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Een mooi en lee4aar dorp
Tim Willems-Kruize

WERK& Ulrum

bo#om-linked dorpsontwikkeling

vooraf
• bewoners nemen het he6 in eigen hand in
krimpgebied - S<ch<ng Ulrum 2034
• uniek experiment DEEL& Ulrum met bewoners in
the lead met subsidie WLE-gelden provincie,
gemeente en corpora<e commiNeren zich aan
uitkomsten
• integraal aanpak: dorpszorg, levensloopbestendig
maken woningen, Lotuspark, hergebruik of sloop
panden, verduurzamingwoningen, ….

projectplan WERK& Ulrum
• projectplan 2015 hoe houdt
je je dorp mooi en leeRaar?
• in beeld brengen bijzondere
panden en plekken
(kwaliteiten)
• focus op aanpak leegstand
op basis van kwaliteiten
• subsidie van provincie,
gemeente, S<muleringsfonds
Crea<eve Industrie

typisch Ulrum!
• met verhalen komen
bijzondere panden en
plekken in beeld…. maar ook
ensembles en buurten
• doelgroepenmethode en
kwalita<eve
onderzoeksmethoden
• bewoners met
Rijksuniversiteit Groningen
en Libau

werkboeken d’ Olle kern
• inzoomen op d’ Olle kern
i.v.m. WLE-gelden (en
koppelkans project LBG)
loslaten focus op leegstand
i.v.m. nieuwe prognoses
• werkboekvorm dat aansluit
bij de doe-mentaliteit en
bewoners helpt bij het mooi
en leeRaar houden kern
• bewoners samen met
Spechtarchitecten en Libau
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tips voor uw pand
benadering

Elke bouwperiode heeft zijn eigen karakter in architectuur.

19E EEUWS

In d’ Olle Kern in Ulrum zijn grofweg drie bouwperiode te
onderscheiden:
19e eeuws
In de 19e eeuw was het verschil in rangen en standen af te lezen
aan de panden. De arbeidershuizen waren eenvoudig met weinig
versiering. De gegoede burgerij had panden met veel versieringen,
soms met gepleisterd metselwerk. In het algemeen kenmerken de
panden zich door verticale ramen, een gespiegelde opbouw en
versiering, zoals sierlijsten rondom de voordeur.
Jaren ‘30

JAREN ‘30

Na alle op de historische bouwstijlen geïnspireerde stromingen in de
19e eeuw was de tijd rijp geworden voor vernieuwende bouwkunst.
Deze vernieuwingsdrang kwam voort uit de industrialisatie die een
enorme vooruitgang betekende. De panden uit de jaren ‘30 zijn
te herkennen aan de a-symmetrische opbouw, horizontale lijnen,
grote glasvlakken, en minder versieringen. Het materiaalgebruik
is overwegend baksteen, met experimenten in verschillende
metselwerkverbanden. Het kleurgebruik is verfrissend.
Naoorlogs
Na de oorlog kwam het fabrieksmatig bouwen op gang, gestimuleerd
door de grote woningnood. In d’ Olle Kern zijn een aantal
naoorlogse en hedendaagse panden. Deze panden zijn sober van
architectuur, opgebouwd uit standaard bouwproducten. Meestal
herken je hetzelfde type op verschillende plekken. De detaillering is
eenvoudig, er zijn geen of nauwelijks versieringen.
Basistip voor uw pand:
Sluit bij verfraaien en opknappen aan bij de bouwperiode
waarin uw pand is gebouwd. Hierdoor blijft uw pand mooi en
blijft de variatie in d’ Olle kern behouden

NAOORLOGS
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#1 schilderen

kozijnen
raamhout
voordeuren
goot- en daklijsten
stuc- en houtornamenten
hekwerken
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U0.30.16 / RAL 5003
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U0.30.16 / RAL 5003

Grafietzwart
T4.03.09 / RAL 9011

niet van toepassing

Ultramarijn blauw
V0.47.19 / RAL 5002

Betongrijs
H2.05.46 / RAL 7023

Antracietgrijs
S0.06.21 / RAL 7016

Helderwit
GN.02.88 / RAL 9010

Rijtuigengroen
L2.10.12

Saffierblauw
U0.30.16 / RAL 5003

Antracietgrijs
S0.06.21 / RAL 7016

Betongrijs
H2.05.46 / RAL 7023

Grijsblauw
T0.30.40 / RAL 620-4

Engelsrood
B6.45.15

Vermiljoen
C6.62.37 / RAL 2002

Zandgeel
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19E EEUWS
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#1 schilderen

