in opdracht van Woonborg
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Op een aantal plekken in de wijk wordt door herinrichting het
straatprofiel verbeterd. Voor deze plekken in fase 1 is het principe
voor de herinrichting in de straatprofielen aangegeven.
Deze principes zijn in dit document beschreven en zijn ook voor
eventuele aanpassingen in fase 2 van toepassing.
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5.3

Parkeren

De parkeernorm voor de buurt is 1,5 (woningen goedkoop segment).
Om de ruimtelijke kwaliteit optimaal te benutten is het goed inpassen
van de parkeerplaatsen een belangrijke opgave. Waar mogelijk zal dit
individueel of gegroepeerd (collectief) op eigen terrein gebeuren, maar
een deel van de parkeerplaatsen wordt in de straat opgelost.
Parkeren op eigen terrein
Waar mogelijk wordt het parkeren op eigen terrein geregeld. Het is
belangrijk voor het straatbeeld dat dat niet in de voortuin gebeurt. Voor
hoekwoningen betekent dat, dat de oprit in ieder geval tot naast de
woning doorgetrokken moet worden, zodat het mogelijk is om naast de
woning te parkeren.
Wanneer het past in de plannen wordt voor tussenwoningen in de
achtertuin een parkeerplek gecreëerd. Deze kan gecombineerd worden
met de buitenberging, waardoor een goed erfafscheiding ontstaat.

Referentie parkeren en berging achtertuin

Collectief parkeren
Wanneer individueel parkeren niet past in de plannen, wordt het parkeren
collectief op eigen terrein opgelost. Wanneer de collectieve parkeerplaats
zichtbaar is vanuit de openbare ruimte, moet met goede materialisering
(met name de omkadering) een goed inpassing in de straat gerealiseerd
worden.

Referentie collectief parkeren met groene omkadering
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Parkeren op straat
Het parkeren op straat moet in een 30 km zone in duidelijk herkenbare
parkeerstroken plaatsvinden, maar wel in materialisatie onderdeel
uitmaken van de rijbaan; het domein van de auto. De stroken dienen
niet te lang aaneengesloten te zijn, maximaal twee parkeerplaatsen.
Hierdoor kunnen tussen de stroken snelheidsverlagende maatregelen
getroffen worden, zoals het verbreden van het trottoir of het creëren van
begeleidend groen.
Parkeren in het groen
Naast parkeren aan de straat, tussen trottoir en rijbaan, zal ook
geparkeerd worden in de groenstroken en op de brinkachtige ruimtes.
Deze stroken dienen maxinaal twee plaatsen lang te zijn en te worden
uitgevoerd in een halfverharding. Hierdoor zullen deze plaatsen
onderdeel worden van de groenstrook. Haaks parkeren moet zoveel
mogelijk voorkomen worden.

Referentie parkeren in de straat

Referenties halfverharding
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5.4

Materialisering

De materialisering van de openbare ruimte zal conform de gemeentelijke
standaard gebeuren. Dit houdt in dat materialen en kleuren voor rijbanen,
parkeerstroken, drempels/plateaus, trottoirs en ook straatmeubilair
samenhang hebben met andere delen van Zuidlaren. Hierdoor zal de
herkenbaarheid vergroot worden.

Gebakken klinkers

Parkeerstrook onderdeel rijbaan

Groenstroken met band

Snelheidsremmende maatregelen
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5.5

Erfscheidingen

De scheiding tussen openbaar en privé ligt door de opzet van de wijk
hoofdzakelijk ter plaatse van de voortuin. De bestaande afscheidingen in
de buurt zijn zeer divers, maar zijn globaal in drie categoriën in te delen:
open afscheiding (hekwerk), groene afscheiding of geen afscheiding. De
regels voor de nieuwbouw pakken deze categoriën op en zorgen daarmee
voor aansluiting bij de bestaande woningen.
De strokenbebouwing met open hoeken zorgt echter ook voor een aantal
plekken in de wijk waar achter- en zijtuinen grenzen aan de openbare
ruimte. De erfscheidingen op deze plekken dienen in samenhang met de
nieuwbouw mee ontworpen te worden.

Voorbeeld bestaande erfscheiding voortuinen in de buurt

Voortuin / zijtuin
Geen afscheiding, transparante afscheiding
Materiaal
(hekje) of groene afscheiding.
Laag, ca. 50 cm.
Hoogte
Achtertuin
Materiaal
Hoogte
zijtuin

achtertuin

voortuin

rooilijn
voorgevel

rooilijn
achtergevel

trottoir

rijbaan

Combinatie van twee materialen, bv. metselwerk/groen, metaal/hout, metselwerk/hout, etc.
Vanaf rooilijn achtergevel max. 200 cm

0

20m

40 m

positie tuinen bij hoekwoning
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