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Centrum Zuidlaren

• Twee projectonderdelen

a) herontwikkeling voorzijde PBH-terrein

b) verbeteren openbare ruimte in het centrumgebied

• Stimuleringsregeling privaat vastgoed

• Provinciale subsidie voor de uitvoering van het programmaplan voor 
de centrumontwikkeling Zuidlaren.



Tijdlijn

- lange voorbereidingstijd

- fase ophalen informatie afgesloten (verwachtingen)

 nu fase uitwerken in verkenningen (keuzes)

 voorjaar 2023 algemene inloop (presenteren verkenningen)

 medio 2023 besluitvorming, daarna:

a) start bestemmingsplantraject

b) start voorbereiding maatregelen openbare ruimte

c) verkenning van de markt/realisatie

 planning op langere termijn onzeker. Doorpakken is belangrijk.



Kader

• raadsbesluit 3 december 2019

• raadsbesluit december 2021: verkennen van de mogelijkheden voor 
programma:

- maximaal 2 supermarkten

- gecombineerd met woon-, cultuur- en zorgprogramma

- onderzoeken invulling vrijkomende locaties (doorbloeding)



Aanpak uitwerking ontwikkelrichting

Opdracht aan stedenbouwkundig bureau:
 Stedenbouwkundig plan van Eisen (SpvE)

- volumestudie voorzijde PBH-terrein (verkenning programma)

- verkenning uitgangspunten herinrichting openbare ruimte in 
het winkelgebied

Vier werksessies intern met vertegenwoordiging VOZ (draagvlak)
 verbinding winkelstraten en voorzijde PBH-terrein (kernwaarde)

 aansluiting Stationsweg-Millyweg-Brink primaat van auto naar langzaam 
verkeer/voetganger (verblijfsgebied met verbindingsfunctie)



Aanpak uitwerking ontwikkelrichting

Deze fase gaat over het verkennen van de mogelijke volumes (omvang 
gebouwen, benodigde areaal parkeerplaatsen, ruimte voor verkeer, 
groen en andere inrichtingselementen). Past het wel op het beschikbare 
terrein.

Al het beeldmateriaal is slecht een verbeelding van wat het zou kunnen 
zijn. De echte ontwerpen komen in de volgende fase.
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Proces

Werksessies nr. 1

20.09.2022

Werksessies nr. 2

11.10.2022

Werksessies nr. 3

03.11.2022

Werksessies nr. 4

06.12.2022

• Verkenning programma 

en ruimte

• Opzet verhaal

• Gemeenschappelijke 

benadering

Ontwerp openbare ruimte

• Verwerken opmerkingen 

gemeenschappelijke 

benadering voorzijde 

PBH

• Verwerken opmerkingen 

gemeenschappelijke 

benadering Winkelgebied



Werksessie Sfeerbeeld

20.09.2022



UITGANGSPUNTEN
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U
v

nieke kwaliteit van Zuidlaren behouden en het
ersterken van de centrumfunctie

Ontwikkelrichting

Ontwikkelrichting

ZUIDLAREN WERKT SAMEN
September 2019



Hunze-as

Hunze-as

(volgens ontwikkelrichting)

• Multifunctioneel groen met ruimte voor evenementen

• Recreatieve route



Uitgangspunten verkeer

• Geen rondweg

• Verkeer over de Brink



Zicht op en beleving van open

landschap

Landschapssequens

esdorp <> Hunzedal

1: Grote Brink

2: Sportterein/Prins Bernhardhoeve

3: Bos Laarwoud

4: Hunzedal

2

Deels verdwenen historische wegen

aan weerszijden van Laarwoud

a: as Laarweg

b: as De Millystraat

1

a

b

4

3

2

1

Cultuurhistorische waardestelling



Beschermd dorpsgezicht

• Dorpse maat en schaal, kleine korrel 

en openheid van de boerderijen

• Historische rooilijn

• Groen/grote bomen

• Transparante opzet, doorzichten

Huidige gevels

Historische rooilijn 1920 (cultuurhistorische waardestelling) 

