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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.

aanpassing 05.01.2017
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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.
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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.

22

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.

30

%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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Ɍ  Inleiding beeldkwaliteitseisen

'HEHHOGNZDOLWHLWVHLVHQYRRUGHGHHOSODQQHQ%
HQ'D]HWWHQGHOLMQYRRUWGLHYRRUIDVHHQ
IDVH$LVXLWJH]HW'HHLVHQULFKWHQ]LFKRSHHQ
GRUSVHXLWVWUDOLQJHQKHWFUHUHQYDQHHQKHLGLQ
KHWEHHOG'H]HGRUSVHXLWVWUDOLQJHQHHQKHLGLQ
KHWEHHOGYRUPHQHHQEHODQJULMNHEDVLVNZDOLWHLW
YDQGHZLMNGH2RVWHUJDVWHQYRUPHQYRRU
HHQJURRWGHHORRNKHWRQGHUVFKHLGHQG
YHUPRJHQWHQRS]LFKWHYDQYHOHDQGHUHUHFHQWH
GRUSVXLWEUHLGLQJHQLQGHRPJHYLQJYDQ=XLGKRUQ
'HJHZHQVWHNZDOLWHLWZRUGWEHUHLNWGRRU
ȏ JURHQHHUIDIVFKHLGLQJHQ
ȏ HHQJHYDULHHUGSURJUDPPD
ȏ YDULDWLHLQERXZYROXPH
ȏ YHUVFKLOOHQLQNDYHODIPHWLQJHQ
ȏ ZLVVHOHQGHSOHNNHQYDQZRQLQJHQRSGHNDYHO
ȏ per straat een maximum te stellen aan
Ket aantal ZRninJen Yan een ]elIGe t\pe
RI arFKiteFt Gat naast elNaar maJ ZRrGen
JeERuZG
ȏ ZisselinJen in ZRninJen met een KRJe RI een
laJe JRRt
ȏ Yariatie in nRNriFKtinJen
ȏ een ]RrJYulGiJ samenJestelG materiaalpallet

34

Ɍ  Erfafscheidingen
laJe KaaJ m KRRJ aan YRRr]iMGe

9RRr een Yer]RrJGe en JrRene uitstralinJ
Yan Ge ZiMN ZRrGt er JestreeIG naar uniIRrme
erIaIsFKeiGinJen YRRr alle erIJren]en Jren]enG
aan Ge RpenEare ruimte
$lle ZRninJen NriMJen aan Ge YRRr]iMGe Yan
Ge NaYel een laJe JrRene EeuNenKaaJ met
een KRRJte Yan maximaal m ZelNe Rp eiJen
terrein Yan Ge EeZRners ZRrGt JeplanG «n
meter na Ge YRRrJeYel is Ge KRRJte en Ket t\pe
Yan Ge erIaIsFKeiGinJ YriM
9RRr ]iMtuinen Gie Jren]en aan Ge
RpenEare ruimte JelGt Gat RRN ««n meter
na Ge YRRrJeYelliMn een m KRJe JrRene
erIaIsFKeiGinJen mReten ZRrGen tReJepast
in Ge YRrm Yan een KaaJ RI EeJrReiGe
erIaIsFKeiGinJ

BEELDKWALITEITSEISEN

KRJe KaaJ RI EeJrReiGe erIaIsFKeiGinJ
m aan ]iMtuin

:anneer een tuin Jrenst aan een ZaterJanJ
ZRrGt in YerEanG met Ge EeleYinJ Yan Ket
Zater Kier Jeen KaaJ tReJepast
Rptie JrRnGJeERnGen
ipv appartement

voorbeeld kant-en-klare hagen: Hedera en Beuk, hoogte 1,8m
Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitseisen Zuidhorn de Oostergast fase 2B en 2D-a
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lage haag voortuin

35

Ɍ  Opritten
$utRRprit (nNel 35m EreeG 'uEEel

'e tReJanJ tRt Ge Navels ZRrGt in Ket merenGeel
van de situaties geregeld door een oprit uit
geEaNNen NlinNers in de grasEerm van de straat 2oN
KoeNriMZoningen NriMgen een oprit naar Kun Navel
]odat ]iM op eigen terrein Nunnen parNeren
Aparte paden vanaf de straat naar de voordeur
Nomen alleen voor EiM tussenZoningen van riMen
+ierdoor EliMven de groene Eermen maximaal groen
+et Keeft sterN de voorNeur om de opritten te delen
met de Euren 'e]e gedeelde opritten 6m Ereed
]orgen voor minder doorsniMding of versnippering
van de groene Eermen :anneer toFK individuele
inritten Zorden toegepast dient de afstand tussen
 opritten minimaal 3 meter te ]iMn
'e ontsluiting voor de Navels die aFKter een
Zatergang liggen loopt EiM voorNeur net als
in de Oostergast fase 1 via een (gedeelde)
erftoegangsErug 7oegang tot de Navels over een
erftoegangsdam met duiNer Zordt in Ket merendeel
van de gevallen als niet NZalitatieve oplossing
ge]ien 'oor de toepasing van dammen met duiNers
die elNaar op relatieve Norte afstand opvolgen Zordt
de Zatergang in te veel Nleine stuNNen opgeNnipt
'e Zatergang in de Agenastraat in fase a is ]oȇn
voorEeeld van een te veel opgeNnipte Zatergang

