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om de historische kern te vergroenen. Door de krachten te bundelen
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Olle kern een werkboek te maken. In workshops met bewoners en
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professionals is nagedacht hoe we d’ Olle kern aantrekkelijker en
HHQ¿MQHUHSOHNNXQQHQPDNHQRPWHOHYHQHQUHFUHsUHQ+LHUXLW]LMQ

Nieuwstra

twee soorten verbeteringen naar voren gekomen: 1.) verbeteringen
aan panden voor en door eigenaren en 2.) verbeteringen aan d’
Olle kern die alleen samen met andere partijen kunnen worden
opgepakt zoals de herinrichting van de Noorderstraat waarbij de
6

gemeente een belangrijke rol heeft. De verbeteringen zijn op de
kaart hiernaast aangegeven.
Omdat de verschillende soorten verbeteringen ieder hun eigen
karakter hebben, zijn twee inspirerende werkboeken gemaakt.
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Voor u ligt het werkboek met handvatten voor d’ Olle kern. Laten
we samen met andere partijen aan de slag gaan!

plangebied d’Olle kern

PANDEN

foto van de deelnemers aan de slotbijeenkomst (van linksboven naar rechtsonder): Bartele, Tim,
Hielke, Annet, Nienke, Wouter, Roel, Roelof, Jaap, Ton (afwezig: Reina, Jack, Coen)
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handvatten voor de kern
onderwerpen

De inhoud van dit werkboek sluit aan bij de behoefte vanuit het dorp.
Doordat het aantal huishoudens minder snel daalt leeft de aanpak
van leegstand, wat oorspronkelijk centraal stond in het vervolgtraject
van WERK& Ulrum, niet onder de bewoners. Ulrumers vinden wel
dat er iets moet gebeuren met d’ Olle kern om die mooi en leefbaar
te houden. Uit gesprekken met bewoners zijn zes onderwerpen
(zie rechter pagina) voor dit werkboek naarvoren gekomen. Per
onderwerp zijn door bewoners samen met professionals handvatten
opgesteld.
De onderwerpen in dit werkboek kunnen alleen opgepakt worden
door een samenwerking van dorpsbewoners met andere partijen
zoals de gemeente, woningcorporatie Wierden en Borgen,
Zonnehuisgroep

Noord,

welzijnswerk,

Landschapsbeheer

Groningen en Stichting Oude Groninger Kerken. Het werkboek
helpt bewoners deze onderwerpen op de agenda te krijgen bij deze
SDUWLMHQHQPDDNWGHLGHHsQGLHOHYHQLQKHWGRUSLQ]LFKWHOLMN2SKHW
moment dat een onderwerp wordt uitgewerkt in een plan vormen de
handvatten inspiratie en een leidraad. Om de belangen van het dorp
te borgen is het aan te bevelen dat het dorp bij deze uitwerkingen
zelf ontwerpdeskundigheid organiseert.
Aan de onderwerpen ‘vergroenen’ en ‘vrijkomende kavels’ (voor de
locatie ‘De Borgstee’) wordt in het project Terpen- en Wierdenland
al gewerkt. De hiervoor opgenomen handvatten zijn afgestemd
met Landschapsbeheer Groningen en worden meegenomen in dit
project.
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#2 eenheid buitenruimte blz. 18
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handvatten voor de kern
benadering

Dat wat Ulrum tot Ulrum maakt willen we met dit werkboek koesteren
en versterken. Deze dorpsidentiteit is beschreven in typisch Ulrum!
dorpsidenteit aan de hand van verhalen. Daarnaast willen we sociale
activiteiten buitenshuis, zoals het maken van een praatje met de
buren of voorbijgangers, bevorderen. Deze activiteiten zijn heel
belangrijk om ergens prettig te kunnen leven. Ze vormen het begin
van een nieuwe vriendschap, dragen bij aan het onderhouden van
bestaande contacten en vormen een bron van informatie doordat
de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld.
Het boek ‘Life between buildings, using public space’ van de
Deense architect Jan Gehl legt een verband tussen activiteiten
buitenshuis en verblijfskwaliteit. Een omgeving met verblijfskwaliteit
is een omgeving met een prettige inrichting, een menselijke maat
en schaal, een fraai uiterlijk en is gezond en veilig. In het boek
wordt onderscheid gemaakt in drie soorten activiteiten buitenshuis;
noodzakelijke activiteiten (zoals wachten op de bus), optionele
activiteiten (zoals even op een bankje zitten en genieten van de zon)
en sociale activiteiten (zoals groeten en een praatje maken). Uit
het onderzoek van Jan Gehl blijkt dat bij een lage verblijfskwaliteit
van de buitenruimte activiteiten beperkt blijven tot de strikt
noodzakelijke. Dit heeft grote invloed op het ontstaan van sociale
activiteiten omdat die meestal het gevolg zijn van noodzakelijke of
optionele activiteiten. Er ontstaat daardoor een neerwaartse spiraal
waarbij er niets gebeurt omdat er niets gebeurt. Deze spiraal werkt
ook de andere kant op. Een mooi voorbeeld hiervan is een groep
spelende kinderen waarbij het aantal deelnemers vaak toeneemt
gedurende het spel.

het Lotuspark is een goed voorbeeld van
verblijfskwaliteit toevoegen aan d’ Olle kern
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tuinieren vormt een logische aanleiding om naar buiten te gaan
en leidt vaak tot een praatje met de buren of voorbijgangers

goed geplaatse banken in de buitenruimte zorgen voor een langduriger verblijf. In een
hoekopstelling ontstaan sneller contacten

