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Stedenbouwkundig plan 2010 “De Oostergast”
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Dit document Eevat Ket stedenEouwNundig plan
en de EeeldNwaliteitseisen voor de deelplannen
2% en 2Da van De Oostergast.

Tussen fase 1 en fase 2 ligt Ȋ Het NoorderlicKtȋ
de wiMNontsluitingsweg voor De Oostergast en de
verEinding met Ket oude ZuidKorn.

De deelplannen maNen deel uit van de woonwiMN
De Oostergast. De wiMN wordt gefaseerd
ontwiNNeld.
Deelplannen 2% en 2Da ]iMn een vervolg op de
woningEouw in fase 1 en 2A welNe inmiddels ]iMn
gerealiseerd.

Met de totstandNoming van dit stedenEouwNundig
plan KeEEen er diverse aanpassingen
plaatsgevonden op Ket eerder vastgestelde
stedenEouwNundig plan van De Oostergast
fase 2% (daterend van 28 septemEer 2010).
De aanpassingen KeEEen voornameliMN te
maNen met de wens om meer vraaggestuurd
te ontwiNNelen. Dit EeteNent dat Ket eerder
vastgestelde stedenEouwNundig plan op een
aantal plaatsen is gewiM]igd om ruimte te Eieden
aan de veranderende vraag in de woningmarNt
naar goedNopere woningen en Nleinere Navels.
Tevens is de wiM]e van parNeren in de openEare
ruimte tegen Ket licKt geKouden waardoor in Ket
voorliggende plan naar aanleiding van nieuwe
in]icKten passende nieuwe parNeeroplossingen
worden voorgesteld.

In voorliggend plan worden ooN voor de openEare
ruimte Nwaliteitseisen vastgelegd net ]oals dit is
gedaan voor de reeds gerealiseerde fases van de
Oostergast.
De Koofdpunten van Ket stedenEouwNundig plan
en de EeeldNwaliteiseisen worden vertaald in
Ket Eestemmingsplan en de welstandsnota van
ZuidKorn.

INLEIDING

Inleiding “De Oostergast”

Het stedenEouwNundig plan voor de deelplannen
2% en 2Da legt ]owel de opEouw en de
diverse functies voor van Ket geEied vast. Het
plan staat niet op ]icK]elf maar is geworteld
in de structuurscKets ZuidKorn Oostrand die
de gemeenteraad op 13 maart 2006 Keeft
vastgesteld.
Structuurschets Zuidhorn Oostrand
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voorbeelden van de onderscheidende dorpse kwaliteit van de Oostergast
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Ɍ Identiteit / Sfeer

UnieN ]iMn de landscKappeliMNe NenmerNen
van Ket geEied welNe opgenomen ]iMn in Ket
stedenEouwNundig plan: de slotenverNaveling
vormt de Easis voor de stedenEouwNundige
verNaveling.
De meest onderscKeidende Nwaliteit is
waarscKiMnliMN de lucKtige ontspannen en
dorpse stedenEouwNundige op]et. De]e
stedenEouwNundige op]et NenmerNt ]icK door
mooie smalle straten waarop ooN gewandeld
geȴetst en gespeeld wordt ruime groene Eermen
die plaats Eieden aan verscKillende Eomen en
waarin door toepassing van Ȇgrasstenenȇ op een
Kaast on]icKtEare wiM]e parNeerplaatsen ]iMn
ingepast. Daarnaast ]orgen de EeuNenKagen rond

de tuinen voor een mooie rustige overgang tussen
Ket openEaar geEied en de individuele Navels.
De]e onderscKeidende groene Nwaliteit ]al de
Nomende Maren met Ket volgroeien van de Eomen
en Kagen alleen nog maar toenemen.

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

De amEities voor de toeNomstige fases van De
Oostergast ]iMn ongewiM]igd ten op]icKte van de
reeds gerealiseerde deelplannen. De nieuwe
ontwiNNelingen dragen onverminderd EiM aan
een groene woonwiMN van Koge Nwaliteit met een
dorpse sfeer en uitstraling.
%elangriMNe Nwaliteiten ]iMn onder andere de goede
EereiNEaarKeid Ket diverse woningaanEod ruimte
tussen de woningen en EiM]ondere voor]ieningen
]oals Ket ]wemcentrum en de nieuwe Erede
scKool.