6m EreeG FRnIRrm JemeenteliMN inrittenEeleiG

9RetJanJersRprit tussenZRninJen 5m EreeG
(rItReJanJsEruJ Rver Zater

optie grondgeEonden
ipv appartement

De exacte positie van de de opritten en
toegangspaden naar de deuren ]al in een later
stadium ]orgvuldig moeten Zorden afgestemd met
de positie van Eomen en Ee]oeNersparNeerplaatsen
gerealiseerde auto-oprit fase 1

36

gerealiseerde erftoegangsbruggen fase 1

Ɍ  Parkeren
parNeerplaatsen riMZoningen appartementen
parNeerplaatsen eigen terrein

+et parNeren in de ZiMN de Oostergast
geEeurt grotendeels op eigen terrein
9oor alle grondgeEonden Zoningen en
appartementen Zordt een parNeernorm
van 3 parNeerplaatsen per Zoning
geKanteerd +ierEiM Zorden per Zoning 
parNeerplaatsen voor EeZoners gereNend en
3 voor Ee]oeNers 9oor alle Zoningen met
uit]ondering van tussenriMZoningen geldt dat
er  parNeerplaatsen op eigen terrein moeten
Zorden gerealiseerd %iM Ket ontZerp van de
Zoning en inricKting van de Navel moet Kier
reNening mee Zorden geKouden 0et name EiM
Navels acKter Zatergangen toeganNeliMN via een
Erug dient extra aandacKt te Zorden Eesteed
aan de positie van de Zoning ]odat er altiMd 
parNeerplaatsen naast de Zoning en vµµr de
(mogeliMNe) garage Zorden gerealiseerd

parNeerplaatsen Ee]oeNers in de Eerm

optie grondgeEonden
ipv appartement

+et Ee]oeNersparNeren Zordt per straat
ingepast in ««n van de groene Eermen van de
straat De Ee]oeNersparNeerplaatsen Zorden
aangelegd in grasstenen.
Daar Zaar riMZoningen ]iMn opgenomen in Ket
plangeEied Zorden parNeerNoers aangelegd
om de parNeervraag van de tussenriMZoningen
op te lossen ]onder dat dit ten Noste gaat van
de groene Eermen.
Het streven is om aanvullend op de
parNeerNoers minimaal 1 parNeerplaats in de
naEiMKeid van een tussenZoning te realiseren in
de groenEerm.

parkeerplaatsen bezoekersparkeren op grasstenen
Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitseisen Zuidhorn de Oostergast fase 2B en 2D-a
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Ɍ  Rooilijnen
rooiliMn 5m vanaf openEare ruimte

reeds gerealiseerd deelgeEied

rooiliMn 3m vanaf openEare ruimte

Om te sturen in Ket geZenste Eeeld Zordt voor
de plaatsing van KoofdgeEouZen de rooiliMn in
Ket plan vastgesteld. De sturing is als volgt
1. alle rooiliMnen lopen evenZiMdig aan de
straat
2. de Zoningen staan altiMd acKter of met Kun
voorgevel op de rooiliMn.
De standaard in Ket plan is een rooiliMn van 5
meter. Op enNele plaatsen is er omZille van
meer variatie in de straat een rooiliMn van 3
meter toegestaan dit geEeurt EiMvoorEeeld EiM
lange straten.
OoN EiM sommige riMZoningen en enNele
daarnaast gelegen tZeeNappers geldt een
rooiliMn van 3m.
9oor een evenZicKtig maar tocK gevarieerd
straatEeeld verspringt de rooiliMn niet te vaaN
en vriMZel nooit per individuele Zoning.
9oor Navels die aan meerdere ]iMden gren]en
aan de openEare ruimte geldt ooN een ]iM
rooiliMn. De Nopgevels op de]e pleNNen in Ket
plan vragen extra aandacKt de]e dienen
ontworpen te worden als 2e voorgevel en
Nunnen Kiervoor voor]ien worden van (voor)
deuren en  of raampartiMen.
Op Easis van Eovenstaande uitgangspunten
worden lopende de planontwiNNeling de voor
gestelde rooiliMnen deȴnitief gemaaNt.

