
 

 

Reactienota ‘Herinrichting Staphorst Noordoost’ 
 

Tijdens de inloopavond op 15 juni 2017 zijn diverse opmerkingen geplaatst op het ontwerp. 

Hieronder zijn deze opmerkingen op willekeurige volgorde weergegeven en beantwoord: 

 

1. Nieuwe boom eikenbaan, noord-trottoir tpv nummer 10 (Ebbinge Wubbenlaan) is niet 

wenselijk  

Antw: Deze boom kan komen te vervallen, omdat dit de enige boom aan de noordzijde is. Er 

ontstaat geen missing-link. Dus het is akkoord. Er wordt wel een kleiner plantvak zonder 

boom gecreëerd. 

2. Dubbele oprit, Eikenlaan/Ebbinge Wubbenlaan nr. 10 ook in nieuwe situatie handhaven, op 

tekening zijn er parkeerplaatsen voor de oprit gesitueerd  

Antw: De parkeerplaatsen zijn inderdaad niet op de juiste manier op tekening weergegeven. 

Dit zal gewijzigd worden. Tussen het plantvak en de oprit is ruimte voor twee parkeervakken. 

Er ligt een verzoek voor het verplaatsen van de inrit, om het te verplaatsen naar de 

erfscheiding tussen 10 en 8, niet het vergroten ervan. De huidige breedte van de inrit (5m) 

komt in de nieuwe situatie terug. 

3. De wens is uitgesproken om de Cotoneaster als onderbeplanting te vervangen voor een 

heester met meer kleur.  

Antw: Na overleg met Bob Boer voor de gehele Eikenlaan de Potentilla fruticosa ‘Marian red 

Robin’ gekozen. 

4. Ligt het verhoogde plateau oostzijde Eikenlaan voor een in/uitrit?  

Antw: De tekening en de huidige situatie zijn bekeken en geconcludeerd kan worden dat de 

in/uitrit van nummer 14 naast het plateau is gelegen. De in/uitrit van nummer 12 ondervindt 

ook geen hinder van het plateau. 

5. Lindenlaan: Wens om de nieuwe boom (derde vanaf Ebbinge Wubbenlaan) te wisselen met 

een parkeervak, zodat deze voor Lindenlaan nummer 5 komt te staan.  

Antw: Dat is aangepast. 

6. Lindenlaan nummer 5 weer een in/uitrit. Dit mede doordat de nieuwe situatie van de Boslaan 

onduidelijk is. Kan de ontsluiting van het erf/garage in de nieuwe situatie plaatsvinden via de 

Boslaan? 

Antw: Er ligt nu geen oprit, er is dus geen aanleiding om een inrit aan te leggen, het plan 

handhaven zoals het is. 

7. Het accent op parkeerbehoefte (voor de situatie zoals deze nu is) ligt in de Meestersweg 

momenteel op het noordelijk gelegen deel. Hier verdwijnen parkeermogelijkheden door de 

bomen die in de parkeerstrook zijn geplaatst. De vraag is of het noordelijk gelegen plantvak 

met boom niet op het trottoir kan naast het plateau.  

Antw: Het plan is hierop aangepast. 

8. Tussen Meestersweg 18 en 8 is over een grote lengte geen boom met plantvak gesitueerd, dit 

ten behoeve van het aantal parkeerplaatsen.  

Antw: De situatie is nader bekeken en er is een boom op dit gedeelte toegevoegd. 

9. Boom Berkenlaan, noordelijk-trottoir nabij kruising Meesterweg is niet wenselijk  

Antw: Het plan is aangepast. De noordelijke boom is verschoven en zuidelijk is een boom 

laten vervallen. Daarnaast is een smallere soort Amberboom toegepast. 

10. Nabij de grote bomen die in de groenstrook van het dienstencentrum staan, geen nieuwe 

boom situeren  



 

 

Antw: De afstand van de bestaande en de nieuwe boom is ca. 10 meter. De nieuwe boom t.o. 

nr. 2 heeft nagenoeg geen hinder van de bestaande bomen, ook omdat deze aan de 

noordkant van de nieuwe staan. Hierdoor ontstaat qua zonlicht geen negatief effect.  

11. Berkenlaan 6/8 boom verplaatsen naar nr. 12  

Antw: Het plan is aangepast 

12. Voor soort bomen Berkenlaan is een alternatief aangedragen, Amelanchier arborea Robin Hill 

Antw: Dit is een boompje dat niet groot wordt (5 – 10 meter). De groeiomstandigheden in de 

straat zijn voor de Liquidambar niet te vergelijken met een boom die geen verharding 

rondom zich heeft (en dus geen beperkende hoeveelheid doorwortelbare grond). Ondanks 

goede ondergrondse voorzieningen zal een Liquidambar (Amberboom) de volle 

grootte/hoogte waarschijnlijk niet halen. De Liquidambar styraciflua heeft na 10 jaar een 

hoogte van 6meter, terwijl in dat zelfde staatje 

(http://www.esveld.nl/planten.php?categorie=heesters&letter  ) de Amelanchier arborea 

‘Robin Hill’ na 10 jaar een hoogte van 5meter heeft bereikt. Het voorstel is om de 

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ te plaatsen. Dit is een type heeft een smallere kroon en 

sluit wat dat betreft aan bij de zuilvormige bomen in de andere straten. 