&entraal in Ket plan liggen de dorpsweide en de
grondEerging als Ȇ]ielȇ van Ket geEied en centrale
ontmoetingsplaats. De dorpsweide verEindt de
eerste en de tweede fase met Ket oude centrum
van ZuidKorn. De grondEerging is een EelangriMNe
groene Nwaliteit van Ket geEied waar natuurliMN
spelen een EelangriMNe rol speelt.
4ua EeEouwing wordt de tweede fase van De
Oostergast geNenmerNt door voornameliMN
vriMstaande woningen en tweeondereenNap
woningen samen met een aantal riMwoningen.
Uitgangspunt voor alle EeEouwing is dat de]e in
vorm en Nleur moet aansluiten EiM de arcKitectuur
van Ket oude dorp ]onder Kistoriserend te ]iMn. Dit
vraagt niet Ket Nopiren van oude voorEeelden
maar vraagt een eigentiMdse moderne arcKitectuur
welNe in Nleur en vorm aansluit EiM de arcKitectuur
van Ket oude dorp. In de reeds gerealiseerde
fases ]iMn Kier tal van goede voorEeelden van te
vinden.
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Ɍ Plangebied fase 2B en 2D-a

De deȴnitieve uitwerNing van de deelgeEieden 2%
en 2Da voegt ]icK Einnen de structuur van de
vastgelegde structuurscKets ZuidKorn Oostrand
en de eerder opgestelde proefverNavelingen.
9oor Ket deelgeEied 2% is al eerder in 2010
samen met Ket reeds gerealiseerde 2A een
deȴnitief stedenEouwNundig plan opgesteld.
TocK is er voor geNo]en om met de Kuidige
in]icKten Ket plangeEeid 2% te Ker]ien door op
een aantal punten Ket plan aan te passen om
meer Nwaliteit te Eorgen.

%innen fase 2Da west is aan Ket eind
van de ]icKtas van de singel een Navel
opgenomen ten EeKoeve van een NleinscKalig
appartementgeEouw met EiMEeKorend parNeren.
Het appartementengeEouw Nan plaats Eieden aan
9 appartementen.
MocKt tiMdens de uitwerNing in de loop der
Maren EliMNen dat er geen interesse is voor
appartementen op de]e locatie Nunnen de Navels
omgevormd worden naar een meer regulier
woningEouwprogramma.

optie appartementen

4 vriMstaand
4 tweeondereen Nap
9 appartementen
17 woningen totaal

Onderstaand een over]icKt van de EelangriMNste
wiM]igingen
ȏ de grote Navels ]iMn terugEracKt in aantal en
afmeting
ȏ voor KoeNwoningen van riMen is vastgelegd
dat de]e op eigen terrein 2 parNeerpleNNen
dienen te realiseren (minimale afstand ]iMgevel
tot ]iMdelingse erfgrens 3m)
ȏ voor Ket parNeren ten EeKoeve van
riMwoningen die geen KoeNwoning ]iMn worden
parNeerNoers aangelegd
ȏ er worden in Ket geKele plan diverse
(noord]uid) lang]aamverNeersverEindingen
toegvoegd.

Hiernaast ]iMn de twee opties voor de]e locatie
verEeeld.

optie grondgebonden

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Alternatief appartementen

6 vriMstaand
4 tweeondereen Nap
10 woningen totaal
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Ɍ Programma

Met Ket voorliggende stedenEouwNundige plan
Nunnen er in deelgeEied 2% en 2Da in totaal
197 woningen worden gerealiseerd.
Het merendeel van de woningen ]al
proMectmatig worden ontwiNNeld. Daarnaast
]iMn er ruim 50 vriMe Navels voor]ien. Naast
de vriMe Navels voor vriMstaande woningen
worden er ooN op een aantal paatsen ruimte
geEoden aan Ȇeigen Eouwȇ tweeonder««n
Napwoningen.