*

aanvullende eisen aan de Nopgevel voor
woningen die met 2 gevels gren]en aan de
openEare ruimte

*
*

*

*
*
*

*

*

* *

*
*

* *
* *
*

* * *

*

*

*
*

*
*
*
*
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*
*
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optie grondgeEonden
ipv appartement

* *
*

*

geslaagd voorbeeld gerealiseerde 2e kopgevel
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Ɍ Goothoogte
gootKoogte max. 4m

gootKoogte max. 9m of platte afdeNNing max. 11m
reeds gerealiseerd deelgeEied

optie grondgeEonden
ipv appartement

Om een Eeeld te creren dat aansluit EiM een
organiscK gegroeid dorp wordt op sommige
plaatsen ooN gestuurd in de gootKoogte van de
woningen.
9oor Ket merendeel van de Navels worden
geen eisen gesteld aan de gootKoogte van
Ket woongeEouw. Hier Nan dus of een Koge
of een lage goot toegepast worden. (cKter
voor riMwoningen en enNele aangren]ende
woningen wordt de gootKoogte EeperNt tot
max. 4m. Daarnaast worden voor een aantal
EeeldEepalende locaties ]oals de dorpsweide
en de Oostervaart ooN een gootliMn van 4m
voorgescKreven. Dit is van Eelang om Ket
gewenste Eeeld van een gevarieerd dorps
straatEeeld met veel ]icKtEaar daNoppervlaN
te realiseren. Ζmmers EiM woningen met een
lage goot Eestaat een groot deel van Ket Kuis
uit Ket daN. (en mansarde Nap is een t\pe Nap
met een gootKoogte van ca. 4m waarEiM vanaf
de 1e etage gevelpannen worden toegepast
welNe overgaan in een daadwerNeliMNe Nap op
de 2e etage. Dit is een gescKiNt t\pe om veel
EruiNEaar vloeroppervlaN te comEineren met
veel ]icKtEaar daN.
Om woningen met Koge goot ooN goed te laten
passen in Ket dorpse straatEeeld is een gelede
gevel gewenst.
Op Easis van Eovenstaande uitgangspunten
wordt lopende de planontwiNNeling de voor
gestelde verdeling in gootKoogte deȴnitief
gemaaNt.

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

aanpassing 05.01.2017

BEELDKWALITEITSEISEN

gootKoogte max. 7m
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Ɍ  Kaprichting

1aast variatie in gootKoogte is ooN variatie in
NapricKting gewenst. (r wordt onderscKeid
gemaaNt in langs dwars en samengestelde
Nappen. 6amen met de gootKoogte vormt
dit een passend middel om variatie te
EewerNstelligen en een dorps Eeeld te creren.

langsNap verplicKt

]owel dwars langs als
samengestelde Nap toegestaan

dwarsNap verplicKt

reeds gerealiseerd deelgeEied

]owel dwars als langsNap
toegestaan

(r worden geEieden onderscKeiden waar
ener]iMds KaaNsNappen en ander]iMds
langsNappen verplicKt worden gesteld. 9oor
een groot deel van de woningen EliMft de
NapricKting ecKter vriM en ]iMn Eeide ricKtingen
of comEinaties toegestaan.
Het is wel de Eedoeling dat er Einnen een
straat een gevarieerd Eeeld onstaat ooN Tua
NapricKting dus als aanvullende regel wordt
gesteld dat een straat met alleen langsNappen
niet is toegestaan.
:anneer EiM een tweeNapper of riMtMe een
dwarsNap wordt voorgescKreven is minimaal 1
dwarsNap per Eouwvolume ooN toegestaan.
Op Easis van Eovenstaande uitgangspunten
wordt lopende de planontwiNNeling de voor
gestelde verdeling in NapricKting deȴnitief
gemaaNt.
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optie grondgeEonden
ipv appartement

Ɍ  Bijgebouwen & Bouwvolumes
EeeldEepalende ]one  aanvullende regels voor
positie enof Napvorm EiMgeEouwen

reeds gerealiseerd deelgeEied

*

EiM Navels met ]iMtuinen gren]end aan de openEare
ruimte wordt extra aandacKt Eesteed aan de
positionering van EiMgeEouwen. %eide gevels
georienteerd op de openEare ruimte gelden als
voorgevel waar EiMgeEouwen acKter gepositioneerd
dienen te worden

*

*

*

* *
*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*

* *
* * *
* *
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

optie grondgeEonden
ipv appartement

* *
*

*
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9oor alle EiMgeEouwen geldt dat de]e minimaal
op 5m afstand vanaf de voorgevelliMn dienen te
worden gerealiseerd dit om groene voortuinen
te realiseren en 2 autoȇs voor de garage NwiMt te
Nunnen. De materialisering van de EiMgeEouwen
is geliMN aan die van Ket KoofdgeEouw. Dit geldt
]owel voor vriMstaande EiMgeEouwen als voor
EiMgeEouwen gescKaNeld aan Ket KoofdgeEouw.
9oor de woningen die liggen aan de
EeeldEepalende randen van Ket plangeEied
worden speciale eisen gesteld aan de locatie en
of de uitstraling van de EiMgeEouwen. Ζn de]e
EeeldEepalende ]ones (groen in de Naart) is Ket
gewenst dat EiMgeEouwen niet Ket straatEeeld
domineren. 9oor de]e Navels gaat de voorNeur uit
naar plaatsing van EiMgeEouwen op een afstand
van minimaal 5m acKter de acKtergevel van de
woning.

