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Inleiding

Voor u ligt het definitieve ontwerp: Verkeer en Meer Meedhuizen. Het ontwerp is de afgelopen maanden tot 
stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen landschapsarchitect, projectgroep, aannemer  
en niet te vergeten de bewoners van Meedhuizen. Men nam daarbij deel aan ontwerpwerkgroepen, die eens 
in de twee weken werden georganiseerd, en bewonersavonden die eens in de vier weken het plan breed 

teruglegden bij de dorpelingen. 

Aanleiding

Naar het plan van eisen: In Meedhuizen spelen momenteel een aantal zaken. Op de eerste plaats heeft het 
bestuur van dorpsbelangen Meedhuizen de wens om Meedhuizen verkeersveiliger te maken. Hiervoor is een 
eerste aanzet gegeven in de vorm van een verkeersplan. Dit verkeersplan is door dorpsbelangen Meedhuizen 
opgesteld en ingediend bij de gemeente Delfzijl. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van dit plan 
inmiddels een budget beschikbaar gesteld.

Op de tweede plaats is er veel onderhoud nodig om de openbare ruimte weer op het niveau te krijgen dat met 
de gemeenteraad is afgesproken. Zo moet een aantal wegen in Meedhuizen worden onderhouden, is er een 
wens om de afwatering te verbeteren, moet de verlichting deels worden vervangen en ligt er nog een opgave 
voor het groen. 

Op de derde plaats geeft de woonvisie een goed inzicht van de wensen voor de openbare ruimte in 
Meedhuizen. Daarnaast wil de stichting het dorpshuis verder ontwikkelen, is er de wens om een dorpsplein te 
creëren en willen de jongeren graag een eigen ontmoetingsplek voor hun activiteiten. 

Om een maximale opbrengst te creëren is ervoor gekozen om deze zaken te combineren. Hierdoor kan er meer 
worden gerealiseerd met hetzelfde budget en bovendien geeft een gezamenlijke aanpak minder overlast bij de 
uitvoering. Vandaar ook de titel: Verkeer en Meer.
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Plangebied en studiegebied

Plangebied

Het plangebied betreft de Meedhuizerweg die start aan de 
kruising met de Holeweg in het Noorden. Deze loopt tot 
de brug welke niet behoort tot de scope van het project. 
Vervolgens is de Hoofdstraat onderdeel van het plangebied tot 
en met de kruising met de Schaapbulterweg. De Cereslaan is 
eveneens onderdeel van het plangebied. Net als de Essenlaan 
tot aan de komgrens. Verder is de Kerklaan onderdeel van het 
plangebied tot aan de Y-splitsing met de Maarkampen, achter 
de kerk. Als laatst wordt de windsingel in het zuid-westen 
gerekend tot het plangebied. 

Studiegebied

Tot het studiegebied behoren ook het plein naast de Herberg, 
het meest zuidelijke deel van de Hoofdstraat tot aan de 
komgrens en de uitbreiding van het parkeervak aan de 
sportvelden.

Tevens zijn er tal van wensen van bewoners die opgenomen 
zijn onder het hoofdstuk: programma van wensen.

Plangebied



pve | proces | analyse
DE OPGAVE



De opgave voor het ontwerp Verkeer en Meer is een leefbare 
openbare ruimte te creëren/versterken. Concreet betekent 
dit dat men streeft naar een veilige en goed te onderhouden 
inrichting. Deze zijn te forumuleren in primaire en secundare 
doelstellingen:

• Verkeersveiliger maken van Meedhuizen
• Wegwerken onderhoudsopgaaf in Meedhuizen
• Bijdragen aan uitvoeren woonvisie

Secundaire, maar zeker niet te verwaarlozen, doelstellingen:

• Aantrekkelijkere openbare ruimte
• Bewoners meer verantwoordelijk maken voor openbare 

ruimte
• Meer sociale gebondenheid
• Tegenhouden krimp

Door deze doelstellingen te formuleren blijkt dat de 
ontwerpopgave meer behelst dan een wegontwerp. Een deel 
van de sociale en fysieke ruimte wordt ook meegenomen 
in dit plan. Zoals in de inleiding ook te lezen was wordt 
daarbij inspiratie en concrete eisen gehonoreerd uit het 
opgestelde verkeersplan en het pve vanuit de beheersdienst 
van de gemeente Delfzijl en de woonvisie. Echter dient de 
droomavond en het daarbij horende programma van wensen 
niet te worden vergeten. Daarbij is een schifting gemaakt 
tussen reële wensen die we kunnen meenemen binnen de 
opgave van Verkeer en Meer. Daarnaast zijn er wensen te 
onderscheiden die buiten de scope van dit project vallen. Dit 
kunnen wensen zijn waar een externe geldbron voor moet 
worden gezocht of wensen die als plussen aan te merken zijn, 
die mocht er binnen het beschikbaar gestelde budget geld 
over zijn gehonoreerd kunnen worden.
De opgave voor het ontwerp van Verkeer en Meer is dus om 
de eisen en wensen te combineren tot één breed gedragen 
ontwerp voor en door Meedhuizen.