proMectmatig
riMwoningen van 4

proMectmatig vriMstaand

appartementengeEouw

proMectmatig
riMwoningen van 3

]elf Eouwen 2onder
1Nap

reeds gerealiseerd
deelgeEied

proMectmatig
2onder1Nap

vriMe Navel

Woningaantallen
DeelgeEied 2%:
14 vriMstaand
30 2onder1Nap
8 riMwoningen
52 woningen

optie grondgeEonden
ipv appartement

DeelgeEied 2Da oost:
26 vriMstaand
38 2onder1Nap
7 riMwoningen
71 woningen
DeelgeEied 2Da west:
14 vriMstaand
40 2onder1Nap
11 riMwoningen
9 appartementen
74 woningen
14

54 vriMstaand
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108 2onder1Nap

56

26 riMwoningen

13

9 appartementen
197 woningen totaal
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watergang

erftoegangsErug auto

openEare ȴets en
voetgangersErug

openEare damduiNer
reeds gerealiseerd deelgeEied

In de deelplannen 2% en 2Da worden diverse
watergangen aangelegd die onderdeel uitmaNen
van de vastgelegde stedenEouwNundige
structuur van de geKele fase 2.
Er worden in de openEare wegenstructuur
13 dammen met duiNers aangelegd ]odat de
waterlopen in Ket geEied geNoppeld worden
en Nunnen doorstromen. Daarnaast ]ullen er
7 erftoegangen over water worden aangelegd
om diverse Navels met de auto over Ket water
te Nunnen ontsluiten. Ge]ien de te realiseren
wateropgave en doorstroming van water
gaat de voorNeur uit naar Eruggen of smalle
dammen met grote duiNers. Dammen met
Nleine duiNers ]iMn Kier niet gewenst omdat
door de Norte onderlinge afstand tussen de
erftoegangen de]e dammen de waterloop te
veel opNnippen.
Als onderdeel van de lang]aamverNeersroute
door de dorpsweide ]ullen er twee KardKouten
voet ȴetsEruggen worden aangelegd over Ket
water rondom de grondEerging.
In Ket noordeliMN deel van 2Da west wordt
een singel (watergang met aan weers]iMden
een riMEaan) aangelegd. OoN Kier is een voet
ȴetsErug over de watergang voor]ien.

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Ɍ Waterstructuur

%ruggen met een eenvoudige landeliMNe
uitstraling passen goed in de wiMN. De deȴnitieve
uitvoering van de Eruggen en dammen ]al in
een later stadium worden Eepaald.
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Ɍ Infrastructuur
Wegen
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Alle wegen in Ket plangeEied maNen onderdeel
uit van de 30Nm]one van de EeEouwde Nom
van ZuidKorn. Er worden verscKillende t\pe
wegen onderscKeiden
Het NoorderlicKt en de Nieuwe Gast fungeren
als wiMNontsluting. De Nieuwe Gast is 5m Ereed
Ket NoorderlicKt wordt 6m Ereed omdat Kier
ooN Eus en landEouwverNeer geEruiN van
maNen. De]e straten worden voor]ien van
vriMliggende voetpaden aan weers]iMden van de
weg.
De straten langs de Oostervaart de
dorpsweide en grondEerging KeEEen een
wiMNonsluitende functie.
De woonstraten welNe voornameliMN oost
west georienteerd ]iMn KeEEen een Ereedte
van 45m en worden Eegeleid door groene
Eermen. Ze worden Koofd]aNeliMN geEruiNt
door aanwonenden en Kun Ee]oeNers.
9oetgangers wandelen Kier op de riMEaan.
De]e straten Nomen uit op de Euurt en
wiMNontsluitingswegen.
In de dorpsweide worden (vriMliggende)
voetpaden aangelegd die ener]iMds fase 1 en
fase 2 met elNaar verEinden en ander]iMds
de oosteliMNe en westeliMNe woongeEieden
met elNaar verEinden. Tevens ]iMn een aantal
lang]aamverNeersdoorsteNen voor]ien die
deels via de parNeerNoers de naEurige straten
voor lang]aamverNeer met elNaar verEinden.
De]e doorsteNen ]iMn minimaal 5 meter Ereed
en Eestaan uit een pad en een grasstrooN.
(]ie voor meer info paragraaf 1.8 proȴelen)