handvatten voor de kern
benadering

In de basis is d’ Olle kern geschikt voor het ontstaan van levendigheid.
Zo is het aantal bewoners overzichtelijk waardoor iedereen elkaar
kent. Ook is het oppervlak van de kern in verhouding tot het aantal
bewoners beperkt waardoor er sowiezo meer activiteiten plaats
vinden dan in bijvoorbeeld een villabuurt met enkele huizen op
grote kavels. Verder blijft door de compacte opzet in de kern de
snelheid van autoverkeer laag en worden auto’s geparkeerd op
enige afstand van de voordeur. Hierdoor wordt er in de historische
kern relatief veel gewandeld, wat ten goede komt aan het ontstaan
van sociale activteiten. Tot slot zorgt de compacte opzet samen met
de beperkte bouwhoogte voor een gunstig klimaat. Er is beschutting
tegen de wind terwijl het zonlicht juist diep kan doordringen tot in
de kern.
Er zijn ook een aantal randvoorwaarden voor een levendige
kern nog niet ingevuld. Dicht bij huis ontbreken meestal stoepen,
gevel- of voortuinen op de overgang van panden naar de straat.
Juist deze overgang geeft bewoners een reden om naar buiten
te gaan. Bijvoorbeeld om te tuinieren of te genieten van de zon.
Een bank bij de voordeur vormt een zeer bescheiden maar ook
effectieve manier om de levendigheid te vergroten. Daarnaast
moet de verblijfskwaliteit worden versterkt. De kern is te stenig en
ontoegankelijk voor de dorpsbewoners die slecht ter been zijn. Ook
zijn er meer en goed geplaatste zitbanken nodig. De aanwezigheid
van goede zitplekken is een basisvoorwaarde voor een langduriger
verblijf in de buitenruimte.
Een aandachtspunt vormt tenslotte de beperkte mate van nietwoonfuncties in de historische kern. Deze functies verrijken
de leefomgeving en worden voor zover aanwezig gekoesterd.
Daarnaast stellen we voor om ruimte geven aan nieuwe initiatieven
die geen overlast veroorzaken. Dit vraagt om een aanpassing
van het bestemmingsplan op basis waarvan vrijwel alleen wonen
mogelijk is.
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koester en stimuleer dorpse bedrijvigheid in de kern zodat er wat te zien is. Houd hiermee rekening bij het
opstellen van een bestemmingsplan (heet vanaf 2018 overigens omgevingsplan)

handvatten voor d’ Olle kern

#1 verpaupering

#1 verpaupering
aanpak achterstallig onderhoud en ‘rotte kiezen’

‘Ulrum is een net dorp, de huizen worden goed onderhouden’,
vertelde een bewoner. Als je rondloopt in het dorp staan de meeste
panden inderdaad goed in de verf en zien er goed onderhouden uit.
In d’ Olle kern staan helaas ook enkele panden met veel achterstallig
onderhoud en zogenaamde ‘rotte kiezen’ (zie ook de plankaart in
dit werkboek). Dit is onwenselijk omdat zij afbreuk doen aan de
leefbaarheid en de waarde van de omliggende panden.
Bewoners/eigenaren zijn verplicht hun pand goed en regelmatig te
onderhouden. Het hoofdidee is om panden met veel achterstallig
onderhoud op te knappen en nieuwe panden met achterstallig
onderhoud te voorkomen. Het ‘werkboek d’ Olle kern, tips voor het
verfraaien en opknappen van panden’ ondersteunt pandeigenaren
hierbij. Aanvullend kunnen nog tal van andere preventieve
maatregelen door dorpsbewoners worden opgepakt. Bijvoorbeeld
door buren die moeite hebben met onderhoud de helpende hand
te bieden (noaberschap) of met bewoners panden in het najaar
winterklaar te maken. Ook een vaste rubriek over onderhoud van
panden in de Ollerommer en de instelling van een jaarlijkse prijs voor
het mooist opgeknapte pand zijn manieren om onderhoud onder de
aandacht te brengen, kennis te delen en goede initiatieven te belonen.
Van een rotte kies is sprake als een groep bewoners vindt dat 1.) een
pand visueel is afgesloten van haar omgeving 2.) bij aanpassingen
aan het pand de bouwstijl is vernietigd 3.) er gebruik is gemaakt
van laagwaardig materiaal 4.) felle of contrasterende kleuren zijn
toegepast 5.) er sprake is van opdringerige reclame 6.) het pand een
te grove inbreuk is op wat in de omgeving gebruikelijk is 7.) er is
sprake van verwaarlozing en verval.
Rotte kiezen ontstaan vaak door sociale en/of economische
problemen van een pandeigenaar. Niet een werkboek maar
zorgvuldige ondersteuning van de pandeigenaar door professionals
onder regie van de gemeente in combinatie met (transitie) fondsen
vormen sleutels tot succes. De rol van de dorpsbewoners hierbij is
beperkt tot het signaleren van rotte kiezen.
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voorbeeld vervallen pand

voorbeeld vervallen pand

voorbeeld vervallen pand

voorbeeld rotte kies

1

voorbeeld rotte kies

voorbeeld fraai opgeknapt pand waar dorpsbewoners trots op zijn

#1 verpaupering
aanpak achterstallig onderhoud en ‘rotte kiezen’

Door de pandeigenaar, professionals en gemeente worden de rotte
kies en achterliggende problemen aangepakt. De insteek is dat de
pandeigenaar in dit traject zelf verantwoordelijkheid draagt en neemt.
De gemeente zorgt onder andere voor dossieropbouw zodat zonodig
handhavend kan worden opgetreden. In het project ‘Waardebehoud
onroerend goed’ (WOG) is een aanpak van rotte kiezen ontwikkeld. Uit
dit project komt naar voren dat er niet één oplossing is. Een uitkomst
is dat de bewoner/eigenaar in de opgeknapte rotte kies blijft wonen,
maar ook verhuizing van de bewoner/eigenaar naar een ander pand
dat beter past bij de persoonlijke situatie is mogelijk. De opgeknapte
rotte kies krijgt dan een nieuwe eigenaar. In geval van leegstand
worden de mogelijkheden voor hergebruik met de pandeigenaar
afgetast. Als langdurige leegstand en/of verpaupering, gevaar voor
gezondheid en/of veiligheid dreigt, wordt de rotte kies gesloopt en
krijgt de vrijkomende ruimte een nieuwe functie.