Gewijzigd vastgestelde rooilijn (kaderstellende nota 2014) 

Referentielijn (kaderstellende nota 2014)

Doorzichten
9



7m

0m

Brink Laarwoud

Hunze >

terrein
PBH

esdorp

Laarwoud

tweede lijn
vanaf Brink

bebouwingswand

Brink

Beschermd dorpsgezicht

V46|2020 Februari 2021

BESCHERMD DORPSGEZICHT ZUIDLAREN
CULTUURHISTORISCHE WAARDESTELLING

T
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Doorgaande route voor wandelen en fietsen en

langzaamverkeersroutetussen dorp en woonwijk

Zichtrelatie met Hunzedal

Herkenbare identiteit

Aanleidingvoor plekken

Kettingvan sferen

Hoogteverschil benadrukken

Voldoende ruimte voor route en begeleidend groen. De

breedte kanvariëren,metzo geringmogelijk impact in

voormalig sterrenbos metniet meerdan 5mbreedte voor

wandel-enfietspad

Woningen (en andere gebouwen) niet metde rug

naar de Hunze-as

Bijzondere inrichtingvoormalig sterrenbos.

Streven naar herstel sterrenbos-sfeer

Hunze-as - SPVE achterzijde © Strootman Landschapsarchitecten



Concept SPVE

Kwaliteiten Diskwaliteiten Kanse

n



Concept SPVE
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IN HET CENTRUM VAN ZUIDLAREN KOM JE OM ELKAAR TE ONTMOETEN. HET HEEFT EEN DORPSE

LEVENDIGHEID, MET EEN COMFORTABEL VERBLIJFSKLIMAAT EN NODIGT UIT OM ACTIEF TE ZIJN

IN DE OPENBARE RUIMTE.

Ontmoeten, toegankelijkheid en gezondheid in de openbare r

• De kop grote brink fungeert als het hart van het centrum en

• De openbare ruimte is comfortabel om te verblijven, zowel p

• De inrichting van de openbare ruimte stimuleert ontmoetin

voetgangers

• De openbare ruimte is toegankelijk voor alle doelgroepen (o

• Bankjes als rustpunten voor ouderen en minder validen, ma

• De kop grote brink vormt een knooppunt van recreatieve ro

comfortabele verbindingen in het centrum

• In het centrum wordt gezondheid en bewegen gestimuleer

voetgangersverbindingen en fietsparkeren

• De winkelstraten (Stationsweg en De Millystraat) zijn goed o

• Door gebruik van de brinken specifiek karakter benadrukke

• Evenementen verdelen over de brinken

• Weekmarkt verbinden aan voetpadennetwerk

• Brinkrondje; beweegroute

STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN

EISEN

Samen leven

WOONSTRAAT

Beweegroute

Toeganke

alle doel
Voldoende

uimte

bronplek van ontmoeting

ubliek als commercieel

g door verblijfsplekken en veel ruimte voor
RUIMTELIJKE PRINCIPES

ok voor fysiek- en visueel minder validen)

ar ook als ontmoetingsplek

utes in en om Zuidlaren; We streven naar

d door comfortabele fiets- en

versteekbaar

n en identiteit brinkendorp stimuleren

Ontmoetingsplekken

op straat

lijk voor Bewegen in

groepen openbare ruimte

STATIONSWEG BRINK

87

rustpunten

88

Snelfietsverkeer Laden en lossen

om het centrum in venstertijden

WOONSTRAAT

HET CENTRUM VAN ZUIDLAREN IS TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN EN GOED