De opgave

Fotoimpressie van locatiebezoek
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Het plan van eisen dient als basis voor het ontwerp Verkeer en 
Meer Meedhuizen. Verkeer en Meer is een ontwerp dat samen 
is gerealiseerd tussen diverse stakeholders. Tegelijkertijd kan 
dit leiden tot diverse dilemma’s. Voor de een is het wenselijk 
dat men stapvoets door het dorp rijdt. Voor de ander is het 
vanuit economisch oogpunt wenselijk zo vlot mogelijk van A 
naar B te komen. Doordat er tijdens de ontwerpfases diverse 
ontwerpgroepmomenten zijn ingelast, konden diverse 
stakeholders met elkaar in conclaaf gaan om zo tot een 
consensus te komen. Daarom was het vooropgestelde plan 
van eisen niet in beton gegoten maar een sterke en dikke 
rode draad. Onderstaand is het programma van eisen op 
hoofdlijnen weergegeven.

Houdbaarheid

• Een goed ontwerp - het ontwerp moet zo zijn dat de 
gebruikers / inwoners voor langere tijd tevreden zijn met 
hun openbare ruimte en niet opnieuw behoefte krijgen aan 
een andere openbare ruimte

• Goede beheerbaarheid - De aangebrachte kwaliteit moet 
in stand blijven door het juiste onderhoud op de juiste tijd 
uit te kunnen voeren

Beheer

• Binnen 8 jaar mogen er geen veiligheid gerelateerde 
schades zoals dwarsonvlakheid of oneffenheid optreden

• Beschikbaarheid 1e 8 jaar: alle wegen minimaal 364,5 
dagen per jaar

• De ontwerplevensduur voor gereconstrueerde wegen is 20 
jaar

• Voorkom waar mogelijk onkruid op verharding
• Zorg voor voldoende comfort
• Wees zorgvuldig met materialen die trilling of 

geluidsoverlast kunnen geven
• Zorg voor een ontwerp wat ook op termijn een mooie 

uitstraling behoudt ondanks dat het beheer wordt 
uitgevoerd met beperkte middelen.

• Beperk snoeigevoelige beplanting
• Waar mogelijk zo inrichten dat het de biodiversiteit 

stimuleert en insectvriendelijk is
• Spelen in groen mogelijk maken
• Onderhoud moet uitvoerbaar zijn met huidige materieel 

alleen inheemse beplanting

• Omstandigheden moeten zo zijn dat de maximale 
levensduur zonder al te veel menselijk ingrijpen gehaald 
kan worden.

• Ziekteresistente/gezonde rassen toepassen
• Diversiteit in soort toepassen
• Plaatsing de verlichting zo dat dit een toegevoegde 

waarde heeft op de verkeersveiligheid en sociale veiligheid
• Voorkomen van lichthinder voor mens
• Masten en armatuur moet uitwisselbaar zijn met overige 

verlichting Delfzijl

Verkeer en parkeren

• Het aantal parkeerplaatsen bij de voetbalvereniging 
moet minimaal gelijk blijven aan het huidige aantal 
parkeerplaatsen

• Het parkeren bij de dorpsherberg moet zoveel mogelijk op 
eigen terrein plaatsvinden

• Voetgangers moeten zo weinig mogelijk (of geen) 
hinder ondervinden van geparkeerde voertuigen op hun 
looproute

• Maak één doorlopende voetgangersroute die dorpelingen 
veilig van A naar B leidt

• Landbouwverkeer mag geen hinder ondervinden van 
geparkeerde voertuigen

• Bij de inrichting van de weg moet een duidelijk 
onderscheid zijn tussen het 30 km/uur gedeelte en het 
gedeelte waar 50 km/uur gereden mag worden

• Deze kruispunten zijn een potentieel gevaarlijk punt, 
waardoor er attentie verhogende maatregelen getroffen 
moeten worden op deze kruispunten

• De komgrens moet herkenbaar zijn. De huidige groene 
“Delfzijlster” boog moet onderdeel zijn van de komgrens

• Landbouwverkeer en vrachtwagen zijn en blijven 
toegestaan in het dorp

Plan van eisen

Fotoimpressie van locatiebezoek
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Droomavond 18 juni 2018

Naast het plan van eisen is er tijdens het ontwerpproces ook 
een droomavond georganiseerd. Tijdens deze avond konden de 
dorpelingen hun wensen kenbaar maken. Middels een ‘plant je 
vlag’-methode kon men plaatsgewijs aangeven wat men graag 
zou  zien worden gerealiseerd. Deze wensen zijn vervolgens 
gecategoriseerd naar reële wensen die meegenomen worden in 
het basisplan, wensen die, mocht er ruimte zijn binnen het budget, 
meegenomen worden als plussen (hier is een apart hoofdstuk 
voor opgenomen in deze rapportage), en wensen waar externe 
geldbronnen voor moeten worden aangesproken, waardoor deze 
nu buiten de scope van Verkeer en Meer vallen. Maar waar men 
met dit plan wel een aanzet voor wilt geven.