Handvatten voor verpaupering zijn:
 voorkom en werk achterstallig onderhoud weg en gebruik
hiervoor het werkboek d’ Olle kern met tips voor het
verfraaien en opknappen van panden
 maak onderhoud bespreekbaar, vergroot de bewustwording
en deel kennis hierover bijvoorbeeld via de Ollerommer
 ondersteun elkaar zonodig bij onderhoud (noaberschap)
en onderzoek of Dorpszorg hierbij bijvoorbeeld een rol
kan spelen
 zet Ulrummers die hun pand goed onderhouden in het
zonnetje door bijvoorbeeld een jaarlijkse prijs uit te reiken
 spreek zo mogelijk een eigenaar van een rotte kies aan
 meld een rotte kies bij Dorpsbelangen en de gemeente
 neem rotte kiezen mee in de jaarlijkse schouw met de
gemeente en leg de bevindingen goed vast
 maak met de gemeente afspraken over de aanpak van
rotte kiezen
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voorbeeld 1 WOG: voor

klussen met het klusteam

na

voorbeeld 2 WOG: voor

sloop

na: extra tuin voor de buren

voorbeeld 3 WOG: voor

sloop

na: openbare ruimte

#2 eenheid
buitenruimte

#2 eenheid buitenruimte
basispalet

In d’ Olle kern worden in de straten diverse soorten en kleuren
bestrating, lantaarnpalen en banken toegepast. Ook is de ene
straat gelijkvloers ingericht terwijl een andere straat juist verhoogde
trottoirs heeft. Hierdoor oogt de kern rommelig en onsamenhangend
en ontstaan soms onduidelijke verkeerssituaties.
Het hoofdidee is om de buitenruimte stap voor stap door
herinrichting één uitstraling te geven. Hierbij wordt gewerkt met
een basispalet dat voortborduurt op de inrichting van de Kerkstraat,
H. de Cockstraat, Snakkeburen, Trekweg en Marktstraat. Deze
straten vinden dorpsbewoners mooi én zijn door de (nagenoeg)

variatie in de kern - Noorderstraat

gelijkvloerse inrichting toegankelijk voor alle leeftijden.
Om het unieke karakter van de Noorderstraat en bijzondere plekken
(zie typisch Ulrum!) in de kern te benadrukken, is het gewenst om
bij de herinrichting hiervan op onderdelen af te wijken van het
basispalet.

Handvatten voor eenheid buitenruimte zijn:
 stel met bewoners en gemeente plannen voor de
buitenruimte op
 werk storende ‘gaten’ in een straat weg met een haag
 schep met een basispalet eenheid in de buitenruimte

variatie in de kern - inrichting Kerkstraat

 maak de buitenruimte zoveel mogelijk gelijkvloers
 NRHVWHUYHUVFKLOOHQGHEUHHGWHVRIUHOLsILQHHQVWUDDW
 gebruik materialen die mooi verouderen met rustige kleuren
 houd de inrichting van de buitenruimte eenvoudig
 houd parkeren en drempels ondergeschikt in het beeld. Dit
 draagt bij aan de dorpse sfeer
 reserveer ruimte voor bomen (zie #3 vergroenen)
 plaats banken op aantrekkelijke plekken (bezonning,
uitzicht). Plaats bij een bank een afvalbak
 hanteer op bijzondere plekken een hogere kwaliteit
zonder de samenhang met de kern uit het oog te verliezen
ondorpse parkeerplaats - H. Scholtestraat
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variatie in de kern - inrichting Louten

variatie in de kern - inrichting H. Scholtestraat

variatie in de kern - inrichting Kerkpad

variatie in de kern - inrichting Marktstraat

variatie in de kern - inrichting Asingastraat

ondorpse parkeerhavens - Snakkeburen

variatie in de kern - zitbank hertenkamp

variatie in de kern - zitbank pleintje ‘tante
Bep’

storend ‘gat’ met een openbare
parkeerplaats - Kerkstraat

#2 eenheid buitenruimte
basispalet

BESTRATING EN
AFZETPAALTJES

verkeersruimte gebakken klinker, geel/
brons

overgang verkeersruimte-kavel/pand
gebakken klinker, rood/paars genuanceerd

verlichting type iAlba, RAL 6007

boomkorf type Hydrotec, RAL 6007

straten begeleid door panden of hagen

eenvoudige inrichting

STRAATMEUBILAIR

PRINCIPES
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(optionele) antraciete, betonnen
RSORRSEDQGPHWJHZDVVHQSRU¿HUEDVDOW

achtkantige, antraciete sierbeton afzetpaal

boomrooster type Straaldesign, vierkant

zitbank type Wenters, enkelzits met
rugleuning, staal, RAL 6007

afvalbak type Capitole, 50 liter, RAL 6007

(nagenoeg) gelijkvloerse inrichting

materialen met rustige kleuren die mooi
verouderen

ondergeschikte vormgeving parkeerplaatsen

#3 vergroenen

#3 vergroenen

In de historische kern van Ulrum komen zeer weinig gevel- of
voortuinen en straatbomen voor. Hierdoor heeft d’ Olle kern een
stenig karakter. In het werkboek over het verfraaien en opknappen
van panden zijn tips opgenomen voor de tuinen. In dit hoofdstuk
zoomen we in op het vergroenen van de buitenruimte.
Het hoofdidee is om her en der bomen te poten om de buitenruimte te
vergroenen. Op plekken waar hinderlijke ‘gaten’ in de straatwanden
zitten, worden hagen aangeplant. Hierdoor wordt de verblijfskwaliteit
van de historische kern versterkt. In het verlengde hiervan draagt
groen bij aan het verbeteren van het klimaat. Zo zorgen bomen
voor beschutting tegen wind en zon, zuivere lucht en beperken zij
wateroverlast tijdens hoosbuien. Tot slot heeft groen ook gunstige
effecten op uw portemonee: panden in het groen zijn 10-15% meer
waard dan een vergelijkbaar pand in een stenige omgeving!