wiMNontsluiting

pad grondEerging

Euurtontsluiting

pad dorpsweide

woonstraten

reeds gerealiseerd deelgeEied

lang]aamverNeers
doorsteNen

in Ket werN gestort Eeton

asfalt

onverKarde paden grondEerging

gele Eetonsteen

reeds gerealiseerd deelgeEied
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Materialisering infrastructuur
De materialisatie van de diverse wegen en
paden in deelgeEeid 2% en 2Da is geliMN aan de
reeds gerealiseerde fases.
De riMEanen van Ket NoorderlicKt en de wegen
langs de dorpsweide en de Oostervaart
worden uitgevoerd in asfalt.
De woonstraten en de Nieuwe Gast worden
Eestraat met geEaNNen NlinNers.
ParNeren in de grasEermen van de wegen
worden uitgevoerd in grasstenen.
9oetpaden in de woongeEieden (de
lang]aamverNeersdoorsteNen) worden
uitgevoerd in gele Eetonsteen 20x20 en Ket
pad in de dorpsweide wordt net als in fase 1
uitgevoerd in Ȇin Ket werN gestortȇ griMs Eeton.
daarnaast Nomen in Ket inricKtingsplan van
de grondEerging nog een aantal Kalf of
onverKarde paden voor (]ie inricKtingsplan
grondEerging).
De parNeerNoers worden uitgevoerd in
geEaNNen materiaal aangevuld met een
nader te Eepalen afwiMNende steen om de
parNeervaNNen aan te duiden.
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geEaNNen NlinNer
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Ɍ Groenstructuur

In alle straatproȴelen is ruimte gereserveerd
voor de aanplant van nieuwe Eomen. Alle
Eomen staan in groenEermen van 3m Ereed.
Aan weers]iMden van Ket NoorderlicKt is een
duEEele open EomenriM voor]ien met Eomen
van de 1e grootte.
Langs de Nieuwe Gast is ruimte voor een
dicKte laanEeplanting aan Eeide ]iMden van de
weg van Eomen van de 1e grootte.
In de woonstraten ]iMn verspreid staande
Eomen van de 2e grootte voor]ien Dit is
altiMd aan 1 ]iMde van de weg ]odat er aan de
andere ]iMde ruimte is voor de nood]aNeliMNe
ondergrondse NaEels en leidingen.
In de Koven is ruimte voor spelen. De
dorpsweide en de groene Koven Eieden ruimte
aan diverse Eomen van verscKillende grootte.
Langs de Oostervaart is een regelmatige riM van
Nnotwilgen voor]ien die de vaart Eegeleidt.
Aan de singel (in 2Da west) ]iMn Eomen van
verscKillende grootte EedacKt in Erede groene
taluds.
De grondEerging NriMgt een eigen groeninvulling
in de vorm van een speelEos met
snelgroeiende Eomen van diverse grootte
fruitEomen en struiNen. Langs Ket water van
de grondEerging staan verspreid nog enNele
Nnotwilgen.
De deȴnitieve EeplantingsNeu]e ]al later in
diverse inricKtingsplannen voor de openEare
ruimte worden ingevuld reNening Koudend
met voldoende doorwortelEaar volume.
18