Basisplan

• Duidelijke voetpaden maken
• Voldoende parkeerplaatsen, zodat er niet op stoep wordt 

geparkeerd
• Veilige (school)omgeving maken
• Lesbare kruispunten ontwerpen
• Herkenbare entree’s
• Herinrichting Cereslaan met behoud van sfeer
• Parkeren achter kerk i.p.v. ervoor
• Goede groenonderhoud langs weg
• Ommetjes mogelijk maken/verbeteren
• Picknickplaatsen/plekje voor de jeugd
• Omgeving glasbak aantrekkelijker maken
• Oplossing zoeken voor laden/lossen winkel
• Voetpad langs Meedhuizerweg doortrekken
• Anticiperen op Essentaksterfte
• Hemelwaterafvoer Cereslaan meenemen in ontwerp
• Onderhoud openbare verichting
• (Anticiperen) op rioolreparaties

Mogelijke plussen

• Verbeteren fietspad parallel aan Meedhuizerweg
• Aanleg glasvezel
• Voorbereiden op gasloos bouwen
• Dorpsplein maken naast Herberg
• Parkeren bij voetbal uitbreiden
• Profiel doortrekken tot komgrens zuidzijde

Extra’s (buiten scope van Verkeer en Meer)

• Fietspad langs kanaal richting Delfzijl
• Aanleg twee Hoogholtjes
• Aanleg strandje/haventje met nieuwbouw
• Overkapte bootinlaat
• Nieuwbouw in verlengde van Maarkampen
• Bouw seniorenwoningen

Programma van wensen
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Definitief ontwerp

Voorlopig ontwerp

Schetsontwerp

Proces

UitvoeringsontwerpDefinitief ontwerpVoorlopig ontwerpSchetsontwerp

In lead

Projectgroep .

Ontwerpgroep .

Bewonersavonden .

Projectgroep .

Ontwerpgroep .

Bewonersavonden .

Projectgroep .

Ontwerpgroep .

Bewonersavonden .

Collegebesluit .

Projectgroep .

Ontwerpgroep .

Bewonersavonden .

In lead In lead In leadAdvies Advies Advies Advies

IJkpunt IJkpunt IJkpunt Realisatie

Door het ontwerpproces heen zijn vier fases te onderscheiden. 
Een schetsontwerp, een voorlopig ontwerp, het definitieve 
ontwerp en het uitvoeringsontwerp.

Uniek aan Verkeer en Meer is dat de aannemer vanaf het begin 
al over de schouder heen keek van de ontwerper. Zo werden 
adviezen en ideeën over bijvoorbeeld technische toepasbaarheid 
van ontwerpen gelijk uitgewisseld. Laos Landschapsarchitecten 
nam daarbij de lead tot aan het definiteve ontwerp. Hierna zal de 
aannemer de lead nemen en zal Laos een adviserende rol innemen.
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Van oudsher werd Meedhuizen niet in twee delen gesplitst door 
het Afwateringskanaal. Wel lag het aan een meer. Tevens is de 
Hoofdstraat al een eeuwen oude structuur met haar herkenbare 
meanderende loop. Aan deze straat zijn dorpsfuncties gekoppeld 
zoals de kerk - die 70 jaar geleden nog prominent zichtbaar was 
- en de school die later werd afgebroken en vervangen door een 
stenen gebouw. Hierdoor kreeg de Hoofdstraat een dorps karakter, 
waar men elkaar tegen kwam.
Anders is de Meedhuizerweg. Deze weg is pragmatischer 
aangelegd met een bijna kaarsrechte loop. Wellicht door de 
scheiding van het Afwateringskanaal heeft dit een ander karakter 
dan de dorpskern. Wel is het een onderdeel van Meedhuizen dat 
men goed kent. Aan deze weg is de lokale voetbalclub gelegen 
en de meeste mensen die voor een grote boodschap of school 
onderweg zijn, nemen deze weg richting Appingendam en 
Delfzijl. Hierdoor kunnen we concluderen dat de Hoofdstraat een 
dorpskarakteristiek kent en de Meedhuizerweg de verbinding is met 
de wijdere omgeving.