13. De wens is uitgesproken om het kruisende (met geel accent) vlak van de Boslaan als 

verhoging uit te voeren in de Berkenlaan  

Antw: Het kruisende vlak moet een attentiewaarde hebben voor zowel de weggebruiker van 

de straat als de gebruiker van de Boslaan. Daarnaast moet het comfort zodanig zijn dat een 

gebruiker van een rollator of rolstoel moeiteloos kan oversteken, dus een verharding zonder 

hoogteverschillen en hobbels (in de rijrichting van de Boslaan). In de technische uitwerking 

wordt de oversteek van de Boslaan ‘tonrond’ gelegd. Hierdoor komt er in de rijrichting van de 

straat een bolling (dit zal in combinatie met de afwijkende kleur een afremmende werking 

hebben) en in de richting van de Boslaan een profiel dat als een doorgaande beweging 

worden ervaren.  

14. Lindenlaan nummer 10 geen boom (zuidzijde trottoir) want dit is een oorspronkelijke inrit.  

Antw: De bomen komen te vervallen en worden eventueel meegenomen in de bomenlijn van 

de Boslaan. Een inrit wordt niet gemaakt omdat er fysiek op particulier terrein geen oprit 

aanwezig is. 

15. Wens om extra bomen Meestersweg  

Antw: Het plan is hierop aangepast 

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de uitvoering/onderhoud en geen betrekking 

hebben op het ontwerp. 

16. Idee geopperd om de Boslaan, project dan na de zomer zal starten, iets te verhogen ten 

behoeve van goede afwateren, om wateroverlast te voorkomen  

Antw: Deze opmerking zal worden meegenomen in het nieuwe Boslaan-project. 

17. Boslaan, gedeelte haaks op Meestersweg (noordzijde projectgrens), trottoir doortrekken 

zodat ‘rondje Berghorst’ compleet wordt gemaakt.  

Antw: Bij navraag blijkt die verhard te zijn als een soort uitstapstrook voor de parkeervakken. 

Voor het ‘rondje Berghorst’ ligt aan de overzijde een breed genoeg voetpad. Daarnaast is de 

rijbaan een doorlopend stuk en verkeersluw. Hierover kan ook gewandeld worden. 

18. De reactie op de plantvakken, verscheidenheid aan heesters onder de bomen, is positief. De 

zorg is echter ook meerdere malen uitgesproken over het onderhoud van groen binnen de 

gemeente. Men wil graag groen, maar wanneer het onderhoud te wensen overlaat, ziet men 

liever een verharde situatie.  

http://www.esveld.nl/planten.php?categorie=heesters&letter


 

 

19. Check uitrit nieuwe te bouwen complex achter de Action, deze uitrit ligt aan de zuidzijde van 

het haaksparkeren  

Antw: Dit wordt bij de ontwikkeling van dit complex onder de aandacht gebracht. 

20. Uitvoering, hierover zijn veel vragen gekomen, wanneer gaat het plaatsvinden? Hoelang zal 

de straat voor ‘mijn deur’ openliggen? Ik mag niet worden afgesloten van elektra en water 

voor mijn bedrijfsvoering (Eikenlaan nummer 2)  

Antw: De fasering en routing maken straks onderdeel uit van de uitvraag richting aannemer. 

Op de werkzaamheden van de nutbedrijven heeft de gemeente geen invloed. De 

medewerkers van de nutsbedrijven informeren bewoners over eventuele overlast en/of het 

tijdelijk niet kunnen beschikken van gas/licht/water. 

21. Kolken Boslaan  

Antw: Voorzieningen voor het eventueel aansluiten worden in dit project meegenomen, het 

eventueel plaatsen van kolken in de Boslaan in het project Boslaan. 

22. Wens om bij de uitvoering van noord naar zuid te gaan (zuid is het drukst en dan ‘leert met in 

het noordelijke deel. 

Antw:  De fasering maakt onderdeel uit van de uitvraag richting aannemer. 

23. In uitvraag aanbesteding, uitvoering en groenonderhoud alles goed vastleggen/omschrijven 

wat moet 

Antw: Het zal zo goed mogelijk omschreven worden in de uitvraag richting aannemer. 

24. Oproep aan middenstand om personeel van winkels niet in de straten te parkeren, maar op 

de grote parkeerplaatsen Aldi of kerk.  

Antw: Deze actie is al eens gedaan, maar verdient wellicht herhaling. 

 

 

 