Handvatten voor vergroenen zijn:
 werk samen met omwonenden, gemeente,
Landschapsbeheer Groningen (project Terpen- en
Wierdenland)
 houd het beeld rustig door niet teveel soorten hagen,
bomen toe te passen
 werk hinderlijke ‘gaten’ in straten weg met een haag
 plant her en der een solitaire boom, korte rij, of boomgroep.
Lange bomenrijen passen niet bij de kern
 pas bijzondere bomen met een stevige boomkroon toe.
Voorkom ondorpse zuilvormige bomen
 zorg voor voldoende onder- en bovengrondse
groeiruimte en stem de boomkeuze hierop af
 bescherm bomen zonodig met een boomrooster of -korf
 neem in de boomkeuze eventuele ongewenste
eigenschappen mee
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kerkhof met consistorie ‘Irene’ vormt nu één van de weinige groene
plekken

stenige uitstraling - parkeerplein H. Scholtestraat

EORHPEDNNHQRSGHEXLWHQUXLPWHRSWHÀHXUHQ.HUNVWUDDW

stenige uitstraling - parkeerplaats Kerkstraat

EORHPEDNNHQRPGHEXLWHQUXLPWHRSWHÀHXUHQ1RRUGHUVWUDDW

effect van een boom in het straatbeeld - Marktstraat

#3 vergroenen

VOORBEELDEN HAGEN

Spaanse aak (Acer campestre)

Haagliguster (Ligustrum vulgare)

Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron
tulipifera)

$PEHUERRP /LTXLGDPEDUVW\UDFLÀXD

Gewone acacia (Robinia pseudoacacia)

Witte paardenkastanje (Aesculus
hippocastanum)

VOORBEELDEN STRAATBOMEN

VOORBEELDEN BOMEN
OP GROENE PLEKKEN
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ŝŶĞďŽŵĞŶ
Haagbeuk (Carpinus betulus)

Meidoornhaag (Crataegus monogyna)

Beukenhaag (Fagus sylvatica)

Spaanse aak (Acer campestre)

Meelbes (Sorbus aria)

Honingboom (Sophora japonica)

Krentenboompje

Rode beuk (Fagus sylvatica purpurea)

Meelbes

Hollandse linde (Tilia x europaea)

Esdoorn ‘

Hemelboom (Ailanthus altissima)

#4 Noorderstraat

#4 Noorderstraat
shared space
pleintje bij tante Bep

Dit hoofdstuk gaat over de inrichting van de Noorderstraat. Voor de
panden is een apart werkboek met tips gemaakt. De Noorderstraat
is de oude doorgaande route en is daardoor een belangrijke
straat in de kern. De straat heeft door de verschillen in breedte
(gemeten tussen gevels) maar vooral het slingerende beloop over
GHÀDQNHQYDQGHZLHUGHQHHQELM]RQGHUNDUDNWHU+HWSOHLQWMHELM
tante Bep is met name voor de jonge Ulrumers een waardevolle
ontmoetingsplek.
Veel straat- en dorpsbewoners storen zich aan de Noorderstraat.
De huidige inrichting sluit niet aan bij de veranderde functie van
winkel- naar woonstraat. Allereerst heeft de straat een veel

‘gat’ in straatwand

te stenige uitstraling. De plaatsing van bloembakken door de
bewoners is een eerste stap maar er moet veel meer gebeuren. Ten
tweede vormen de trottoirs een probleem. De verhoogde - en soms
veel te smalle - trottoirs zijn voor oudere Ulrumers een barrière.
Ook bemoeilijkt de opzet van trottoirs direct langs de gevels het
hergebruik van winkels als woning (privacy). Een ander nadeel
van deze opzet is dat straatbewoners geen eigen plek zoals een
stoep of voortuin voor hun pand hebben om zich in de straat op te
houden. Dit gaat ten koste van de levendigheid. Ten derde worden
spiegels van geparkeerde auto’s door brede landbouwvoertuigen
soms beschadigd. Tot slot is de benzinepomp in de straat nooit
ingepast waardoor er een storend ‘gat’ in de straatwand zit.

zicht vanaf de kruising met de Schapenweg

pleintje bij tante Bep op de hoek met de
Marktstraat

zicht vanaf de kruising met de Leerweg
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groot hoogteverschil trottoirs-rijbaan

geen buffer tussen pand en trottoir
(privacy)

verhoogde en te smalle trottoirs

‘gat’ in de straatwand bij de benzinepomp
met autogarage

verhoogde en te smalle trottoirs

laagwaardige uitstraling voormalige
winkelpuien

#4 Noorderstraat
shared space

De geschetste problematiek in de Noorderstraat is uniek in De Marne.
Om Ulrum mooi en leefbaar te houden is snel ingrijpen noodzakelijk.
De opgave is om met behoud van de bestaande kwaliteiten van de
Noorderstraat een straat te maken met verblijfskwaliteit waaraan
het prettig wonen is.
+HW KRRIGLGHH LV RP DXWR¶V ¿HWVHUV HQ YRHWJDQJHUV LQ GH
Noorderstraat één verkeersruimte met elkaar te laten delen. Dit
idee wordt shared space genoemd en is op andere plekken, die veel
drukker zijn dan ons dorp, al succesvol toegepast (zoals bijvoorbeeld
in Haren). Voordeel van het delen van de verkeersruimte is dat
aparte trottoirs niet meer nodig zijn. De vrijkomende ruimte wordt
gebruikt voor het herstel van stoepen, gevel- en voortuinen. Tussen
de stoepen/tuinen en de verkeersruimte wordt ruimte gereserveerd
voor verlichting, afzetpaaltjes en indien de ruimte het toelaat bomen
en parkeren. Het doorgaande karakter van de Noorderstraat wordt
afgewisseld door de aanleg van pleinen op daarvoor logische
plekken.
Normaal gesproken is de vervanging van de riolering de aanleiding
om een straat te herinrichten. Omdat de aanpak van de riolering
in de Noorderstraat pas gepland is na 2030 (bron: gemeente De
Marne) is gelet op de unieke problematiek en urgentie een andere
benadering noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de bovengrondse
herinrichting en het verleggen van kabels en leidingen onder de
trottoirs naar voren te halen. Door bij de herinrichting gebruik te
maken van materialen die bij de aanpak van de riolering na 2030
hergebruikt kunnen worden, kan op lange termijn worden volstaan
met het herstraten van de buitenruimte.