Meedhuizen na het graven van het kanaal en de 
drooglegging van het meer omstreeks 1885 

Meedhuizen anno 2018 Meedhuizen aan het Meedhuizermeer omstreeks 1880

Oude deels houten school en houten hekwerk rond 
1920 (bron: Meedhuizen en omgeving)

Zichtbare kerk rond 1948  (bron: Meedhuizen en 
omgeving)

Historische analyse
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Iedere plek een ander dorpsgevoel. De Meedhuizerweg is weids en open. Vergezichten worden afgewisseld 
door boerderijen en woningen die enige afstand tot de weg zijn gelegen. Gaat men het Afwateringskanaal 
over, komt men in een dorpssfeer. Huizen staan dichter tegen de straat en bossingels prijken achter de 
daken. Door de architectuur van de woningen aan de Cereslaan en doordat dit geen directe doorgaande 
route is, ontstaat hier een intieme woonstraat. Iedere plek vergt dus ook een eigen unieke ontwerpvisie 
samen tot een geheel en een Meedhuizen gaat leiden.

Snelheid. Hier wordt een voorschot genomen op de uitgangspunten van het ontwerp. Het dorp blijft als 30 
km/u gelden. Omdat de snelheid bij de entree aan de Meedhuizerweg nu onduidelijk is stelt het ontwerp 
voor om de 30 km/u zone op te schuiven tot de eerste bebouwing. Deze zone is nu tot aan de kruising 
met de voetbalvereniging. Verandering van snelheidsregimes worden altijd ook met een vlak in gebakken 
materiaal aangekondigd (zie verder).

Groene omgeving en ommetjes. Meedhuizen kent een aantal populaire ommetjes bij de bewoners. 
Sommige zijn ook echt als ommetje te belopen. Anderen (zoals het westelijke Essenlaantje richting het 
afwateringskanaal) lopen dood. Daarnaast valt op dat het zuidelijke deel van Meedhuizen in een kraag 
van bossingels ligt. Het noordelijke deel (Meedhuizerweg) kent een typisch Gronings landschap van 
vergezichten. Hierdoor voelt het alsof Meedhuizen twee verschillende karakters heeft: open en intiem.

Voorzieningen zijn veelal (dicht) langs de Meedhuizerweg en Hoofdstraat te vinden.  

Ruimtelijke analyse
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concept | toelichting op het ontwerp
HET PLAN



Heldere entree’s en overzichtelijke kruispunten. Door de dorpsentree’s van vlakken van gebakken materiaal 
te voorzien wordt de weggebruiker geattendeerd in Meedhuizen te rijden (rood). Daarnaast worden de 
verschillende voorzieningen (kerk-school-herberg, parkje en supermarkt) van vlakken van gebakken 
materiaal voorzien. Zo wordt de focus op de Meedhuizerwerg en de Hoofdstraat minder gelegd als 
doorgaande route, maar verbinder van belangrijke punten in het dorp.

Asverspringing. Om de automobilist aan te manen trager te rijden wordt er niet met verkeersdrempels 
gewerkt, maar met asverspingingen in de weg. De Meedhuizerweg wordt in haar bestaande profiel 
50 cm versmald aan een zijde. Op bepalende punten wordt de versmalling omgeslagen, zodat er een 
asverspringing ontstaat. Dit wordt verder versterkt door Meidoornheesters.

Parkeren. Parkeren wordt informeel toegelaten langs een wegzijde op de stoep. Dit wordt aangegeven met 
een schuine 5/20 band. Kijkend naar het plaatje rechts boven (voetpaden) gaat dit niet ten kosten van het 
ononderbroken voetpad. Dit wordt extra bemoeilijkt door het voetpad te voorzien van een hoge (18/20) 
band. Verder kan men parkeren naast en achter de kerk en aan de voorzijde van de huurwoningen aan 
de kruising Cereslaan-Hoofdstraat. Het plein naast de herberg moet eveneens als parkeerplaats fungeren 
wanneer daar geen evenementen zijn.

Ononderbroken voetpad door het dorp. Daar waar vlakken worden gemaakt van gebakken materiaal kan 
men veilig oversteken.

Uitgangspunten Ontwerp
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Plankaart
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materialen | beplanting | meedhuizerweg | 
dorpskern | cereslaan | 

UITWERKING

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het ontwerp. Het allereerst een overzicht van de voorgeschreven 
materialen en beplanting. Daarna worden per deelgebied op belangrijke punten 
detailuitwerkingen getoond en dwarsdoorsnedes getrokken. 