BEREIKBAAR

Automobiliteit en parkeren

• Er is voldoende parkeerplek voor bezoekers van het centru

• Parkeren verstoort de verblijfs- en ruimtelijke kwaliteit zo m

• Autoverkeer wordt op gemoedelijke wijze door het centrum

• Niet meer dan noodzakelijk aantal langsparkeerplekken lan

• Parkeren langs brinken verminderen

Openbaar vervoer

• Het centrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer

• OV-haltes liggen op logische plekken in het centrum

Langzaam verkeer

• Gemotoriseerd verkeer is niet dominant t.o.v. langzaam verk

• Fijnmazig netwerk voor voetgangers rond het kernwinkelge

• Drempelloze oversteken voor voetgangers aan de Stationsw

• Goede looproutes tussen parkeerplaatsen en winkelgebied

• Goede routes voor (doorgaand) (snel)fietsverkeer, zo moge

• Goede routes en parkeervoorzieningen voor bestemmingsf

STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN

EISEN

Mobiliteit

m en toeristen

in mogelijk

geleid

gs Stationsweg

RUIMTELIJKE PRINCIPES

eer

bied vormt een dwaalmilieu (brinkenrondje) eg

lijk om het centrum

ietsverkeer in het centrum

Autodominantie Drempelloze Fijnmazig voet-

terugdringen verbindingen gangersnetwerk

STATIONSWEG BRINK
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WOONSTRAAT

Routes maken

historie voelbaar

HET BRINKENDORP MET EEN SAMENHANGEND CENTRUMGEBIED VOOR INWONERS EN TOERISTEN

VORMT

DE STERKE ECONOMISCHE MOTOR VOOR ZUIDLAREN EN

OMGEVING.

Winkelen, werken en voorzieningen

• In stand houden van een breed winkelaanbod

• Aantrekkelijk gebied met attractieve mix van winkelen, vo

• Goede verdeling van grote trekkers (supermarkten, etc.) t.

centrumgebied

• (Maximaal) 2 supermarkten op de voorzijde PBH (maximaal

• Kansen voor een gezondheidscentrum op voorzijde PBH-t

• Kansen voor gemengd gebruik aan de randen van het kern

huis)

toerisme/recreatie

• Meer ruimte voor horecaterrassen

• Horeca strategisch positioneren in het centrumgebied

• Ruimtelijke kansen aanbieden en randvoorwaarden schep

toeristen

• Recreatieve routes verbinden het centrum met het omligg

• Recreatieve routes voeren langs beeldbepalende plekken i
karakteristieken en historie van Zuidlaren voelbaar te make

• Recreatieve routes beginnen/eindigen op de kop grote bri

STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN

EISEN

Economie

orzieningen, wonen en attracties

b.v. combinatiebezoek en samenhang

3 in centrumgebied)
RUIMTELIJKE PRINCIPES

errein (aantrekkende werking)

winkelgebied (dienstverlening en werk aan

pen voor aantrekken van bezoekers en

ende landschap

n het centrum (Brinken, etc) om de

n

nk

Kansen voor Werken aan randen

zorgcentrum Meer ruimte winkelgebied Recreatieve routes

voor terrassen verbinden met landschap

STATIONSWEG BRINK
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WOONSTRAAT STATIONSWEG

Dwaalmilieu met

dorps karakter

VAN DE DORPSRAND TOT HET HART VAN HET CENTRUM OP DE GROTE BRINK, BELEVEN

BEWONERS EN

BEZOEKERS DE GESCHIEDENIS EN HET ONTSPANNEN LANDSCHAPPELIJKE DORPSE KARAKTER

Sfeer en identiteit

• Zuidlaren positioneert zich als Brinkendorp: een voorzienin

• Het cultuurhistorisch erfgoed van de brinkenstructuur en h

identiteitsdragers.

• Het omringende landschap is verbonden met het centrum d

• Het landschappelijke en dorpse karakter van het centrum w

groenstructuren en de beleving ervan te verbeteren.

openbare ruimte typologie

• Het centrum omvat de winkelstraten en de brinkengrodel d

• Het kernwinkelgebied bestaat uit de Stationsweg, De Millys

• De Grote Brink wordt ontwikkeld als hart van het centrum

• De kop van de Grote Brink vormt een scharnierpunt in de ve

het centrum.