Eomen en struiNen
grondEerging

Eomen Dorpsweide  Koven

Nieuwe Gast: EomenriM aan
weers]iMden van de weg

Nnotwilgen langs grondEerging
& Oostervaart

Eomen in de straat: verspreid
staande gegroepeerde Eomen

duEEele EomenriMen
NoorderlicKt

reeds gerealiseerd deelgeEied

'XXU]DPHNRHUV
De gemeente ZuidKorn Keeft Kaar amEities met
EetreNNing tot duur]aamKeid vastgelegd in Ket
Duur]aamKeidsEeleid 20152018.
De]e paragraaf vormt een concretere innvulling
van de]e amEities voor de Eetreende fasen
van De Oostergast. DaarEiM gaat duur]aamKeid
in essentie over Ket maNen van Neu]es die
meerwaarde opleveren voor mens en milieu die
ooN op de lange termiMn KoudEaar ]iMn.
'XXU]DPHNHX]HVLQGHRSHQEDUHUXLPWH
9oor de openEare ruimte ]iMn diverse Neu]es
mogeliMN in EiMvoorEeeld Ket toepassen van
energie]uinige openEare verlicKting (minder
verlicKting ledverlicKting) milieuvriendeliMNe
materialen (gerec\clede puinverKardingen)
voldoende groen en Eiodiversiteit en Ket creren
van een veilige en ge]onde leefomgeving
(opgenomen in dimensionering openEare ruimte).
9erder is een uitgangspunt van Ket
stedeEouwNundig plan een percentage aan
onEeEouwd oppervlaN van 50. De wiMN wordt
met ]o min mogeliMN verKarding gerealiseerd.
&oncreet voor de groenEermen EeteNent dit
gedeelde opritten waardoor minder verKarding
Eenodigd is dan EiM twee losse opritten en
parNeren op waterpasseerEare Eetongrasstenen.
Een voordeel van veel onverKard oppervlaN is dat
Ket regenwater snel in de grond inȴltreert na een
Kevige regenEui.

9erder wordt er een gescKeiden
rioolstelsel gerealiseerd. Wat Eetreft
Kemelwatermanagement: Kemelwater wordt vanaf
de Navels recKtstreeNs of via een regenwaterriool
naar de sloten afgevoerd. In Ket geEied is een
multifunctionele waterEerging en grondEerging
gerealiseerd.
'XXU]DPHZRRQZHQVHQ
Het doel is om alle Eewoners in staat te stellen om
Kun duur]ame woonwensen te vervullen denN
onder andere aan: ]elfvoor]ienend aardgasvriM
allelectric en Ket geEruiN van milieuvriendeliMNe
materialen.
Het proMect Duur]ame %ouw Oostergast fase
2% onder]oeNt de duur]ame woonwensen Ȃ
met name met EetreNNing tot energie Ȃ van
potentiele Nopers. Samen met Nennisinstellingen
een ontwiNNelaar en adviseur ENwadraat is een
op Easis Kiervan een ȆmenuNaartȇ gemaaNt. Het
doel van de menuNaart is mensen informeren
en aan]etten om in gespreN te gaan met Kun
arcKitect aannemer installateur over duur]ame
maatregelen. Op de]e manier worden potentiele
Nopers van ]owel proMectEouw als ]elfEouw
in ieder geval geïnformeerd worden over
mogeliMNKeden en duur]ame opties in Kun woning
en worden de tecKniscKe Nanten van Ket verKaal
op een simpele in]icKteliMNe manier uitgelegd.

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitseisen Zuidhorn de Oostergast fase 2B en 2D-a

2RVWHUJDVWGHWDLOV 6SHFLȴHNHPDDWUHJHOHQ 
individueel toepasEaar:
ȏ
stimuleren van natuurliMNe inricKting van
de Navels (NruidentuintMes EesriMNe Kagen
Eegroeide scKuurtMes)
ȏ
geEruiN maNen van duur]ame materialen
ȏ
geEruiN maNen van passieve ]onne
energie (licKtinval ]oninval) en Ket
voorNomen van oververKitting
ȏ opweNNing van extra duur]ame energie op
Ket daN (let op de inpassing ]onnepanelen op
Ket daN ]ie Ket document ȊLibau - RUIMTE
VOOR ZON! Tips voor een zorgvuldige inpassing
van zonnepanelenȋ voor mogeliMNKeden.
ȏ
passieve of energieneutrale woningen
ȏ
extra isoleren daN gevel ramen vloeren
ȏ
doucKe met warmteterugwinning
ȏ
]onneEoiler

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Ɍ Duurzaamheid

&ollectieve duur]ame opties:
ȏ ]onneweide (ergens Euiten plangeEied)
ȏ collectieve WKO (EiMvoorEeeld op
straatniveau)
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Ɍ 3URȴHOHQ
Uitgangspunten
9oor alle voorNomende wegen en paden ]iMn proȴelen
opgesteld waarEiM de onderstaande uitgangspunten
]iMn geKanteerd
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ

ȏ
ȏ
ȏ
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groene dorpse uitstraling
riMEaan woonstraten (45m Ereed) wordt tevens
geEruiNt door voetgangers
elNe straat Keeft Eomen aan minimaal 1 ]iMde van
de weg
parNeren ]oveel mogeliMN op eigen terrein
Ee]oeNersparNeren EiM voorNeur slecKts aan 1
]iMde van de weg in 3m groenEerm op grasstenen
waar mogeliMN verlicKting slecKts aan 1 ]iMde van
de weg
parNeren voor tussenwoningen in parNeerNoers
om]oomd door Kagen
parNeerNoer wordt tevens inge]et als groene
doorsteeN voetgangers
voetpaden liggen nooit geNoppeld aan riMwegen
maar los in Ket groen
de Nieuwe Gast en Zonstraat ]iMn 5m Ereed
watergangen min. 6m Ereed
ondergrondse NaEel en leidingen]ones (2m) EiM
voorNeur een]iMdig toegepast (ivm ruimte voor
Eomen)
uit]ondering NoorderlicKt: aan 2 ]iMdes KL ]one
(]ie EeeldNwaliteitsplan NoorderlicKt)
riolering onder riMEaan
maatwerN oplossing vereist voor de
leidingen]ones EiM Navels acKter watergangen
welNe op een nader te Eepalen tiMdstip wordt
Eepaald (gestippelde ]ones op Naart).