6/20 Opsluitband Van den 

Bosch

Toeslag: Malmö

5/20 band Van den Bosch 

20x20x5

Toeslag: Malmö

18/40 band Van den Bosch

18x40

Licht grijs

Troitoirband Van den Bosch 

25x20x18 en 25x15x13

Toeslag: Malmö

Morssinkhof 30x30x6 en 

30x30x8 gewassen porfier 

basalt

MBI betonsteen GeoRetron 

Exellent antraciet 21x21x8 en 

10,5x21x8

MBI betonsteen GeoRetron 

Exellent edelwit 10,5x21x8

Asfalt

Wienerberger geb. Oliva 

Trottoir=DF; streklaag=WF

Klostermann Greenstone Wienerberger geb. Basalt

Wegvlak=KF; rabat=DF ;     

streklaag=WF

Wienerberger geb. Padova: 

Wegvlak=KF; rabat=DF ;     

streklaag=WF

Materialenstaat
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Glasbak conform model 

gemeente Delfzijl, 1 stk

Zitrand Rough&Ready Streetlife Rough&Ready  picknickbanken 

Streetlife 2 stk

Houten bushalte 1 stk

Schreder HapiledSchreder Ymera basic - met 
rechte verticale paal 

Schreder Teceo ITO Small - met paal

Schreder Teceo ITO Small 

Schreder Zela

Schreder ZelaSchreder Ymera Schreder Hapiled
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Echinacea Purpurea en 

Echinacea Purpurea ‘White 

Swan’ 

Periscaria Amplexcaulis Salvia Nemorosa Pennisetum Alopecuroides 

Hameln 

Bushalteplein 

Zelkova Serrata 6 stks 0,10-0,13

Sorbus Aucuparia

Circa 10 stks

Crataegus monogyna

Circa 50 stks

H
ee

st
er

s
B

om
en

V.
 P

la
nt

en
Beplantingsplan

MEEDHUIZEN 13-12-2018 DO 20



Carex Pendula Juncus Effusus ‘Goldstrike’Inula Hookeri

Cereslaan (raingarden)

Dorpskom Meedhuizerweg

Lythrum Virgatum ‘Helene’

Anemone Blanda 25 % 

Bloeiperiode maart-april

Camassia Cusickii 25 % 

Bloeiperiode mei-juni

Galanthus Nivalus 25 % 

Bloeiperiode jan-maart

Narcissus Bulbocodium 25 % 

Bloeiperiode feb-maart

B
ol

le
n
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Deelgebieden

Meedhuizerweg Dorpskern Cereslaan Boskamer Zuid
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Deelgebied Meedhuizerweg

60 km/u 50 km/u 30 km/u Bocht bij steiger
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Profiel 60 km/h

Asfalt vervangen BermBerm
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Detail kruising entree

Asfalt vervangen/huidig profiel handhaven 
voorzien markeringen tot Holeweg

Inzaaien bolen

Bestaande bomen Aanduiding dorpskom

10 streklagen Basalt DF

Keperverband Basalt KF Meidoornheesters

30x30 beton tegels
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Profiel 50 km/h

Asfalt vervangen Berm

30x30 tegels

Berm

18/40 band
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Detail asverspringing

Meidoorn heesters

50 cm afzagen asfalt om asverspinging te 
realiseren

10 streklagen Padova DF
30x30x8 beton tegels

18/40 gelijkvloerse betonband

Keperverband Basalt KF

Bestaande boom

30x30x8 beton tegels handhaven enkel waar deze tegen 
de weg aanliggen. Rest, overgaan op 30x30x6 tegels. 
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50 cm afzagen asfalt om asverspinging te 
realiseren

10 streklagen Padova DF

Profiel 30 km/h

Asfalt vervangen

Padova DF rabatstrook

18/40 band

Berm

30x30 tegels + 
opsluiting

Berm
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Detail kruising voetbal

50 cm afzagen asfalt om 
asverspinging te realiseren

10 streklagen Padova DF

30x30 beton tegels

Keperverband Basalt KF

Meidoornheesters

Reclamebord 
verplaatsen

Bestaande boom

18/40 gelijkvloerse betonband
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10 streklagen Padova DF

Detail bocht bij steiger

Bomen/groen rooien (inmeten uo kws)
gras maaien

Asfalt vervangen

Bestaand groenvak opschonen
voorzien van Meidoornheeesters

Verlaagde 18/40 band

Bestaande mast behouden

2 stk picknickbanken

Verhoogde 18/40 band
(verlaagd waar inritten zijn)

Keperverband Basalt KF

Houten vangrail

10 streklagen Padova DF

Bestaande bomen
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Basalt KF

Rijvak

18/40 band laag

30x30 
tegels

Voet

Houten paaltje
gelijk aan vangrail

Opsluit

Gras

Profiel oversteek bocht steiger

Houten vangrail 
aflopend richting grond

Vooraanzicht vanaf de 
weg bezien

Dwarsdoorsnedes
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Profiel picknickplek steiger

Asfalt vervangen

30x30 tegels

Houten vangrail

Picknickbank

18/40 betonnen band hoog

Padova DF rabatstrook

Gras

Houten vangrail 
aflopend richting grond
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Deelgebied Dorpskern