BEELDKWALITEITSEISEN

positie en Napvorm EiMgeEouw vriM invulEaar

9oor EiMgeEouwen in de EeeldEepalende ]ones
die op een afstand van minder dan 5m acKter
de acKtergevel worden gereliseerd worden
aanvullende eisen gesteld aan de uitstraling van
Ket EiMgeEouw. Het EiMgeEouw moet in dit geval
een arcKitectoniscK ensemEle vormen met Ket
KoofdgeEouw en worden voor]ien van een Nap
geliMN aan Ket KoofdgeEouw.

aanpassing 05.01.2017

41

Ɍ  Ruimtelijke eenheden
wonen in de straat en aan de
dorpsweide: mix

%innen Ket plangeEied worden verscKillende
ruimteliMNe eenKeden onderscKeiden waarEinnen
wordt gestuurd op speciȴeNe uitstraling en
Nwaliteit.

wonen langs de Oostervaart:
voornameliMN vriMe Navels
wonen aan de Nieuwe Gast:
voornameliMN vriMe Navels en
grote tweeNappers

%innen de ruimteliMNe eenKeid Ȇwonen aan de
Kofȇ gelden ruimere regels. Hier is Ket mogeliMN
om op meerdere manieren invulling te geven aan
speciȴeNe wensen Tua woningt\pe of uitstraling.
In paragraaf 2.11 wordt verder ingegaan op de
EeeldNwaliteitseisen per ruimteliMNe eenKeid.

optie grondgeEonden
ipv appartement
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wonen aan de Kof: voornameliMN
tweeNappers met af en toe riMen en
vriMstaand.
wonen aan de de grondEerging:
voornameliMN vriMe Navels met af en
toe een tweeNapper

stiMlfamilie 1

stiMlfamilie 4

stiMlfamilie 7: Kof

stiMlfamilie 2

stiMlfamilie 5

stiMlfamilie 8: ]elfde als
gerealiseerd deel Kof

stiMlfamilie 3

stiMlfamilie 6: singel

Stijlfamilies / architectenverdeling

Om te Nomen tot een geEalanceerde wiMN met
een afgewogen variatie in arcKitectuur is Ket
van Eelang om na te denNen over verscKillende
arcKitectuurstiMlen voor de diverse woningen.
De voorgestelde verdeling voor arcKitectuurstiMlen
gaat uit van meerdere clusters van verscKillende
omvang per straat met een eigen stiMl. Het
idee KieracKter is dat er geen grote aantallen
aaneengeloten woningen met de]elfde stiMl
voorNomen. (r wordt een maximum van 3
Eouwvolumes naast elNaar met de]elfde stiMl
geKanteerd. Hierdoor ontstaat een gevarieerd
straatEeeld dat de indruN van een organiscK
gegroeid dorp geeft.
Het verscKil in arcKitectuurstiMl Nan goed EereiNt
worden door verscKillende arcKitecten in te
scKaNelen voor de uitwerNing van de verscKillende
stiMlen.

optie grondgeEonden
ipv appartement

BEELDKWALITEITSEISEN

Ɍ

6tiMlfamilie 1 2 Nomen uit Ket EeeldNwaliteitsplan
van ȆHet NoorderlicKtȇ.
Op Easis van Eovenstaande uitgangspunten en
Kiernaast getoond NaartEeeld wordt lopende de
planontwiNNeling de voorgestelde verdeling in
stiMlfamilies deȴnitief gemaaNt.
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Ɍ

Architectuur

De EeeldNwaliteit van de toeNomstige woningen in
Ket geEied wordt gestuurd door een aantal regels
welNe EescKreven ]iMn in de volgende paragrafen.

Algemeen geldende regels
De onderstaande algemeen geldende regels
gelden voor alle EeEouwing in de tweede fase van
De Oostergast en ]iMn opgesteld om een Eepaalde
EasisNwaliteit voor de EeEouwing te Nunnen
garanderen.
AfwiMNingen in positieve ]in ]iMn alleen toegestaan
wanneer de]e worden goedgeNeurd door Ket
Nwaliteitsteam en de welstand. %ouwplannen
]ullen in eerste instantie getoetst worden aan de
uitgangspunten uit Ket stedenEouwNundig plan
en de vertaling Kiervan in Ket Eestemmingsplan
en vervolgens aan de EeeldNwaliteitseisen ]oals
Kierna omscKreven.
In aanvulling op de algemeen geldende
EeeldNwaliteitsregels ]iMn verderop in dit
KoofdstuN regels per ruimteliMNe eenKeid
opgenomen. De]e EescKriMven de speciȴeNe
uitstraling en Nwaliteit per eenKeid en ]orgen
ervoor dat de verscKillende ruimteliMNe eenKeden
ieder een eigen uitstraling en NaraNter NriMgen.
9oor ]over de aanvullende speciȴeNe regels niet
van toepassing ]iMn gelden de algemene regels.
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Referenties architectuur voor de Oostergast