• Het dorpse en groene karakter komt tot uiting in de domina

• Het dorps karakter komt tot uiting in een terughoudend ont

• Er is sprake van een dwaalmilieu binnen het netwerk van wi

brinken.

• Het dwaalmilieu is uniform van karakter en kent weinig ond

winkelstraat en de omliggende woonstraten. Dit versterkt h

functies in de openbare ruimte

• De grote Brink is het hart voor tijdelijke functies als evenem

evenementen faciliteren

• Het gebruik van de openbare ruimte is gericht op een prett

parkeren, laden en lossen, afval, etc mag niet domineren.

STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN

EISEN

Landschap

gencentrum met kansen voor toerisme

et beschermd dorpsgezicht zijn de

oor groenstructuren en routes

ordt versterkt door aanwezige
RUIMTELIJKE PRINCIPES

aar omheen.

traat, Grote Brink en Brink O.Z.

rbinding van voetganger- en fietsroutes in

nte aanwezigheid van de brinken

werp voor de straten.

nkelstraten, omliggende woonstraten en

erlinge hierarchie tussen bijvoorbeeld de

et dorpse karakter.

enten, de brinken kunnen ook kleinschalige ig

verblijfsklimaat, functioneel gebruik zoals:

Versterking beleving
groenstructuren

Verbinding tussen

Kleinschalige centrum en landschap

evenementen

BRINK
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WOONSTRAAT

Betaalbaar wonen

WIE VAN LANDSCHAPPELIJK WONEN HOUDT, KAN IN HET WOONMILIEU VAN ZUIDLAREN EEN PLEK

VINDEN

DOOR EEN GEMENGD EN BETAALBAAR WONINGAANBOD.

DOELGROEP

• Buiten het kernwinkelgebied is aandacht voor betaalbaar wo

WOONOMGEVING

• Bestaande woningen zorgen voor levendigheid in het centr

• Wonen in zuidlaren heeft een landschappelijke kwaliteit met

• Laarhove en woonprogramma voorzijde PBH zijn functione

• De PBH-locatie vormt de verbindende schakel tussen Laarh

• Nieuwe wooneenheden zijn duurzaam, CO2-neutraal en sti

STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN

EISEN

Wonen

nen voor verschillende doelgroepen

umgebied buiten winkelopeningstijden

veel groen.

el verbonden
RUIMTELIJKE PRINCIPES

ove en het centrum

muleren een gezonde levensstijl

Wonen boven
winkels

Woonmilieu’s stimuleren
Wonen in het centrum gezonde levensstijl
bevordert leefbaarheid

STATIONSWEG BRINK
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WOONSTRAAT STATIONSWEG BRINK

Rijkere biodiversiteit

Klimaatbestendig

bomenbestand

Verduurzamen met

behoud dorpsgezicht

Zichtbare regen-
waterinfiltratie

Voorzieningen voor
elektrische auto’s

Langmeegaande
materialen

HET DORPSE EN GROENE KARAKTER VAN ZUIDLAREN NODIGT UIT TOT DUURZAAM GEBRUIK

VAN DE

OMGEVING.

KLIMAATADAPTATIE

• Aanpassen aan veranderende neerslagpatronen in tijd en ruimte

• Aandacht voor droogte én wateroverlast

• Hemelwater wordt zichtbaar afgevoerd of geinfiltreerd

• Verminderen CO2-uitstoot door fietsgebruik aan te moedigen

• Voldoende voorzieningen voor elektrische auto’s

• Een diverser bomenbestand ontwikkelen om de groenstructuur bestendig te maken tegen

klimaatveranderingen.

DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK

• Hergebruik van materialen in de openbare ruimte mogelijk

• Biobased en recyclebare materialen toepassen

• Materialen die lang meegaan en mooi verouderen

• Beheerbewust ontwerpen

• Verduurzaming bestaande gebouwen met inachtneming van het beschermd dorpsgezicht

BIODIVERSITEIT

• Rijkere groenbiotopen ontwikkelen voor meer biodiversiteit

• Diversiteit in beplanting ontwikkelen passend bij de landschaps- en bodemdiversiteit

STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN

EISEN

Duurzaamheid

RUIMTELIJKE PRINCIPES



UITGANGSPUNTEN
VOOR ONTWIKKELING PBH TERREIN



Uitgangspunten

• Koppelen aan kop van de Brink

• Koppelen aan het centrum

• Langzaamverkeer

• 2 supermarkten

• Zorggebouw

• Appartementen

• Parkeren

Brink herstel Hunze-as Te realiseren programma



MODELLENSTUDIE



Brinkwand



Volumes langs brink



Programma



Programma

• 2 Supermarkten: 2000m2 BVO

• Gezondheidscentrum: 2600m2 BVO

• Cultuur/maatschappelijk: ~475 m²

• Horeca: ~400 m2

• Appartementen: 52 appartementen

32 koop appartementen boven supermarketen 20

koop appartementen

• Parkeren:

140 (supermarkten)

10 (cultureel maatschappelijk)

28 (gezondheidscentrum)

42 (appartementen boven supermarketen)

26 (appartementen )(kelder)



Bestaand groen



Groene verbinding



Hunze-as



Programma



Brink

Concept



Opzet PBH



Opzet PBH



Opzet PBH



Architectuur studie
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306 m2

HORECA

196 m2

MAATSCHAPPELIJK

475 m2

ZORG 1.500M2

HORECA

196 m2

Laarwoudbos

Kop van de Hunze.

L
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gMillytuin

2.000m2

2.000m2

SUPERMARKT 1 SUPERMARKT 2

Appartement GO 80 m2

Appartement GO 100 m2

Appartement GO 120 m2

Zorg GO 1500+1100m2

Supermarkt GO 2x2000m2

Horeca GO 2x196m2

Maatschappelijk GO 475m2

Legenda

Ontsluiting & berging GO 1741m2

Kelder & berging GO 1219m2

Zuidlaren centrum

Situatie Maaiveld

Schaal

1:1000

Datum

25/10/22



+6,7 NAP
+5,17 NAP +4,8 NAP

+4,8 NAP+5,17 NAP
+6,6 NAP
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Hunze as
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Dit beeld geeft enkel een impressie van een mogelijke uitwerking
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Concept - verkeer



Concept - ruimtelijk

Entree

Entree

kop van de Brink

kop van de Brink

Winkels gebied

Entree

Winkels gebied

Winkels gebied



Zuidlaren parkeren concept

Stationsweg (Blauwe-zone)

• Optimaliseren

• Optimaliseren

• Formaliseren informeel parkeren

Lang parkeren

• Nieuw plek

Vrij parkeren

?
?

?



Stationsweg parkeren concept

Bestaande situatie Total parkeeren 164

23

21
10

10 24

27

20

17

10

2



Nieuwe situatie

Stationsweg parkeren concept



Stationsweg- ruimtelijk concept



Stationsweg



Stationsweg - publieke vloer van gevel tot gevel
begrenzing gebouw, stoep of tuin



Stationsweg groene kapitaal - bomen
behouden en ruimte geven



Stationsweg groene kapitaal - brinken
zichtbaar en beleefbaar maken



Stationsweg verblijfsruimte
verblijven en flaneren



Stationsweg
veilig te gast in het dorp



Stationsweg Parkeren
stop en hop winkelen

P



Stationsweg fietspad
ontspannen op de fiets



Stationsweg robuuste groenstructuur
kleur en fleur - aantrekkelijk groen



Wandelroutes



Fietsroutes



Parkeren en auto

P

P

P

P
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P

P

P

P

P

P
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