Bushalte Schaapplein Winkel Winkel EntreeBrug Achter
de kerk

Kiss ‘n
Ride
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Profiel brug

Asfalt vervangen

Padova DF Rabatstrook

5/20 band 5/20 band

DF Oliva
troittoir

DF Oliva
troittoir
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Profiel kiss ‘n ride

Padova DF
rijbaan

Padova DF Rabatstrook

5/20 band 18/20 band

DF Basalt
kiss ’n ride

DF Oliva
troittoir

DF Oliva
troittoir

Voor alle profielen en detailuitwerkingen geldt: troittoir 
aanstraten tot erfgrens.
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Detail kiss ‘n ride

Halfsteensverband Oliva DF

Keperverband Padova KF

Verlichting indicatief

5/20 schuine 
band

Verloop 18/20 
naar 5/20 band

18/20 hoge band

Houten hek

Elleboogverband Basalt DF

10 streklagen 
Padova DF

Bestaande bushalte verplaatsen
Schaapplein 
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Detail bij de kerk

Elleboogverband Basalt DF

Huidig asfalt verwijderen en gras zaaien

Profiel wordt in uo nader uitgewerkt

Plangrens aanstraten tot Y-splitsing 

Elleboogverband Padova DF

Keperverband Padova KF

Paaltjes verwijderen (1 hergebruiken bij winkel)

Berm verstevigen met betgrasdallen
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Profiel bushalte

Asfalt vervangen DF Oliva
troittoir

DF Oliva
troittoir

Busplaats
conform crow

Bestaand 
hekwerk

Blindegeleide
tegels

5/20 band

Padova DF Rabatstrook

18/20 band gaat over naar 5/20 band daar waar er inritten 
zijn van oprijlanen. Hoogte Troitoir hangt eveneens af van 
inritten. De bushalteelementen worden hergebruikt. Deze 
komen van de huidige bushalteplaatsen nabij de kerk/
school. Naar het profiel wordt bij het UO nader gekeken.
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Profiel parkeervakken nabij huurwoningen

Asfalt vervangen Tuinen 
woningen

 Basalt DF
parkeervak

Vaste planten 
mengsel

18/20 band 18/20 band

Padova DF rabatstrook
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Profiel Schaapplein

Oliva DF
troittoir

Oliva DF
troittoir

18/20 band

Schaap
verplaatsen

Padova KF
rijbaan

Vaste planten 
mengsel

Busplaats
conform crow

Padova DF RabatstrookBestaande bomen 
behouden Betonnen zitelement met 

hout

Ontwerp onder voorbehoud.
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Detail Schaapplein

Halfsteensverband Oliva DF
Betonnen zitrand
45x30x100
Bochtstralen in overleg
met fabrikant

Ondergrondse 
glascontainer

Halteplaats 
conform crow
Hergebruik 
bestaande 
elementen uit 
dorpsstraat nabij 
kerk en school

Bestaande Plataan behouden

Keperverband Padova KF

10 streklagen Padova DF

Bushalte nader uit te werken met dorpsbelangenBetonnen schaap verplaatsen

18/20 hoge band

18/20 
hoge band

Bestaande Acer behoudenHalfsteensverband Oliva DF

Verloop 5/20 
naar 18/20 band

Ontwerp onder voorbehoud.
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Betonnen zitrand
45x30x100
Bochtstralen in overleg
met fabrikant

Beplantingsvoorstel Schaapplein

Ep = Echinacea Purpurea en 

Echinacea Purpurea ‘White 

Swan’ 

Pa = Periscaria Amplexcaulis Sn = Salvia Nemorosa Pa (groen) = Pennisetum 

Alopecuroides Hameln 
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Profiel Winkel

Oliva DF
troittoir

Oliva DF
troittoir

Basalt DF
troittoir

Padova KF
rijbaan

Padova DF Rabatstrook

5/20 band18/20 band

18/20 band gaat over naar 5/20 band daar waar er inritten 
zijn van oprijlanen. Hoogte Troitoir hangt eveneens af van 
inritten. 

MEEDHUIZEN 13-12-2018 DO 44



Detail Winkel

Halfsteensverband  Oliva DF

Elleboogverband  Basalt DF

Verlichting 
indicatief

18/20 hoge 
band

5/20 
schuine 
band

Paaltje 
(hergebruik 
paaltjes naast 
kerk)

Verloop 5/20 
naar 18/20 band

10 streklagen 
Padova DF

Keperverband Padova KF
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Profiel Essenlaan

Betonnen band
18/40

Asfalt vervangen

Nieuw profiel handhaven tot aan schuurtje hoekwoning 
(brommerreparateur). Daarna bestaand profiel handhaven 
en enkel nieuw asfalt leggen.

