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Sessie 1: idee en participatie (inventarisatie en aanscherping)

Sessie 2: Ambitie en ontwerp

Uitwerken visie

Sessie 3: Presenteren visie 

Gewijzigd proces 
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Beelden van de 

werkplaats van 

5 februari 2020



6

Proces

Op 5 februari zijn we in twee groepen gaan 

brainstormen en schetsen. Opvallend waren 

de vele overeenkomsten tussen de ideeën. 

Besproken is het idee om de vier 

kwadranten van het dorp een verschillende 

sfeer, functie en inrichting te geven. 

Na de sessie van 5 februari heeft Het 

Oversticht de schetsen verwerkt in een 

overzichtsschets waarop de betrokkenen 

konden reageren. 

Daarna is dit beeldrapport gemaakt, met een 

toelichting op de onderdelen. Dit rapport 

wordt besproken met de focusgroep en 

vervolgens met een bredere groep direct 

betrokkenen.



Analyse

Ruimte en Cultuurhistorie 

De betekenis van de plek, een kruising van routes
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Veranderingen:1820
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Veranderingen:19e-20e eeuw
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Veranderingen: jaren ’40-’50
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Veranderingen: 20e en 21e eeuw
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Veranderingen: 2020 en verder….
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Situatie vroeger: Groen
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Situatie vroeger: Groen en informeel
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Straatbeeld
2018-2019: 

Stenig
Rommelig
Onduidelijk
Infrastructuur dominant
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Conclusie analyse/opgave: beide wegen worden gelijkwaardig en elk 

kwadrant heeft zijn eigen kleur. 



Werkplaats

Sessie 5 februari 
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Visie op dorpshart

Na de werkplaatssessies heeft Het Oversticht 

de wensen, ideeën en suggesties in het 

kaartbeeld hiernaast samengevat. 

Belangrijke punten van dit voorstel zijn:

• Het groene karakter

• Ruimte voor ontmoeten

• De doorgaande noord-zuidverbinding

• Markeren van de entrees van het dorp 

• Meer ruimte voor wandelaars en fietsers

• Meer duidelijkheid door verschillende 

inrichting van de vier kwadranten

• Eenheid door eenvoud, materiaalkeuze 

(bestrating, zitelementen en 

plantenbakken)

basisschool
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Scenario-uitwerking
In dit centrumgebied zijn verschillende 

programma’s en snelheden. Daarom 

hebben we 6 deelopgaven gedefinieerd. 

die op de volgende pagina’s verder zijn 

uitgewerkt in beeld en begeleidende tekst. 

De zes deelopgaven zijn:

1. De oostwest-verbinding, N377

2. De noordzuid-verbinding

3. Noordwest: ontmoeten in rust en 

groen

4. Noordoost: zorg, wonen en 

informatie

5. Zuidwest: wonen voor starters en 

ouderen

6. Zuidoost: ontmoeten, activiteiten, 

winkels en parkeren

1 2

3
4

5
6

6 deelopgaven 
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1

Deelopgave 1 - Oostwest – onder Balkbrug door



1

22

Uitgangspunten deelopgave 1 - Oostwest – onder Balkbrug door

De N377 duikt geleidelijk naar beneden.

Er zijn twee afslagen naar het dorp vanaf deze 
weg, en twee opritten waar automobilisten 
vanuit Balkbrug de N-weg weer op kunnen. 

De opritten en afslagen horen al bij het dorp: 
de bestrating is een klinker. De snelheid wordt 
op deze manier verlaagd. 

Waar de opritten en afslagen de noordzuid-
verbinding kruisen heeft verkeer op de 
‘Dorpsstraat’ (Ommer- en Meppelerweg) 
voorrang, extra benadrukt door een lichte 
verhoging in de weg.

Aan beide zijden van de N-weg loopt een 

vrijliggend fietspad. De bedrijven blijven goed 

bereikbaar vanaf op- en afritten.

De fietspaden aan de noord- en zuidzijde van 

de N377 liggen in een zo groen mogelijke 

omgeving (gras, lage struiken en mogelijk 

vaste planten).
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2

Deelopgave 2 – De nieuwe Dorpsstraat
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Uitgangspunten deelopgave 2 – De nieuwe Dorpsstraat

De noordzuidverbinding Meppelerweg –
Ommerweg wordt een doorgaande 
voorrangsweg (De nieuwe Dorpsstraat).

Vanaf de splitsing Meppelerweg / 
Hoogeveenseweg (noord) tot en met de afslag 
van de Molenweg (zuid) wordt dit een 30-km-
zone. 

De straat wordt herkenbaar door het materiaal 
van rode gebakken klinkers en door de 
verhogingen in de weg bij de splitsing en de 
afslag.

Fiets- en wandelverkeer heeft voorrang op 

autoverkeer; de auto is te gast, de snelheid is 

laag. 

De straat heeft een groen karakter: bomen 

worden toegevoegd, veel planten in lage en 

hogere bakken (met zitranden).

