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Stedenbouwkundig plan 

Het stedenbouwkundig plan voor de openbare ruimte is ontstaan 
met behulp van uw input. Helaas konden we door Corona niet 
elkaar ontmoeten maar we hebben geprobeerd met 2 enquetes 
om uw kennis van de buurt en uw ideeën te verzamelen. Ook 
zijn we zelf de buurt in gegaan. Ons vielen een aantal dingen op:
 - Het ligt dichtbij het centrum
 - Eigen karakter door vele hofjes en geen standaard stratenpa-
troon
 - Op straat parkeren
 - Doorsteek naar parkeren van Bloemhof
 - Veel hofjes maar groen heeft weinig kwaliteit
 - Weinig speelvoorzieningen
 - Stenig straatbeeld

Uit de enquetes kwamen de volgende aspecten als belangrijkste 
naar voren:
 - Wateroverlast ter hoogte van veldjes (en achterpaden)
 - Aandacht voor groen 
 - Parkeren
 - Snelheid verminderen
 - Spelen

Deze informatie hebben we gebruikt voor het nieuwe plan voor 
uw buurt. De basisonderdelen van dit plan zijn:
- Alle gebruikers delen de straat
- geen standaard wegbeeld
- Water afvoer midden in de straat
- Basisinrichting veldjes met waterberging en groen
   

27 september Inloopbijeenkomst in de buurt

27 september tot 10 oktober Reactieperiode op conceptontwerp 
inrichting openbare ruimte

oktober t/m december 2021 verwerken van de reacties tot een defi-
nitief ontwerp

januari 2022 presentatie van het definitief ontwerp 
aan de buurtbewoners

februari/ maart 2022 besluitvorming

april- juli 2022 technische uitwerking

Augustus- september 2022 aanbestedingsfase

eind 2022/ begin 2023 start realisatie (afhankelijk van de voort-
gang van de bouw

2022

2023

Planning
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het ver-
werken van de resultaten van de enquetes. Het concept steden-
bouwkundig plan voor de openbare ruimte is hier een eerste 
ontwerp om te komen tot een definitief ontwerp. Graag horen 
we van  of u of we uw input goed hebben verwerkt en wat u 
ervan vindt. De komende tijd gaan we uw opmerkingen verwer-
ken tot een definitief ontwerp die we in het nieuwe jaar nog 
eens aan u willen laten zien. We zorgen dat het plan klaar ligt 
zodat we kunnen aansluiten op de bouw van de woningen. 

Blinkerdlaan

Stadsweg

Bloemhof



Leefstraat
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Ommelanderstraat wordt een leefstraat 

oranje delen zijn delen Ommelander-
straat die we herinrichten als leefstraat. 
Alleen de toegangswegen tot de par-
keerplaatsen blijven eruit ziet als een 
gewone straat

middengoot voor vertraagde afvoer van water

minder verharding: groenstroken langs zijkanten

wegonderbreking als soort eiland 
om zo snelheid te beperken

De weg wordt voor iedereen: 
voetganger, fietser en auto. Er 
zijn geen aparte loop- of 
rijstroken

Optie 1
 - Wegbeeld: kleurvlakken (geen rijstrook/
loopstrook verdeling)
 - Materiaal rijbaan en parkeervakken, 
warm rood en bruine steen
 - Voetpaden, 30x30 tegels beton

Optie 2
 - wegbeeld: centrale loopstrook; auto te 
gast
 - Materiaal rijbaan en voetpaden 30x30 
tegels beton, parkeervakken en goot, 
warm rood en bruine betonstraatsteen 

 - Een leefstraat is gericht op alle gebruikers waarbij niemand een 
eigen plek heeft. De auto is te gast
 - Snelheid van auto’s in de straat beperken door onderbrekingen 
in de weg door “eilanden”
 - Minder verharding en meer groen
 - Geen standaard wegbeeld (twee opties)
 - Integreren vertraagde waterafvoer in straat door een midden-
goot
 - Uitgangspunt is dat we de hoeveelheid parkeerplaatsen mini-
maal gelijk houden

Twee opties voor het straatbeeld 



voorbeeld van een straat met een hol profiel en een goot in het midden

water kan opgevangen worden in de groene hofjes door een wadi

voorbeeld van een wadi

Water 
Op verschillende plekken wordt wateroverlast ervaren zoals in de 
hofjes en in de achterpaden daarom willen we het water meer 
ruimte geven in de buurt. 