Padova DF
rabatstrook
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Profiel Dorpsstraat

Asfalt vervangen

Padova DF Rabatstrook

5/20 band 18/20 band

DF Oliva
troittoir

DF Oliva
troittoir

18/20 band gaat over naar 5/20 band daar waar er inritten 
zijn van oprijlanen. Hoogte Troitoir hangt eveneens af van 
inritten. 
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Detail Entree Zuid

Grens plangebied. Profiel doortrekken 
tot aan dorpskom is een plus. 
Voetpad wel doorstraten tot aan 
picknickplaats.

Halfsteensverband  Oliva DF

10 streklagen 
Padova DF

5/20 betonnen 
band

18/20 betonnen 
band

5/20 schuine band

Keperverband Padova KF

Asfalt
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Profiel Entree Zuid

Padova KF
wegvlak

Padova DF Rabatstrook

18/20 band 5/20 band

DF Oliva
troittoir

Inritten
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Deelgebied Cereslaan

Speeltoestellen Cereslaan
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Detail Cereslaan

6 bestaande 
bomen rooien

10,5x21 Georetron
edelwit

21x21 Georetron
antraciet

6 Zelkova 
Serrata’s planten

Huidige speeltoestellen behouden

Raingarden (zie volgende pagina)

Speelkeien is plus
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Beplantingsvoorstel Raingarden

C = Carex Pendula J = Juncus Effusus ‘Goldstrike’I = Inula HookeriL = Lythrum Virgatum ‘Helene’

1.
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Zie voor legenda vorige pagina.

2. 

1
2
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Profiel Cereslaan speeltoestellen

Raingarden vaste planten mengsel

Speeltoestellen behouden

tenminste 50 cm ontgraven

Exellent 
antraciet

21x21 
wegvlak

Exellent 
edelwit
21x10,5
wegvlak

Molgoot 
met kolk

Molgoot 
met kolk
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Profiel Cereslaan

Raingarden vaste planten 
mengsel

tenminste 50 cm ontgraven

Zelkova Serrata

Exellent antraciet
21x21 

wegvlak
Molgoot 
met kolk

Molgoot 
met kolk

Exellent 
edelwit
21x10,5
wegvlak
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Principedetails legverbanden

Vlakken Meedhuizerweg Vlakken dorpskern

30x30 tegel halfsteens
Oliva
Halfsteens DF

Streklaag 
1 Oliva WF

Basalt
keperverband KF

Padova 
Halfsteens DF

Padova 
Halfsteens DF

Basalt 
Elleboog DF

Streklaag 2
Basalt  WF

Streklaag:
1 Basalt WF

Padova 
Halfsteens DF

Streklaag 1
Padova WF

Padova 
Keperverband KF
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Cereslaan Entree herberg

GeoRetron Exellent 
antraciet 21x21 halfsteens

Streklaag 1 
GeoRetron 
Exellent antraciet 
10,5x21

Halfsteens Oliva 
DF

Halfsteens Basalt DF

Aanstraten tot erfgrens

Streklaag 1 Basalt WF

GeoRetron Exellent edelwit 10,5x21
halfsteens
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verkeer en meer i.r.t. de essentaksterfte
LANDSCHAPSPLAN



Verkeer en meer i.r.t. essentaksterfte

Pad bezanden

Pad gemaaid

Driemaal een doorzicht van circa 50m2

80% van snoeiafval verwijderen

In de volgende paragraaf wordt op ontwerpmatige de 
anticipatie behandeld op de heersende essentaksterfte. 
De gebieden binnen de planafbakening van Verkeer en 
Meer en aangeduidt als groene spoor worden behandeld 
op het niveau van een landschapsplan1. Hier worden 
dus grofmazige uitspraken gedaan over hoeveelheden. 
In navolging van het ‘Actieplan essentaksterfte: 
Duurzame aanpak essentaksterfte Gemeente Delfzijl’ 
en de ‘Essentaksterfte Inventarisatie’ stelt LAOS 
Landschapsarchitecten het volgende ontwerp voor voor de 
zuid-westelijke bossingel en het ommetje. 

• Het huidige pad aan de binnenkant van de bossingel 
bezanden (circa 710 m2), zodat recreatie voor de 
Meedhuizernaren en het zogenaamde ‘ommetje’ worden 
veraangenaamd (dit is een ‘mogelijke extra’ in het 
ontwerp, zie hoofdstuk: mogelijke extra’s).

• Het buitenste pad blijft dan een maaipad waar men 
incidenteel kan lopen.

• Driemaal een fysieke doorsteek maken van ieder circa 
50 m2 tussen beide paden. De ‘hoeken’ van de bossingel 
zijn daarvoor de beste aanleiding. Zo kan men kiezen 
om tussen de meer intiemere zone te lopen of van een 
weids uitzicht te genieten.