Geslaagde gerealiseerde architectuur in de Oostergast

%DVLVGDNYRUP
%iM de Kui]en in de Oostergast ]iMn de daNen
een EelangriMN en prominent aanwe]ig element.
Het daN is de EliNvanger van Ket Kuis. (en
groot deel van Ket Kuis Eestaat dan ooN uit
daN. 9oor de daNvormen geldt net als voor Ket
Easisvolume dat de daNvorm eenvoudig en in
««n oogopslag KerNenEaar dient te ]iMn. Om die
reden ]iMn wolfseinden of andere vervormingen
van de Easisvorm die slecKts een deel van Ket
Kele daN Eeslaan niet toegestaan. Alle daNen
KeEEen Kellingen die variren van 30| tot 60|
en een gootKoogte van ca. 4  7 meter met
een noNKoogte van maximaal 11 meter. Als
uit]ondering geldt Ket appartementengeEouw
met een gootKoogte van maximaal 9 meter. De
noNKoogte of Koogte platte afdeNNing van Ket
appartementengeEouw Eedraagt maximaal
11 meter. Naast woningen met KaaNse Nappen
Nomen er ooN langsNappen en samengestelde
Nappen voor (]ie Naart op El] 40).

%LMJHERXZHQ
9oor de EiMgeEouwen geldt dat de]e een
arcKitectoniscK ensemEle dienen te vormen met
Ket KoofdgeEouw. Dit EeteNent onder meer dat
de materialisering van de EiMgeEouwen geliMN is
aan die van Ket KoofdgeEouw. Dit geldt ]owel voor
vriMstaande EiMgeEouwen als voor EiMgeEouwen
gescKaNeld aan Ket KoofdgeEouw.
9oor de woningen in de EeeldEepalende
]ones (]ie Naart op El] 41) is Ket gewenst
dat EiMgeEouwen ]oals garages scKuren en
tuinKuisMes niet Ket straatEeeld domineren. 9oor
de]e Navels gaat de voorNeur uit naar plaatsing
van EiMgeEouwen op een minimale afstand van 5m
acKter de acKtergevel van de woning.
Er worden in dat geval geen aanvullende eisen
gesteld aan uitstraling of Napvorm EiMgeEouw.
Indien men in de]e ]ones EiMgeEouwen wil
plaatsen naast de woning of op een afstand van
minder dan 5m acKter de acKtergevel worden
aanvullende eisen gesteld aan de uitstraling van
Ket EiMgeEouw. Het EiMgeEouw dient in dit geval
een arcKitectoniscK ensemEle te vormen met
Ket KoofdgeEouw en tevens te worden voor]ien
van een Nap onder de]elfde daNKelling als Ket
KoofdgeEouw.
%uiten de EeeldEepalende ]ones geldt een
minimale afstand van 5m vanaf de voorgevelliMn.
De Napvorm van de EiMgeEouwen in de]e ]one
is vriM. Dit EeteNent dat ooN platte daNen Kier ]iMn
toegestaan.
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Aan en uitEouwen ter vergroting van Eepaalde
woonruimtes ]oals erNers daNNapellen serres
en EiMNeuNens ]iMn ondergescKiNt aan Ket
KoofdgeEouw. De]e aan en uitEouwen maNen
onderdeel uit van Ket Koofdvolume en vormen
samen ««n arcKitectoniscK ensemEle met
Ket KoofdgeEouw. Dit EeteNent tevens dat de
materialisering van aanȂ en uitEouwen geliMN is
aan die van Ket KoofdgeEouw.
+RHNZRQLQJHQ
6peciale aandacKt is gewenst EiM KoeNNavels.
De woningen op de]e Navels dienen twee]iMdig
te worden georinteerd. %linde gevels ]iMn niet
toegestaan. Dit Koudt in dat ]owel de voor als
de ]iMgevel die georinteerd is op Ket openEaar
geEied voor]ien ]iMn van gevelopeningen ]oals
ramen KoeNramen enof toegangen tot de
woning.