Ons voorstel is om dit op verschillende manieren te doen:
 - Al het water van de daken vangen we op in aangrenzende hof-
jes, in wadi’s. Daarna wordt het vertraagd afgevoerd. 
 - In de straten leggen we een hol profiel zodat het water automa-
tisch naar de goot in het midden van de weg loopt.  

We hopen hiermee voldoende water te kunnen opvangen zodat 
tijdens stortbuien er geen overlast meer is in tuinen en 
kruipruimtes. 

Een wadi is een verlaging in de bodem die doorgaans leegstaat 
maar na een regenbui een plek biedt waar water zich kan verza-
melen.  Het water stroomt vanaf hier langszaam het riool in wat 
de kans op overstromingen verminderd.

Water

Werking van de waterberging in het hofje

Principe van water bergen in de openbare ruimte

Wadi

Pad

Woning

Woning

Pad



A

C

B

Erfafscheidingen
De Ommelanderstraat ziet er nu heel grijs uit. Er ligt veel verhar-
ding en er is weinig groen. De gemeente wil graag minder ver-
harding aanleggen in de straten en hier groen en (waar moge-
lijk) bomen toevoegen. 

Als uw tuin grenst aan de openbare ruimte kunt u ook meehel-
pen aan het aantrekkelijker maken van het straatbeeld. Want 
ook de erfafscheidingen bepalen een deel van het aanzicht. Denk 
hierbij aan het vervangen van de standaardbouwmarktschutting 
voor een haag of een hederascherm. Of een combinatie van 
groen met bouwmaterialen.  

A
57 huizen
55 plekken
0.96 per huis

B
29 huizen
38 plekken
1.3 per huis

C
30 huizen
25 plekken
0.8 per huis

Parkeren

parkeerplekken op eigen terrein

parkeren op straat in huidige situatie

Huidige situatie
parkeren openbaar ;
 - A 55 plekken
 - B 38 plekken
 - C 25 plekken
Totaal 118

Nieuw ontwerp
parkeren openbaar;
 - A 57 plekken 
 - B 44 plekken 
 - C 29 plekken
Totaal 130

toename parkeerplekken: 12

De 14 bestaande parkeerplek-
ken/garages in tuinen en de 
garageboxen zijn niet meegere-
kend bij de openbare parkeer-
plekken

Erfafscheidingen

Voorbeelden van erfafscheidingen met een groene uitstraling 

De zijtuinen in het rood zijn beeldbepalend voor het straatbeeld, de oranje lijnen zijn 
ook zijtuinen die grenzen aan de openbare ruimte maar zijn minder prominent aan-
wezig.

De erfafscheidingen bepalen ook voor een deel het straatbeeld. 

Blinkerdlaan

Stadsweg



Inrichting hofjes

Natuurlijk spelen voor 6-12 jarigen
met waterberging

Natuurlijk spelen voor 3-6 jarigen
met waterberging

Sportveldje
zonder waterberging

Waterberging met beplanting rondom,
eventueel met ontmoetingsplek
met waterberging

Basisontwerp met waterberging
We willen de hofjes zo groen mogelijk houden en daarnaast wil-
len we zoveel mogelijk water opvangen in de buurt. Daarom is 
het basisontwerp voorzien van een groene hof met een water-
bergingsplek. Ook willen we enkele bomen toevoegen aan elke 
hof. 
De woningen blijven natuurlijk bereikbaar met een pad zoals ook 
in de huidige situatie is. 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van andere inrichtingen 
van de hofjes zoals spelen of ontmoeten. We gaan de hofjes niet 
allemaal hetzelfde inrichten maar we willen graag varieren. 
Heeft u een voorkeur?

Voorstel voor basisinrichting hofje

Voorstel voor basisinrichting hofje