overzicht proȴelen

voorstel positie ondergrondse kabel- en leidingenzones

Op 15 septemEer 2014 is de ]ogeKeten
Wegomlegging N355 geopend. De nieuwe
rondweg vervangt de oude N355 die de
afgelopen Maren nog door de nieuwEouwwiMN
Oostergast liep. De verNeersintensiteit van Ket
NoorderlicKt neemt Kierdoor aan]ienliMN af
waardoor Ket NoorderlicKt onderdeel Nan gaan
uitmaNen van de 30Nm]one van de EeEouwde
Nom van ZuidKorn.
In een eerder document “Beeldkwaliteitsplan Het
Noorderlicht Oostergast - gemeente Zuidhorn 05
november 2014”, wordt de inricKting van de]e
nieuwe entreeweg voor Ket dorp uitgeEreid
EesproNen. Kort samengevat is Ket NoorderlicKt
een wiMNontsluitingsweg welNe ooN plaats Eiedt
aan Eus en landEouwverNeer. Daarom is Ket
van Eelang dat Ket nieuwe proȴel van de weg
past EiM de verNeersfunctie «n dat Ket aansluit in
materialisatie en detaillering EiM de overige straten
van de Oostergast. Het proȴel NriMgt een duEEele
riM verspreidstaande Eomen aan Eeide ]iMdes van
de weg en wordt daarmee een EeeldEepalende
lommerriMNe entree van ZuidKorn.
In de Eermen van de 6m Erede weg liggen
vriMliggende paden. De duEEele EomenriM ]orgt er
voor dat niet alleen automoEilisten maar ooN de
voetgangers ]icK daadwerNeliMN door Ket groene
proȴel Eewegen.
In de Eermen direct langs de weg worden tussen
de Eomen incidenteel (Ee]oeNers)parNeerplaatsen
voor]ien op grasstenen.
Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitseisen Zuidhorn de Oostergast fase 2B en 2D-a
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Proȴel 1  NoorderlicKt
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Proȴel 2  Nieuwe Gast  de Oostergast
De nieuwe Gast vormt samen met Ket
NoorderlicKt de wiMNonsluiting van de woonwiMN.
Om dit te EenadruNNen staat ooN de]e weg
vol in de Eomen. De nieuwe Gast wordt net
als Het NoorderlicKt voor]ien van vriMliggende
voetpaden aan weers]iMden van de weg.
De]e voetpaden Nunnen net als langs Ket
NoorderlicKt ooN geEruiNt worden door
ȴetsende scKoolNinderen op Kun weg naar of
van de Erede scKool De Noordster.
Het proȴel van de nieuwe Gast is geinspireerd
op Ȇde Gastȇ de oorspronNeliMNe Koofdstraat
van ZuidKorn. Het streven is dat Ket een
moderne Nopie wordt van de oude Gast.
Op de Navels langs de nieuwe Gast Nomen
vooral vriMstaande woningen en enNele grote
tweeNappers.
In Ket groene proȴel liggen op Eepaalde
pleNNen smalle watergangen. De acKterliggende
Navels ]iMn net als langs de Gast via een Erug
te EereiNen.
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Dit proȴel Eetreft een voort]etting van de reeds
gerealiseerde Zonstraat in fase 1.
De weg fungeert als Euurtontsluitingsweg en
Eestaat uit een 5 m Erede riMEaan met aan
weers]iMden een groen Eerm. In de westeliMNe
Eerm aan de Nant waar de woningen staan is
ruimte voor Ee]oeNersparNeren op grasstenen.
In de oosteliMNe Eerm staan Nnotwillen langs de
13 m Erede watergang de Oostervaart die de
Eegren]ing van de uitEreidingswiMN De Oostergast
vormt. De riMEaan Nent een gedeeld geEruiN net
als in fase 1 van de Oostergast maNen naast
autoverNeer ooN ȴetsers en voetgangers geEruiN
van de riMEaan.
De EeEouwing langs de]e straat vormt de
daadwerNeliMNe dorpsrand van ZuidKorn. De
Navels Eieden voornameliMN plaats aan vriMstaande
woningen met uit]icKt over de weilanden.
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Proȴel 3  9erlengde van de Zonstraat
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Proȴel 4A  Dorpsweide
OoN dit proȴel Eetreft een voort]etting van een
reeds gerealiseerd proȴel in fase 1.
De weg langs de dorpsweide fungeert net als
proȴel 3 als Euurtontsluitingsweg met slecKts
aan ««n ]iMde EeEouwing. De riMEaan is 45 m
Ereed en Eestaat uit asfalt. In de groene Eerm
aan de ]iMde van de woningen is ruimte voor
Ee]oeNersparNeren op grasstenen.
Aan de over]iMde van de weg ligt de groene
dorpsweide ingericKt met diverse Eomen
waterpartiMen en voetpaden.
OoN Kier geldt dat de riMEaan naast autoverNeer
ooN door ȴetsers en voetgangers geEruiNt
wordt.
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De gondEerging ligt in of over de dorpsweide en
vormt Kiermee een afwiMNend groenelement in de
wiMN. De weg eromKeen is geliMN aan proȴel 4 de
weg langs de dorpsweide.
Aan de ]iMde waar geen EeEouwing staat ligt een
ringsloot van 8m Ereed rondom de grondEerging.
Tussen de weg en de ringsloot is een smal
wandelpad voor]ien dat aansluit op de route door
de dorpsweide.
De grondEerging NriMgt een invulling in de vorm
van een speelEos met snelgroeiende Eomen
van diverse grootte fruitEomen en struiNen.
HoogteverscKillen Einnen de grondEerging