• Er ligt veel snoeiafval en dood stamhout tussen de 
bomen. 80% dient hiervan te worden verwijderd. 
Hierdoor wordt het zicht binnen de singel 
aangenamer. 20% kan blijven liggen. Dit garandeert 
de schuilmogelijkheden voor vogels en andere dieren, 
maar geeft jonge groeiers ook een kans.

• Vooralsnog aangetaste Essen aanzien. Wanneer 
aantasting verergerd rooien van bomen en een 
gemêleerd bomenbestand terug planten (Els, Esdoorn, 
Linde).

1: Onder het groene spoor vallen de essen die niet meteen urgente dreiging 
vormen en die o.b.v het ‘Actieplan essentaksterfte’ zorgvuldig en nauwlettend 
worden gemonitord, om in de toekomst op eenduidige en transparante wijze 
mee om te kunnen gaan.  
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De Inventarisatie Essentaksterfte heeft twee aangetaste 
essen gevonden bij de bocht nabij de steiger. De 
inventarisatie oordeelt dat er niet meteen actie hoeft 
worden ondernomen. De optie ligt er dus om deze mee 
te nemen bij de werkzaamheden van Verkeer en Meer. 
Landschapsbeheer Groningen adviseert om een inheemse 
soort terug te planten. Geopteerd wordt om twee Zwarte 
Elzen terug te planten. Ecologisch (insectenrijkdoom) zijn 
deze namelijk ook waardevol. Twee Zwarte Elzen terug planten
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De overige gebieden liggen buiten het plangebied van 
Verkeer en Meer . Toch wil LAOS Landschapsarchitecten 
een aanzet doen waar men later uit kan putten. Belangrijk 
is wel te vermelden dat dit enkel om een zeer schetsmatige 
ontwerpvisie gaat.

Vak 1: Bevinden zich circa 75 aangetaste Essen. Dit laantje 
is een zeer bepalend zicht wanneer men via de Essenlaan 
het dorp binnen komt of verlaat. Advies is daarom 
om vroegtijdig te anticiperen op verdere aantasting. 
Geadviseerd wordt om vruchtdragende bomen te planten 
zodat het dorp deze kan gebruiken om te plukken.

• Vroegtijdig planten circa 75 hoogstam appel/peer/kers
• Ecologische waarde vergroten door circa 2500m2  

bloemrijk grasmengsel te zaaien

Vak 2: Dit is een vak waar een fietspad doorheen loopt. 
Ook is dit onderdeel van een populair ommetje. Echter 
kenmerkt dit laantje zich door zeer dichte begroeing, 
waardoor er weinig contact is met he omringende 
landschap. 

• 2 openingen maken van circa 20m2

Vak 3: Aangenaam parkachtig bos, dat er goed bij ligt. Net 
als bij de zuidwestelijke bossingel kent dit gebied twee 
paden. Op termijn kan het binnenste pad bezand worden. 
Het buitenste pad blijft dan een maaipad.

• 3 momenten creëren dat men tussen beide paden kan 
wisselen (circa 12m2 )

Vak 4: Advies voor 1 op 1 gemêleerde terugplant wordt 
gevolgd.

1

2

4

3



dorpsplein | hoofdstraat zuid | voetbal | bezanden 
paden dorpsommetjes | 

MOGELIJKE EXTRA’S



Dorpsplein

Container jeugd integreren in grondlichaam

Grondlichaam maken + 50cm per hoogte lijn

Wadi voor vertraagde hemelwaterafvoer

Betonnen stapstenen en betonnen banken in grondlichaam

4 lichtmasten (hergebruik Molenbergplein)

Terras in Wienberberger Basalt KF

Omlijsting van tapijtjes in Wienerberger Oliva DF

4 laadpalen voor elektrische auto’s

Tapijtjes van gebakken materiaal uit het dorp
Afmeting tapijt afhankelijk van soort materiaal dat uit het 
dorp terug komt

Uitgiftepunt horeca

8 nieuwe bomen (mix van Haagbeuk, Kastanje, Esdoorn, Eik)

MEEDHUIZEN 13-12-2018 DO 64



Hoofdstraat zuid

Asfalt vervangen30x30
tegels

grond 
aanbrengen 

om te vlakken

bestaande
bomen

inritten

Padova DF Rabatstrook

betonnen 18/20 band
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Uitbreiding parkeren voetbal

11 extra parkeerplaatsen realiseren

Asfalt

10 streklagen Padova DF doortrekken

Streklaag fungeert als molgoot (kolken in verwerken)

Lijnmarkering T-vorm aanbrengen

Asfalt
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Bezanden paden dorpsommetjes

Huidige paden bezanden circa 1120 m2

Huidige paden bezanden circa 600 m2

Huidige paden bezanden circa 710 m2
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