33

geen privacy in vm.
etalage

verhoogd
trottoir

rijbaan

verhoogd
trottoir

geen privacy in vm.
etalage

huidige situatie Noorderstraat

gewenste situatie Noorderstraat

stoep/
voortuin

overgang

verkeersruimte

overgang
(parkeren en
bomen)

privacy in vm.
etalage

stoep/
voortuin

privacy in vm.
etalage

#4 Noorderstraat
shared space

doorgaande route wordt afgewisseld met
pleinen op logische plekken

Handvatten voor de Noorderstraat zijn:
 pak met de gemeente op korte termijn de
toegankelijkheid voor voetgangers (ook met rollatoren)
gericht aan
 combineer deze gerichte aanpak met herstelwerk aan de
Noorderstraat in verband met de bouw van
levensloopbestendige woningen
 werk met straatbewoners, ondernemers en gemeente
het voorliggende idee uit tot een plan
 wijk op onderdelen af van het basispalet om het bijzondere
karakter van de Noorderstraat te benadrukken

‘gat’ in straatwand wegwerken door een
haag en forse bomen

 bezoek shared space projecten zoals in Haren
 KRXGGH1RRUGHUVWUDDWDOVGRRUORSHQGHURXWHDÀHHVEDDU
 wissel de straat af met pleinen op logische plekken zoals
het plein bij ‘tante Bep’ of een kruising
 maak stoepen, gevel- en voortuinen op de overgang
tussen pand/buitenruimte (zie werkboek d’ Olle
kern, tips voor verfraaien en opknappen van panden)
 scherm ‘gaten’ in de straat af met hagen en ploot bomen
in de buitenruimte (zie #3 vergroenen)
 stem het plan af op het ‘waterpark’ (zie blz. 46)

voorbeeld plein met gebakken klinkers en
sierbanden met natuursteen toplaag

voorbeeld solitaire en korte rijen bomen met
stevige kroon

voorbeeld van stoepen, gevel- en
voortuinen op overgang pand/buitenruimte
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rij- en pleingedeelten op één niveau en
korte bomenrij tot aan Schapenweg

buffer tussen pand en buitenruimte door
stoep, gevel- of voortuin (privacy)

beperkte ruimte delen (shared space)

voorbeeld bijzondere afzetpaal (type SAB)

voorbeeld bijzondere zitbank (type Wenters,
enkelzits met rugleuning, hout)

voorbeeld bijzondere verlichting aan
verjongende mast met ‘arm’

#5 bijzondere
plekken

#5 bijzondere plekken
multifunctioneel dorpsplein H. Scholtestraat

Deze locatie ligt bovenop de westelijke wierde naast de
Catharinakerk in de hoek van de H. Scholtestraat. De locatie wordt

vm. meesterswoning

gebruikt als parkeerplaats voor circa 20 auto’s. De geparkeerde
auto’s worden van de straat afgeschermd door een te hoge haag
met bomen. De achtertuinen van de panden aan de Noorderstraat
grenzen aan de parkeerplaats. De tuinen worden aan het zicht
onttrokken met schuttingen. Incidenteel wordt de parkeerplaats
gebruikt voor dorpsevenementen.
De parkeerplaats is een oud schoolplein (zie typisch Ulrum!). Samen
met de naastgelegen school en meesterswoning vormt het één
geheel (dit wordt een ensemble genoemd). Dit ensemble is door
de hoge haag en ondorpse, zuilvormige bomen gescheiden van de
Catharinakerk en is vanaf de H. Scholtestraat nauwelijks zichtbaar.
De inrichting van het plein zelf is stenig. De meesterswoning en
de school (die in gebruik is als appartementengebouw) maken
behoudens voor parkeren geen gebruik van de ligging aan
het voormalige schoolplein. Tenslotte is de school toe aan een
opknapbeurt.
In de omgeving zijn een drietal relevante ontwikkelingen. Zo is
de Catharinakerk overgedragen aan Stichting Oude Groninger
Kerken. Daarnaast is door dorpsbewoners in consitorie ‘Irene’
een (kerk)historisch museum gepland. Tot slot is de tegenover de
meesterswoning gelegen Oude centrale bakkerij al jaren in verval.
Dit tast onder andere het uizicht en economische waarde van de
meesterswoning aan.
De opgave is om het ensemble van plein-school-meesterswoning
zichtbaar te maken vanaf de straat. Daarnaast kan de locatie een
ondersteunende rol vervullen bij het duurzaam (her)gebruik van
de Catharinakerk of het (kerk)historisch museum. Tot slot is het
gewenst om de woonkwaliteit van de meesterswoning en de school
te versterken.
de te hoge haag ontneemt het zicht op de
oude school
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vm. school

laagwaardige schuttingen

Catharinakerk

consistorie ‘Irene’

te hoge haag met bomen

verpauperde Oude centrale bakkerij

H. Scholtestraat met links de zijgevel van
de oude school

parkeerplaats met de meesterswoning
(rechts) en schuttingen

entree parkeerplaats vanaf de H.
Scholtestraat

#5 bijzondere plekken
multifunctioneel dorpsplein H. Scholtestraat

Het hoofdidee is om op deze locatie een dorpsplein te maken.
Dit plein krijgt een open karakter, geschikt voor verblijf, parkeren

vm. meesterswoning met stoep
gericht op het plein

en evenementen. Bomen sieren de school en meesterswoning
en centraal wordt één forse boom geplaatst. Hiermee wordt het
groene karakter rondom de kerk in ere hersteld en versterkt. De
PHHVWHUVZRQLQJ HQ GH VFKRRODSSDUWHPHQWHQ SUR¿WHUHQ YDQ GH
herinrichting met stoepen aan het plein.