Ulrums kleurenpalet
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#1 schilderen
Ulrums kleurenpalet

19E EEUWSE ARBEIDERSWONING

19E EEUWSE WONING VOOR DE MIDDENSTAND

JAREN ‘30 PAND

NAOORLOGS PAND
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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

#1 verpaupering blz. 12

#2 eenheid buitenruimte blz. 18

#3 vergroenen blz.24

#4 Noorderstraat blz. 30

#5 bijzondere plekken blz. 38

#6 vrijkomende kavels blz. 48

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
partijen en maakt de ideeën die leven in het dorp inzichtelijk. Op het
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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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
tuinieren vormt een logische aanleiding om naar buiten te gaan
en leidt vaak tot een praatje met de buren of voorbijgangers

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

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

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

#5 bijzondere
plekken
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#5 bijzondere plekken
waterpark Louten

parkeren, stalling en reclamezuil versnipperen
de havenkom
Neptunus heeft bijna geen terras en een
laagwaardige schutting langs het zijerf

de loods van firma bakker is niet ingepast
in het dorp

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

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

reclamezuil van firma Bakker.
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
is niet meer afleesbaar. Door het in de vorige alinea geschetste
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
van het plantsoen niet meer duidelijk begrensd. De loods van firma
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
de loods van de firma Bakker landschappelijk in te passen in het
dorp.
de havenkom wordt aan de noordzijde niet
ruimtelijk begrensd

Louten met zicht op fysiotherapiepraktijk
met links de nog resterende treurwilg

zicht in de richting van de Ulrumer opvaart
met links de loods van firma Bakker

parkeren, stalling en reclamezuil op grond
van de gemeente

‘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

voorzijde loods firma Bakker met links de
bebouwing van de oude houtstek
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#5 bijzondere plekken
waterpark Louten

kademuur en zitplek havenkom
wadi voor de opvang van regenwater
tijdens hoosbuien

plein (in pleinenreeks Noorderstraat) met
ruimte voor terras Neptunus. Langs de zijerf
van Neptunus wordt een haag aangeplant

inpassing van de loods van Bakker met
bijvoorbeeld knotwilgen

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

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

kademuur. Dit ‘waterpark’ geeft een nieuwe betekenis passend bij
de historie van deze bijzondere plek. Parkeren vindt plaats op de
eigen kavel, langs de weg of ten zuiden van de loods van firma
Fokkens.

Handvatten voor het waterpark zijn:
• werk het plan uit met omwonenden, firma Bakker,
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

de havenkom aan de noordzijde ruimtelijk
begrenzen met een treurwilg

voorbeeld van een steiger op de kop van de
Ulrumer opvaart langs de Nieuwstraat

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)

lessons learned
• stem het project af op de dorpscultuur, geen dorp is
gelijk
• verhalen lenen zich voor het in beeld brengen van
bijzondere panden en plekken…. en ensembles/buurten
• betrek meerdere doelgroepen en werk met
kwalita<eve onderzoeksmethoden
• methode lijkt bewerkelijk maar valt toch mee omdat
in het proces al snel verzadiging optreedt
• taal, mo<even en uitkomsten vertonen overlap maar
ook verschillen t.o.v. tradi<onele inventarisa<es van
karakteris<eke objecten

lessons learned
• dorpsiden<teit vormt de basis voor gebiedsregie (wat
hoort bij wat? wat koesteren? wat doorontwikkelen?)
• durf zo nodig bij te sturen zodat plannen aansluiten bij
de behoe6en van bewoners
• om met elkaar plannen te maken, is een andere taal en
een beeldende manier van werken essen<eel
• bewoners vinden omgevingskwaliteit erg belangrijk,
komen met verrassende thema’s en gedetailleerde
uitwerkingen om hieraan invulling te geven
• reserveer middelen voor communica<e van de
(tussen<jdse) resultaten

lessons learned

“bewoners en professionals hebben
elkaar in het hele proces nodig voor
een op<maal resultaat”
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