aanpassing 05.01.2017

BEELDKWALITEITSEISEN

%DVLVYROXPH
(lNe woning Eestaat uit een KoofdgeEouw met
een Keldere eenvoudige Koofdvorm die in ««n
oogopslag KerNenEaar is.
9oor de riMwoningen geldt dat de individuele
woningen ondergescKiNt dienen te ]iMn aan Ket
Koofdvolume van de riM.
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Materialenstaat
9oor alle woningen geldt dat de daNen Eestaan
uit NeramiscKe daNpannen in een antraciet
tint. Hoog verglaasde pannen worden niet
toegepast. Mat verglaasde pannen EeKoren tot
de mogeliMNKeid.
Deuren en No]iMnen ]iMn van Kout of aluminium
en ]iMn ElanN gelaNt of KeEEen terugKoudende
Nleuren ]oals griMs wit donNerElauw
of donNergroen. De Easisvorm van de
No]iMnen is recKtKoeNig. De No]iMnen KeEEen
geen roedeverdeling. %iM toepassing van
NunststofNo]iMnen ]al de proȴelmaat overeen
moeten Nomen met vergeliMNEare Kouten of
aluminium No]iMnen.
Gevels Eestaan uit metselwerN in een
genuanceerde vormEaNsteen in oranMe rood
en Eruintinten. 3er arcKitectoniscKe eenKeid
wordt altiMd ««n t\pe steen (of ««n mix van
stenen) toegepast. HierEiM geldt dat een twee
ondereen Nap woning wordt EescKouwd
als ««n arcKitectoniscKe eenKeid. 6uEtiele
Nleurnuances Einnen stiMlfamilies KeEEen de
voorNeur Eoven contrasterende Nleuren.

geen contrasterende kleuren binnen
één woning

subtiele kleurenmix

materiaal Dak

materiaal Gevel

%iM toepassing van ]onnepanelen dienen de]e
]oveel mogeliMN in Ket ontwerp van de woning
te worden geintegreerd. =ie Ket document
“Libau - RUIMTE VOOR ZON! Tips voor een
zorgvuldige inpassing van zonnepanelen” voor
verscKillende goede inpassingsmogeliMNKeden.
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dakpannen en gevelbekleding

subtiele nuance

Wonen in de straat
Algemeen
De woningen ]iMn eenvoudig en KeEEen een
dorpse uitstraling. Door de verscKillende
woningt\pologien riMwoningen 2onder1
Nap woningen en vriMstaande woningen en
verscKillende arcKitecten ontstaat variatie in Ket
straatEeeld.

2-onder-1 kapwoning met individuele
dwarskap

heldere basisvorm met aan- en uitbouwen in gelijke 2-onder-1-kapwoning met eenvoudige uitbouw
materialisering als basisvolume
in gelijke materialisering als basisvolume

Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met Nap
EouwKoogte: maximaal 11m
gootKoogte: 4m tot 7m (]ie El] 39)
Hoogte appartementengebouw
verdiepingen: 2 of 3 lagen met Nap
EouwKoogte: maximaal 11m
gootKoogte: 7m tot 9m (]ie El] 39)

BEELDKWALITEITSEISEN

Per ruimtelijke eenheid wordt er naast de algemeen
geldende regels gestuurd op speciȴeke uitstraling en
kwaliteit.

Dakvorm
divers ]ie Naart NapricKtingen (El] 40)
oversteNNen niet toegestaan

rijwoningen (3/1kap of 4/1kap) met een uitstraling die aansluit bij de
vrijstaande en 2/1kap t\pologieen. Individuele woning niet direct aȵeesbaar.

referentie van een appartementengebouw
met kap die goed binnen de dorpse
uitstraling van de Oostergast past
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Wonen langs de Oostervaart
algemeen
De woningen KeEEen een NracKtige KerNenEare
vorm. 7e]amen vormen ]e een dorpsrand met
een sterNe contour.
hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met Nap
EouwKoogte: maximaal 11 m
gootKoogte: 4m tot 7 m (]ie El] 39)
dakvorm
divers oversteN toegestaan ]ie Naart
NapricKtingen (El] 40)

krachtige herkenbare vormen

sterke contour dorpsrand door krachtige vormen

48

Algemeen
De Navels rondom de grondEerging ]iMn ruim
en worden door Kun ligging vaaN vanaf een
grotere afstand ervaren. %iM de]e woningen wordt
gestreefd naar een NracKtige en uitgesproNen
vorm die per woning mag variren.

wisselend beeld dwarskappen en langskappen

eenduidig volume op ruime kavel

krachtige vorm/uitstraling

Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met Nap
EouwKoogte: maximaal 11m
gootKoogte: 4m tot 7m (]ie El] 39)
DaNvorm
divers ]ie Naart NapricKtingen (El] 40)
oversteNNen niet toegestaan

gericht op uitzicht waterberging

BEELDKWALITEITSEISEN

Wonen aan de grondEerging

uitgesproken vorm(en)
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Wonen aan de Kof
De]e regels gelden voor de woningen aan de Kof
wanneer geen geEruiN gemaaNt wordt van de
mogeliMNKeid tot extra vriMKeid. De mogeliMNKeid
tot extra vriMKeid in Eouwvolume en woningt\pe
of materialisering wordt in de volgende paginaȇs
EesproNen.
Algemeen
De woningen rond de Kof vormen een
arcKitectoniscK ensemEle met elNaar.
Dit wordt EereiNt door een eenvoudige
geliMNvormige gevel en daNEeKandeling. De
woningen ]iMn georinteerd op de ge]amenliMNe
groenvoor]iening en ]iMn ontworpen door 1 of
maximaal 2 verscKillende arcKitecten.
Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met Nap
EouwKoogte: maximaal 11m
gootKoogte: 4m tot 7m (]ie El] 39)
Dakvorm
voornameliMN langsNappen met enNele
dwarsNap ]ie Naart NapricKtingen (El] 40)
oversteNNen niet toegestaan.
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oriëntatie op groene hof