Handvatten voor het multifunctionele dorpsplein zijn:
 maak het ensemble op korte termijn zichtbaar door
de haag te knippen
 werk het idee uit in een plan met omwonenden, gemeente
en Stichting Oude Groninger Kerken
 wijk op onderdelen af van het basispalet om het bijzondere
karakter van deze plek te benadrukken
 maak visueel één pleinruimte tot aan het kerkhof
 KRXGKHWYRRUPDOLJHVFKRROSOHLQDÀHHVEDDU
 geef het parkeren ondergeschikt vorm
 vervang schuttingen door een decoratieve tuinmuur
 vergroen het plein met bomen (zie #3 vergroenen)
 richt de school en de meesterwoning op het plein

voorbeeld van één pleinruimte die wordt
opgedeeld door verlichting, afzetpaaltjes enz.

voorbeeld plein met ondergeschikte
vormgeving van parkeren

voorbeeld forse boom centraal op plein
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vm. school met terras aan het plein
voor de bewoners van de appartementen
decoratieve tuinmuur

groen dorpsplein voor verblijf, parkeren en
evenementen

voorbeeld decoratieve tuinmuur

voorbeeld bijzondere verlichting (type
Urban Scene) en aanlichten panden

voorbeeld terras tussen school en plein

#5 bijzondere plekken
waterpark Louten
Neptunus heeft bijna geen terras en een
laagwaardige schutting langs het zijerf

Aan de voet van de westelijke wierde ligt een plantsoen op de plek
van de voormalige dorpshaven en Ulrumer opvaart. De kop van dit
plantsoen wordt momenteel gebruikt voor parkeren en de stalling
van landbouwmachines. Ook staat er - op gemeentegrond - een
UHFODPH]XLOYDQ¿UPD%DNNHU
In de langgerekte vorm van het plantsoen is de Ulrumer opvaart nog
herkenbaar. Knelpunt vormt het groen langs de Nieuwstraat dat
het zicht op het water vanaf het plantsoen blokkeert. De havenkom
LV QLHW PHHU DÀHHVEDDU 'RRU KHW LQ GH YRULJH DOLQHD JHVFKHWVWH
gebruik is deze plek versnipperd en verhard. De randen van het
gebied zijn eveneens voor verbetering vatbaar. Door de recente
kap van één van de treurwilgen bij de fysiotherapiepraktijk is de kop
YDQKHWSODQWVRHQQLHWPHHUGXLGHOLMNEHJUHQVG'HORRGVYDQ¿UPD
Bakker is tenslotte niet ingepast in het dorp.
De opgave is om dit plantsoen en haar omgeving betekenis en
meerwaarde te geven voor omwonenden, de voormalige opvaart
en havenkom beter zichtbaar te maken, de randen te versterken en
GHORRGVYDQGH¿UPD%DNNHUODQGVFKDSSHOLMNLQWHSDVVHQLQKHW
dorp.

Louten met zicht op fysiotherapiepraktijk
met links de nog resterende treurwilg

zicht in de richting van de Ulrumer opvaart
PHWOLQNVGHORRGVYDQ¿UPD%DNNHU

parkeren, stalling en reclamezuil op grond
van de gemeente
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parkeren, stalling en reclamezuil versnipperen
de havenkom

GHORRGVYDQ¿UPDEDNNHULVQLHWLQJHSDVW
in het dorp

groen langs de Nieuwstraat blokkeert het
zicht op het water vanaf het plantsoen

de havenkom wordt aan de noordzijde niet
ruimtelijk begrensd

‘gat’ ten zuiden van Fokkens met links het
plantsoen

‘gat’ ten zuiden van Fokkens

groen langs de Nieuwstraat blokkeert het
doorzicht vanaf het plantsoen op het water

YRRU]LMGHORRGV¿UPD%DNNHUPHWOLQNVGH
bebouwing van de oude houtstek

#5 bijzondere plekken
waterpark Louten
plein (in pleinenreeks Noorderstraat) met
ruimte voor terras Neptunus. Langs de zijerf
van Neptunus wordt een haag aangeplant

Het hoofdidee is om het plantsoen circa 50 cm. te verdiepen
(zogenaamde wadi) zodat regenwater tijdens hoosbuien in het dorp
kan worden opgevangen. De havenkom wordt herkenbaar gemaakt
door een plein (onderdeel pleinenreeks Noorderstraat) met een
kademuur. Dit ‘waterpark’ geeft een nieuwe betekenis passend bij
de historie van deze bijzondere plek. Parkeren vindt plaats op de
HLJHQ NDYHO ODQJV GH ZHJ RI WHQ ]XLGHQ YDQ GH ORRGV YDQ ¿UPD
Fokkens.

Handvatten voor het waterpark zijn:
 ZHUNKHWSODQXLWPHWRPZRQHQGHQ¿UPD%DNNHU



Neptunus, gemeente en waterschap Noorderzijlvest
 wijk op onderdelen af van het basispalet om het bijzondere
karakter van deze plek te benadrukken
 kap op korte termijn het groen langs de Nieuwstraat om
het water zichtbaar te maken en een steiger te maken
 versterk de zichtbaarheid van de oude opvaart door
het plantsoen ca. 50 cm. te verdiepen (zogenaamde wadi)
 maak de haven herkenbaar door een plein (onderdeel pleinenreeks Noorderstraat) en een kademuur
 versterk de randen van het plantsoen met beplanting
 stem het plan af op de Noorderstraat (zie blz. 34)

voorbeeld van een zogenaamde wadi

voorbeeld van een brede kademuur zodat
geen geen valbeveiliging nodig is

voorbeeld van een steiger op de kop van de
Ulrumer opvaart langs de Nieuwstraat
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kademuur en zitplek havenkom
wadi voor de opvang van regenwater
tijdens hoosbuien

inpassing van de loods van Bakker met
bijvoorbeeld knotwilgen

kappen van struiken en aanleggen van een
steiger in de Ulrumer opvaart

de havenkom aan de noordzijde ruimtelijk
begrenzen met een treurwilg

voorbeeld bijzondere afzetpaal (type
‘Samson’, zwart gelakt)

‘gat’ ten zuiden van Fokkens
wordt kleiner gemaakt met aanplant van bosplantsoen

voorbeeld bijzondere alzijdige afvalbak
(type ‘Byzantium’)

voorbeeld bijzondere zitbank (type Wenters,
dubbelzits met rugleuning, hout)