worden inge]et om de (speel)activiteiten deels
aan Ket ]icKt te onttreNNen.
De Navels rondom de groene grondEerging
]iMn Eestemd voor vriMstaande woningen en
tweeNappers.
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Proȴel 4%  GrondEerging
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Proȴel 5  Woonstraat met water
Dit proȴel Nomt overeen met Ket proȴel van
de MiracKstraat in fase 1 van de Oostergast
een woonstraat in geEaNNen NlinNers verge]eld
door een watergang.
Het Ee]oeNersparNeren wordt aan ««n
]iMde van de weg voor]ien op grasstenen
in de groene Eerm. Aan de andere ]iMde
ligt de watergang en staan verscKillende
verspreidstaande Eomen in de Eerm tussen de
weg en de watergang.
De toegang tot de Navels die acKter de
watergang liggen loopt EiM voorNeur net
als aan de MiracKstraat via een (gedeelde)
erftoegangsErug. Toegang tot de Navels over
een erftoegangsdam met duiNer wordt in Ket
merendeel van de gevallen als niet Nwalitatieve
oplossing ge]ien. Door de toepasing van
dammen met duiNers die elNaar op relatieve
Norte afstand opvolgen wordt de watergang in
te veel Nleine stuNNen opgeNinpt. De watergang
in de Agenastraat in fase 2A is ]oȇn voorEeeld
van een te veel opgeNnipte watergang.
De riMEaan wordt naast autoverNeer ooN door
ȴetsers en voetgangers geEruiNt.
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Dit proȴel liMNt op Ket proȴel van de Siriusstraat
in fase 1 van de Oostergast een woonstraat
in geEaNNen NlinNers met aan weers]iMden een
groene Eerm.
Het Ee]oeNersparNeren wordt aan ««n ]iMde van
de weg voor]ien op grasstenen in de groene
Eerm. Aan de andere ]iMde staan verscKillende
verspreidstaande Eomen in de Eerm.
De riMEaan wordt naast autoverNeer ooN door
ȴetsers en voetgangers geEruiNt.
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Proȴel 6  Woonstraat
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Proȴel 7  Singel
Dit proȴel met een watergang in Ket midden
liMNt op Ket proȴel van de Polluxstraat en de
Poolsterstraat in fase 1 van de Oostergast
een woonstraat in geEaNNen NlinNers met een
singelproȴel.
Door de fasegrens van deelgeEied 2Da ]al
in eerste instantie slecKts ««n ]iMde van de
singel woningen geEouwd worden. Wanneer
in de toeNomst fase 2 verder wordt ontwiNNeld
ricKting Ket 9an StarNenEorgKNanaal ]ullen aan
de over]iMde van de singel woningen geEouwd
worden. De riMEaan wordt wel geliMN aan Eeide
]iMdes van Ket water aangelegd.
Het Ee]oeNersparNeren wordt gerealiseerd in de
Eerm gren]end aan de EeEouwing. In de Eerm
en Ket talud langs de singel staan verscKillende
verspreidstaande Eomen.
De riMEaan wordt naast autoverNeer ooN door
ȴetsers en voetgangers geEruiNt.
In Ket verlengde van een lang]aamverNeers
doorsteeN is een voetgangersErug over de singel
voor]ien.
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%innen Ket plangeEied van dit stedenEouwNundig
plan worden er twee KofMes gerealiseerd.
De KofMes vormen een onderEreNing op
de voornameliMN oostwest georinteerde
woonstraten.
9an Euiten naar Einnen Nent Ket KofMe de
volgende opEouw
ȏ een groene Eerm met Ee]oeNersparNeren op
grasstenen afgewisseld met inritten naar de
Navels
ȏ een riMEaan in geEaNNen NlinNers ter ontsluiting
van de woningen
ȏ een groen middengeEied met een Ereedte
van EiMna 16m welNe plaats Eiedt aan een
gevarieerde groeniricKting gecomEineerd met
speelvoor]ieningen.
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Proȴel 8  Hof
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Proȴel 9a  ParNeerNoer
De parNeerNoer Eestaat uit een riMEaan met
aan ««n ]iMde KaaNse parNeervaNNen. Het geKeel
is Eestraat met geEaNNen NlinNers en voor de
marNering van de vaNNen Nan een aanvullende
steen worden toegepast.
De afscKeiding naar de tuinen Eestaat uit groene
Kagen.
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%innen Ket plangeEied van dit
stedenEouwNundig plan worden op 4 plaatsen
parNeerNoers aangelegd om met name
de parNeerEeKoefte van riMwoningen in de
omgeving op te vangen.
De toepassing van de parNeerNoers ]orgt
er voor dat de smalle woonstraten met Kun
groene Eermen ooN daadwerNeliMN Kun groene
uitstraling EeKouden.
De parNeerNoers worden allen gecomEineerd
met een lang]aamverNeersdoorsteeN die deels
via de parNeerNoers de naEurige straten met
elNaar verEinden.
De]e doorsteNen ]iMn minimaal 5 meter Ereed
en Eestaan uit een pad van gele Eetontegels
(20x20) en een grasstrooN geȵanNeerd door
groene Kagen.
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Proȴel 9E  Groene
lang]aamverNeersdoorsteeN
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