woningen vormen een architectonisch ensemble

Algemeen
De twee KofMes in Ket plangeEied ]iMn locaties waar
extra vriMKeden gelden.
Op twee manieren Nan worden afgeweNen van de
algemeen geldende regels
ȏ afwiMNing in materialisatie
ȏ afwiMNing in vorm en t\pologie
%iM afwiMNing in materialisatie geldt de
voorwaarde dat de standaard vormentaal ]oals
omscKreven onder de algemene regels van dit
EeeldNwaliteitsplan wordt aangeKouden. OoN
de vastgelegde rooiliMnen NapricKtingen en
gootKoogten EliMven gelden evenals de eis om te
Nomen tot een arcKitectoniscK ensemEle.

oversteNNen niet toegestaan.

BEELDKWALITEITSEISEN

Wonen aan de Kof met extra vriMKeid in materialisering

Materiaal
De Nleur en Ket soort gevelmateriaal en
daNafwerNing wiMNt af van de overige woningen
in de Oostergast. Meerdere natuurliMNe tinten en
materialen ]iMn Kier mogeliMN. De woningen aan de
Kof vormen met elNaar een ensemEle en Nomen
overeen in Nleur en materiaal.

Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met Nap
EouwKoogte: maximaal 11m
gootKoogte: 4m tot 7m (]ie El] 39)
Dakvorm
voornameliMN langsNappen met enNel dwarsNap
]ie Naart NapricKtingen (El] 40)

referenties vrijheid in materialisering. Meerdere natuurlijke tinten en
materialen zijn mogelijk
Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitseisen Zuidhorn de Oostergast fase 2B en 2D-a

aanpassing 05.01.2017

51

Wonen aan de Kof met extra vriMKeid in vormentaal en woningt\pologie
Algemeen
De twee KofMes in Ket plangeEied ]iMn locaties waar
extra vriMKeden gelden.
Op twee manieren Nan worden afgeweNen van de
algemeen geldende regels
ȏ afwiMNing in materialisatie
ȏ afwiMNing in vorm en t\pologie
%iM afwiMNing in vorm en t\pologie geldt de
voorwaarde dat de standaard materialisering
die omscKreven is onder de algemene regels
van dit EeeldNwaliteitsplan dient te worden
gerespecteerd.
De regels in]aNe rooiliMnen NapricKtingen en
gootKoogten Nomen te vervallen
Wel dient er ten alle tiMde reNening te worden
geKouden met een parNeeroplossing van 2
parNeerplaatsen op eigen terrein. OoN dienen de
woningen op de]e locatie een arcKitectoniscK
ensemEle met elNaar te vormen.

Dakvorm
De daNvorm is ]eer divers en Nan variren van
Nap tot sKeddaN of plat daN. OversteNNen ]iMn niet
toegestaan.
Typologie
De vriMKeid in vormentaal ]orgt ervoor
dat Kier andere woningt\pes gerealiseerd
Nunnen worden dan momenteel voor]ien
in Ket woningEouwprogramma. =o Nunnen
patiowoningen Eungalows of woningen met een
sKeddaN worden gerealiseerd.
Materiaal
De Nleur en Ket soort gevelmateriaal is volgens de
algemene regels uit dit EeeldNwaliteitsplan.

Hoogte
verdiepingen: 1 tot 3 lagen
EouwKoogte: maximaal 11m
gootKoogte: 4m tot 7m (]ie El] 39)

referenties vrijheid in vormentaal en woningtypologie, standaard materialen
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Wonen aan de Nieuwe Gast
De Nieuwe Gast is geinspireerd op ȆDe Gastȇ de
oorspronNeliMNe Koofdstraat van =uidKorn. Het
streven is dat de Nieuwe Gast een moderne Nopie
wordt van de oude Gast. Op de Navels langs de
Nieuwe Gast Nomen dan ooN vooral vriMstaande
woningen en enNele grote tweeNappers.
De grote mate van variatie in EeEouwing de
EiM]ondere woningontwerpen en afwiMNende
materialen en gestucte gevels van de woningen
aan de oude Gast dienen als inspiratie voor de
EeEouwing aan de Nieuwe Gast. OoN de pleN
waarop de woningen op de Navel staan en de
wiM]e waarop de tuin EiMdraagt aan de lommerriMNe
EeeldNwaliteit van De Gast is uitgangspunt voor
de Nieuwe Gast.