#6 vrijkomende
kavels

#6 vrijkomende kavels
algemeen

De historische kern heeft een compacte opzet. De panden staan
dicht op elkaar en straathoeken en uiteinden van straten zijn
bebouwd. Door sloop van panden zijn er twee kavels in d’ Olle
kern vrijgekomen. Deze kavels liggen braak en slaan ‘gaten’ in de
compacte opzet. Dit hoofdstuk bevat voorstellen om deze kavels
beter in de kern in te passen en betekenis te geven.
Op lange termijn zal nieuwe leegstand optreden. Er zijn met
name eengezinswoningen teveel. Omdat de historische kern
waardevol is (zie typisch Ulrum!), wordt ingezet op hergebruik van
woningen. Dit geldt zeker voor bijzondere panden en/of panden op
straathoeken. Sloop is in prinicpe alleen mogelijk als er ook weer
wordt teruggebouwd.
Koesteren van d’ Olle kern betekent dat op lange termijn elders
in Ulrum panden gesloopt moeten worden zonder vervangende
nieuwbouw. Hiervoor komen woningen op ruimtelijk minder kwetsbare
plekken in aanmerking. Bewoners van deze woningen krijgen
ondersteuning bij de verhuizing naar meer toekomstbestendige
woningen in Ulrum. Dit wordt ruilverkaveling genoemd.

Handvatten (algemeen) voor vrijkomende kavels zijn:
 werk samen met pandeigenaren, gemeente,
woningcorporatie Wierden en Borgen en Kadaster
 voorkom vrijkomende kavels langs belangrijke verbindingen
en in waardevolle buurten door ruilverkaveling, hergebruik
en/of samenvoegen van panden. Zeker in geval het gaat
om bijzondere panden (zie typisch Ulrum!)
 slopen in d’Olle kern is in principe alleen mogelijk als
er ook wordt teruggebouwd. Zorg er in ieder geval voor
dat straathoeken bebouwd blijven en de buitenruimte
wordt begeleid met panden of hagen dicht op de straat
 bouw bij sloop/nieuwbouw minder woningen terug
 richt bestaande vrijgekomen kavels in met meerwaarde
voor de omwonenden

in de kern zijn straathoeken bebouwd
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de vrijkomende kavel links is niet goed ingepast met een ‘gat’ in de Kerkstraat tot gevolg

na sloop van een pand rechts is een haag langs de H. Scholtestraat aangeplant zodat de buitenruimte besloten blijft

#6 vrijkomende kavels
slinger- en beweegtuin ‘De Borgstee’
huidige route dorp-Asingapark tussen bergingen
door van de woningen van Wierden en Borgen

Deze locatie ligt in het zuidoosten van d’ Olle kern en maakt deel
uit van het wooncomplex ‘De Borgstee’ van Zonnehuisgroep-Noord.
Naast ‘De Borgstee’ staan twee rijtjes met huurwoningen van
woningcorporatie Wierden en Borgen.
opgaand groen

'H OLJJLQJ YDQ GH ORFDWLH RS GH ÀDQN YDQ GH ZLHUGH WXVVHQ GH
historische kern, de ijsbaan en het Asingapark vormt de kwaliteit van
deze locatie. Er zijn twee verbeterpunten. Allereerst is door de sloop
van ‘De Asingahof’ een ‘gat’ in het dorp ontstaan met een ‘onaffe’
uitstraling. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van het dorp en komt de
verhuurbaarheid van het complex niet ten goede. Daarnaast wordt
de route vanuit d’ Olle kern naar het Asingapark door bergingen van
huurwoningen van Wierden en Borgen geblokkeerd.
Herinrichting van de locatie staat op de agenda van het project Terpenen Wierdenland. In het kader van dit project wordt ook nagedacht
over het opwaarderen van het Asingapark. Onder andere wordt het
zicht vanuit het dorp op het Asingapark en vice versa vergroot.
De opgave is om deze vrijgekomen kavel betekenis te geven voor
de bewoners van ‘De Borgstee’, beter in te passen in het dorp en de
‘onaffe’ uitstraling te verbeteren. Daarnaast doet zich de kans voor om
de relatie d’ Olle kern-Asingapark met groen en paden te versterken.

overzicht van het ‘gat’ in het dorp met midden in het beeld de gesloten kopgevel van ‘De Borstee’ waarmee dit complex vast zat aan ‘De Asingahof’
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blinde kopgevel ‘De Borgstee’

‘gat’ door sloop van ‘De Asingahof’

Asingastraat

gesloten kopgevel in detail

huidige route van dorp- Asingapark met
links bergingen

#6 vrijkomende kavels
slinger- en beweegtuin ‘De Borgstee’

Het hoofdidee is om de locatie in te richten als een slinger- en
beweegtuin. Deze tuin is voor bewoners van ‘De Borgstee’ maar is

verplaatsing van bergingen

ook te gebruiken door de dorpsbewoners. De tuin is geïnspireerd op
een Groninger slingertuin en vormt een waardevolle aanvulling op
het Asingapark met haar strakke, rechtlijnige opzet. De bestaande
paden worden aangepast en aangevuld zodat er een aantrekkelijke

uitzicht op Asingapark en ijsbaan

route ontstaat tussen de Asingastraat en het Asingapark. De
bestaande route tussen de Marktstraat en het park wordt verbeterd
door de bergingen te verplaatsen. De slingertuin wordt afgeschermd
van de straten door hagen en een ondiepe vijver aan de voet van
de wierde. Deze vijver ligt op de plek van ‘De Asingahof’ en wordt
gebruikt om regenwater op te vangen. Naar verwachting zijn er door
de bouw en sloop van ‘De Asingahof’ geen archeologische waarden
meer aanwezig. Tot slot worden de bestaande bomen opgenomen
in het ontwerp en aangevuld met nieuwe boomgroepen en solitaire
bomen met sierwaarde. Met de beplanting wordt het complex beter
ingepast in het dorp. Tussen de bomen door blijft het hoogteverschil
YDQGHZLHUGHGXLGHOLMNDÀHHVEDDU