NB Let op! Voorstel wijziging in het wegprofiel: 

om de brug recht (90 graden) over de N377 te 

laten gaan wordt een knik aangebracht. 

Hierover is overleg met de BAM nodig!

2
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3

Deelopgave 3 – Groen ontmoeten, zitten en wandelen
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Uitgangspunten deelopgave 3 – Groen ontmoeten, zitten en wandelen
Deze ruimte wordt een rustig groen park waar 

je kunt zitten en doorheen kunt wandelen; 

zowel voor bewoners van Balkbrug als voor 

bezoekers/recreanten. Een doorsteek naar de 

Pluimswijk is ook mogelijk.

Mogelijke transformatie van de huidige HUBO 

tot hotel (met café/restaurant?) betekent een 

extra ‘boost’ voor het park; andersom is het 

park een prachtige plek voor horeca.

NB Parkeerplaatsen en afvalcontainers worden verplaatst naar 

de zuidoostzijde van het kruispunt

NB Plannen zijn mede afhankelijk van de eigenaren van de 

panden en terreinen.

Bebouwing moet passen in het groene karakter:

- Bebouwing sluit aan op het groen

- Alle gevels zijn belangrijk

- 2 bouwlagen met (platte kap)
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Deelopgave 4 – Informatie en ontmoeting, zorg
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Uitgangspunten deelopgave 4 – Informatie en ontmoeting, zorg

Onafhankelijk van de verschillende 

eigenaren en hun plannen zijn hier 

verschillende mogelijkheden genoemd.

De bakkerij kan uitbreiden met een 

theehuis/tearoom, met VVV/infocentrum voor 

passanten. 

Inwoners met een handicap / zorgbehoefte 

kunnen hier een zinvolle tijdsbesteding 

hebben en elkaar ontmoeten op een (groen) 

terras.

Ontwikkeling van woningen is mogelijk, ten 

behoeve van zorgbehoevenden, starters of 

ouderen. Ontmoeten in een gezamenlijke 

tuin. 

Er blijft ruimte over voor een groene 

invulling langs de straat en voor langs- of 

haaks parkeren.

Bebouwing moet passen in het dorpslint:

- Variatie in kleinschalige bebouwing (1 à 

2 lagen met kap). 

- Kappen (mansarde- en zadelkap, veelal 

haaks op de weg)

- Op de hoek kan een (wit) accent 

refereren aan de historische bebouwing 

op deze plek. 

NB plannen zijn mede afhankelijk van de eigenaren van de panden 

en terreinen.

4



Deelopgave 5 – Wonen in het dorpslint

5
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Uitgangspunten deelopgave 5 – Wonen in het dorpslint

Hier is woonontwikkeling goed mogelijk, ook  

in nieuwe woonconcepten. 

Bebouwing moet passen in het dorpslint

- Variatie in kleinschalige bebouwing (1 à 2 

lagen met kap). 

- Kappen (mansarde- en zadelkap, veelal 

haaks op de weg)

- De hoek stedenbouwkundig accentueren

Parkeren wordt opgelost aan de zuidkant van 

de gebouwenrij, waardoor de strook tussen de 

gebouwen en de weg veel groener kan 

worden ingericht (bomen en onderbeplanting).

Verschillende opties voor invulling van 

de ruimte voor het huidige Chinese 

restaurant: 

1. Hou de ruimte open (huidige 

situatie) met eventueel een 

uitgebreider terras bij een 

restaurant.

2. Woningbouw voor ouderen en 

starters in combinatie met kleine 

bedrijvigheid. 

NB plannen zijn mede afhankelijk van de eigenaren van de 

panden en terreinen.
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Deelopgave 6 – Reuring

6
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Uitgangspunten deelopgave 6 – Reuring

De supermarkt wil uitbreiden en een 

vernieuwde winkel bouwen naast de huidige 

locatie. Deze ontwikkeling kan ook ruimte 

bieden aan kleinere winkeleenheden, 

bijvoorbeeld de drogist, de bakker en de 

bloemist. 

Tussen de winkel en het kruispunt is ruimte 

voor een groen ingerichte parkeerplaats met 

zoveel mogelijk bomen. Langs de weg wordt 

een verblijfsruimte ingericht met zitelementen 

en plantenbakken. Hier is plek voor kleine 

volumes zoals een kiosk voor bijv. ijs (zomer) 

en oliebollen (winter). Ook een visboer en 

een groentekraam zijn mogelijk!

Dit is ook de plek voor marktkramen, 

jaarlijkse braderie, met het 

parkeerterrein als overloopgebied 

voor evenementen. In dit kwadrant is 

ruimte voor de verschillende afval -

containers (glas, papier, plastic).

Deze plek kan dienen als toeristisch 

startpunt. Een fietsenstalling voor 

studenten en scholieren wordt bij de 

bushalte geplaatst.
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- Bebouwing moet passen in het groene openbare karakter

- Zelfstandige (lage) volumes (vrije vorm) op het plein of in het groen. 

- Alle gevels zijn even belangrijk. 



Uitvoering

Hoe krijgen we de ontwikkelingen verder?
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