BEELDKWALITEITSEISEN

Bebouwing ‘De Gast’; veel variatie, sculpturale volumes, rijke detaillering, afwijkende materialisering en samengestelde dakvormen

7enslotte worden ooN de NaraNteristieNen in de
openEare ruimte van de oude Gast overgenomen
De Nieuwe gast NriMgt een groen proȴel met aan
Eeide ]iMden Eomen in groene Eermen en op
Eepaalde pleNNen smalle watergangen langs de
Eermen. De acKterliggende Navels ]iMn net als
langs De Gast via een Erug of smalle dam te
EereiNen.

sculpturaal volume door op- en aanbouwen en overstekken
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Wonen aan de Nieuwe Gast

Moderne eigentijdse bebouwing aan de ‘Nieuwe Gast’;
veel variatie, sculpturale volumes, rijke detaillering, afwijkende materialisering, samengestelde dakvormen en/of platte daken

Algemeen
De Navels ]iMn ruim en de woningen ]iMn
sculpturaal door meerdere forse op en
aanEouwen. Net als Ket merendeel van de oude
woningen aan de Gast in =uidKorn ]iMn de]e
woningen ]orgvuldig gedetailleerd.
Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met Nap
EouwKoogte: maximaal 11m
gootKoogte: 4m tot 7m (]ie El] 39)
Dakvorm
divers ooN samengestelde Nappen en platte
afdeNNingen ]ie Naart NapricKtingen (El] 40)
oversteNNen ]iMn toegestaan.
Materiaal
Aan de Oostergast gelden ruimere regels Tua
materialisering. Naast EaNsteen in oranMerood en
Eruin tinten en daNpannen in griMs  antraciet ]iMn
ooN andere gevelmaterialen en daNafwerNingen
toegestaan ]oals stucwerN Kout metaal riet etc.
Meerdere natuurliMNe tinten en materialen ]iMn Kier
mogeliMN.

referenties vrijheid in materialisering. Naast het basismateriaalpallet zijn meerdere natuurlijke tinten en materialen mogelijk

54

Bebouwingsgebied

Bouwperceel
(bedraagt max. 40%
van bebouwingsgebied)

Bouwperceel
(bedraagt max. 40%
van bebouwingsgebied)
Bebouwingsgebied

Bouwperceel
(bedraagt max. 40%
van bebouwingsgebied)
Bebouwingsgebied

Positie gebouw op de kavel
De EeEouwing van de ȆvriMe Navelsȇ langs de
Nieuwe Gast wordt Einnen een Kelder Eegrensd
EeEouwingsgeEied geEouwd.
Het EeEouwingsgeEied is als volgt Eepaald
ȏ de afstand tot de openEare weg of watergang
Eedraagt minimaal 5m
ȏ de afstand tot de ]iMdelingse perceelsgrens
Eedraagt 3m
ȏ de afstand tot de acKtergrens Eedraagt 0m.
%innen dit EeEouwingsgeEied geldt een maximaal
EeEouwingspercentage van 40. Dit maximaal
te EeEouwen oppervlaN wordt Eouwperceel
genoemd. 9ergunningsvriMe EouwwerNen
worden niet meegereNend Einnen dit maximum
EeEouwingspercentage.

BEELDKWALITEITSEISEN

Wonen aan de Nieuwe Gast

Op de]e wiM]e wordt de gewenste ȆopenKeidȇ
gewaarEorgd en ]ullen de tuinen in Koge mate
EiMdragen aan de lommerriMNe EeeldNwaliteit van
de Nieuwe Gast.

Reeds vergunde kavel

Disclaimer: aan deze afmetingen zijn geen rechten te ontlenen.

Kavel, bebouwingsgebied, bouwperceel
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.avelpaspoorten NG01 NG02 NG03
Positie gebouw op de kavel
9oor de ȆvriMe Navelsȇ langs de Nieuwe Gast
Einnen de]e stedenEouwNundige uitwerNing is
Kiernaast aan de Kand van Nleine Navelpaspoorten
aangegeven wat de afmetingen van de Navels
Eedraagt en Koe groot de omvang van Ket
EeEouwingsgeEied is.
%innen dit EeEouwingsgeEied geldt een maximaal
EeEouwingspercentage van 40. Dit maximaal
te EeEouwen oppervlaN wordt Eouwperceel
genoemd. 9ergunningsvriMe EouwwerNen
worden niet meegereNend Einnen dit maximum
EeEouwingspercentage.

Disclaimer: aan deze kavelpaspoorten zijn geen rechten te ontlenen.
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Kaveloppervlak
= 1015 m2

Bebouwingsgebied
= 487 m2

Kaveloppervlak
= 805 m2

Bebouwingsgebied
= 507 m2

Kaveloppervlak
= 787 m2

Bebouwingsgebied
= 465 m2

Disclaimer: aan deze kavelpaspoorten zijn geen rechten te ontlenen.
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