Handvatten voor slinger- en beweegtuin zijn:
 werk het idee uit met bewoners, omwonenden,
Zonnehuisgroep-Noord, woningcorporatie Wierden en
Borgen, Landschapsbeheer Groningen en gemeente
 geef de locatie betekenis voor bewoners en dorpsbewoners
 versterk de verbinding van d’ Olle kern-Asingapark
 zorg ervoor dat de tuin en het Asingapark elkaar ruimtelijk
aanvullen
 KRXGKHWKRRJWHYHUVFKLOYDQGHZLHUGHDÀHHVEDDU
 pas het grootschalige complex in het dorp in met
beplanting met sierwaarde
 herstel het zicht op het Asingapark en de ijsbaan
 houd bij het maken van plannen rekening met archeologie
en toekomstig beheer
voorbeeld van een vijver
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inpassen van ‘De Borgstee’ met beplanting met sierwaarde

tuin is uitgebreid en ingericht als een Groninger slingertuin

voorbeeld boombeplanting met sierwaarde

vijver met daarlangs een nieuwe route dorp-Asingapark

voorbeeld uitkijkpunt (tevens verwerken
deel afgegraven grond vijver)

voorbeeld toestellen voor in de tuin om
gezond oud worden te stimuleren

#6 vrijkomende kavels
tijdelijke dorpsweide Domies til

Aan de voet van de westelijke wierde ligt tussen het hertenkamp en

hertenkamp met
industrieel hekwerk

de camping aan de Ulrumer opvaart een woningbouwlocatie. Deze
locatie ligt braak sinds de verplaatsing van een bedrijf naar het
bedrijfsterrein en is door de gemeente in afwachting van bewoning
tijdelijk ingericht als grasveld.
Dat deze locatie (nog) niet tot ontwikkeling is gekomen heeft als
voordeel dat het landschap tot in het dorp kan binnendringen. De
huidige situatie heeft ook een aantal nadelen. Zo heeft het grasveld
geen betekenis voor omwonenden en slaat de open plek een
‘gat’ in het dorp waardoor het locatie en haar omgeving rommelig
oogt. Ook vormt de locatie een hinderlijke onderbreking van het
wandelroute langs de Ulrumer opvaart naar d’Olle kern. Tot slot zijn
ook de aangrenzende schuttingen van de naastgelegen panden
voor verbetering vatbaar.
Dorpsbelangen maakt op dit moment plannen om het hertenkamp in
ere te herstellen. In het kader van DEEL& Ulrum wordt onderzocht
of een dorpsommetje over Domies til via het Hunsingokanaal naar
het Wester Aikemapad mogelijk is.

‘gat’ in het dorp en uitzicht op het landschap

zicht op de locatie (rechts) vanaf Domies til
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laagwaardige schuttingen

wandelroute

woningbouwlocatie/
grasveld zonder betekenis

Domies til

de woning bij de brug

wandelroute langs de Ulrumer opvaart

Domies til met zicht op landschap

#6 vrijkomende kavels
tijdelijke dorpsweide Domies til

De opgave is om deze locatie, rekening houdend met toekomstige

hertenkamp met middelhoog houten
hekwerk

woningbouw, zorgvuldig in te passen in het dorp met een
inrichting die een meerwaarde heeft voor de omwonenden en de
dorpsbewoners.
Het hoofdidee is om de relatie tussen de panden van Snakkeburen
en de omgeving vanaf Domies til te versterken met een grasberm
en een lage haag langs de Brugweg. Met een nieuw voetpad in de
berm wordt de wandelroute van de Ulrumer opvaart naar d’ Olle
kern afgemaakt. Door de grasberm, haag en het pad wordt het
‘gat’ in het dorp weggewerkt. Samen vormen zij een aantrekkelijk
raamwerk waarbinnen later woningen gebouwd kunnen worden.
In afwachting van woningbouw wordt de ruimte achter de haag
tijdelijk gebruikt. Bijvoorbeeld als dorpsweide en/of als parkeerveld
bij evenementen in het dorp.

Handvatten voor de tijdelijke dorpsweide zijn:
 maak een raamwerk waarmee het ‘gat’ in het dorp
wordt hersteld en waarbinnen later woningbouw
plaats kan vinden
 werk het idee uit in een plan met omwonenden,
Dorpsbelangen, Landschapsbeheer Groningen en
gemeente
 stem de inrichting af op de landelijke sfeer van de
omgeving
 ontwikkel nieuwbouw in aansluiting op bestaande
panden zodat de locatie niet versnipperd raakt
 bouw alleen nieuwe woningen als die ook nieuwe
kwaliteiten toevoegen aan bestaande woningen in
d’ Olle kern (duurzaam, levensloopbestendig)
 sluit met nieuwbouw aan op de dorpse maat en schaal
en de vormgeving van omliggende, bestaande panden

voorbeeld eventueel versterken berm ten
behoeve van parkeren
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boombeplanting in achtertuin toekomstige
woningen

groene erfafscheiding aangrezende panden

tijdelijke weide met haag en landhekken

doorgetrokken wandelroute met
zitbank uit basispallet

voorbeeld pad dorpsommetje

voorbeeld streekeigen hagen

voorbeeld landhek
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w.j.noorda@kpnplanet.nl
Snakkeburen 17
9971 CR Ulrum

het werkboek is opgesteld door:

Specht architectuur en stedenbouw
t.a.v. Annet Ritsema
ritsema@spechtarchitecten.nl
Postbus 5224
9700 GE Groningen

Libau
t.a.v. Tim Willems-Kruize
willems@libau.nl
Hoge der A 5
9712 AC Groningen

het werkboek is mogelijk gemaakt met bijdragen van:

aan dit werkboek werkten mee:
inhoud, tekeningen en opmaak door Annet Ritsema (Specht Architecten) en Tim Willems-Kruize
(Stichting Libau) is samenwerking met Roel Kloosterman, Jaap Tuma, Reina de Vries, Nienke
Oosterheerd, Wouter Reukema, Ton Hoogerbrugge, Hielke van der Veen, Jack Ammeraal, Bartele van
der Meer (RUG), Coen Germeraad (Hanzehogeschool, Academie van Bouwkunst), Herman Waterbolk
(Stichting Libau),

colofon

dit werkboek is mogelijk gemaakt met bijdragen van:

