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Voor.u.ligt.het.schetsontwerp.van.sportlandschap.Winsum-West..dat.MD.Landschapsarchitecten.in.

opdracht.van.de.gemeente.Winsum.heeft.gemaakt..

Het.schetsontwerp.is.een.vertaling.van.de.visie.op.wat.het.sportlandschap.zou.moeten.zijn..In.deze.

vertaling.wordt.er.dieper.ingegaan.op.de.ruimtelijke.en.functionele.structuur.in.het.sportlandschap.

en.de.relatie.met.het.omliggende.landschap..

Sportlandschap Winsum-West | INLEIDING

1  1-3-2017 | SPORTLANDSCHAP WINSUM-WEST



Sportlandschap
Het.sportlandschap.is.qua.verschijningsvorm.minder.
compact.en.efficiënt.dan.dat.van.model.‘sportpark’..
Daardoor.is.de.afstand.tot.het.Oude.Diep.en.de.wierde.
Oldenzijl.kleiner..Daar.staat.tegenover.dan.het.(bestaande).
pad.langs.het.Oude.Diep.vanaf.meer.punten.in.het.
sportcomplex.bereikbaar.is..Dit.biedt.mogelijkheden.
voor.meerdere.ommetjes.vanuit.en.door.het.sportpark.
en.de.omgeving..De.meer.open.opzet.en.zichtlijnen.
vanaf.het.complex.zorgen.ook.voor.een.sterkere.
beleving.van.het.achterliggende.landschap..Aan.iedere.
korte.zijden.van.de.velden.aan.de.westkant.wordt.wel.
een.groene.beplantingsrand.gerealiseerd..Hierdoor.
biedt.het.sportcomplex.ook.vanuit.het.aangrenzende.
landschap.een.groene.aanblik..Tegelijkertijd.werken.deze.
beplantingsstroken.als.windvanger..

Infrastructuur en ontsluiting
Het.uitgangspunt.is.dat.de.Schiligehamsterweg.een.
duidelijk.herkenbare.landschappelijke.drager.blijft,.
maar.verkeerstechnisch.alleen.nog.gebruikt.wordt.door.
langzaam.verkeer..Het.autoverkeer.zal.via.de.noord-zuid.
verbinding.het.gebied.in.en.uit.gaan.
Om.de.barrièrewerking.van.de.N361.te.verkleinen,.is.tijdens.
het.schetsatelier.gesproken.over.een.andere.inrichting.van.
de.N361..Deze.weg.wordt.de.komende.jaren.aangepakt,.
waarbij.Provincie.Groningen.de.doorstroming,.leefbaarheid.
en.verkeersveiligheid.wil.verbeteren..

Voor.de.interne.verkeerssituatie.is.het.de.uitdaging.
om.in.voldoende.parkeergelegenheid.te.voorzien,.de.
verkeersstromen.ook.tijdens.piekmomenten.goed.te.
kunnen.verwerken.en.een.veilige.verkeerssituatie.te.
creëren.voor.alle.verkeersdeelnemers..

Bron:.Winsum-West,.Landschappelijke.analyse.en.ontwerpmodellen

Bij aanvang van de opdracht ontvingen wij de eerste opzet van een nieuw sportcomplex voor 

Winsum-West. Deze opzet is voortgekomen uit de visie die is ontwikkeld in samenwerking 

met de provincie. Daarin is gekozen voor het model sportlandschap. In dit model wordt 

bewust aansluiting gezocht bij het landschap en hoe dit is ontstaan. 

Visie | ONTWERPMODEL
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Bij de vorming van het schetsontwerp zijn er een aantal uitgangspunten van belang geweest. 

Deze zijn voortgekomen uit de visie, analyse, ontwerpmodellen, verkenning en gesprekken. 

Uiteraard vormt de aanleiding voor de ontwikkeling van het sportlandschap de fusie van 

twee voetbalverenigingen en daardoor de behoefte aan meer capaciteit.  

Uitgangspunten
•. Het.Oude.Diepje.vormt.de.natuurlijke.begrenzing.

van.het.plangebied.en.de.overgang.naar.het.
Reitdiepgebied..

•. Behouden.en.versterken.van.belangrijke.elementen.
in.de.ruimtelijke.structuur:.verkavelingspatroon,.
hoogteverschillen,.dijktracé,.waterstructuur..

•. N361.meer.onderdeel.van.het.dorp.te.laten.zijn.en.
minder.als.scheidend.element.

•. De.diverse.programma’s.zowel.een.‘gezicht’.geven.aan.
de.N361.als.in.het.sportlandschap.zelf.

•. Logische.en.veilige.routing.voor.alle.weggebruikers.
van.en.naar.het.sportlandschap.en.tevens.tussen.
de.sportvelden.onderling..Hier.hoort.ook.het.
landbouwverkeer.en.het.bestemmingsverkeer.bij..

•. Rekening.houden.met.bestaande.functies.en.
bebouwing..

•. Het.maken.van.een.groene.openbare.ruimte.dat.
aansluit.op.de.landschappelijke.omgeving..

Plankaart uitgelegd
Op.de.pagina’s.die.hierna.volgen.wordt.het.schetsontwerp.
toegelicht.aan.de.hand.van.de.plankaart..Achtereenvolgens.
komen.de.volgende.onderdelen.aan.bod:
•. landschappelijke.zone
•. water
•. parkzone
•. glooiingen.in.de.parkzone
•. parkachtig.groen
•. programma
•. wandelroutes
•. sportrondje
•. avonturenpad
•. fietsen
•. auto.en.parkeren
•. voetganger.en.parkeren
•. landschappelijk.groen

Schetsontwerp | UITGANGSPUNTEN
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Velden in het weidelandschap
Vanaf.de.westelijke.zijde.komt.het.wierdenlandschap.het.
sportlandschap.binnen..Refererend.naar.dit.landschap.
volgen.de.velden.de.verkavelingsstructuur..De.huidige.
waterstructuur.in.het.wierdenlandschap.is.eveneens.een.
sterk.element.dat.wordt.doorgezet.in.het.sportlandschap..
Hiermee.kan.ook.worden.voldaan.aan.de.wateropgave..

Oude Diepje
Het.Oude.Diepje.vormt.een.natuurlijke.grens.tussen.het.
wierdenlandschap.en.het.sportlandschap..Daarnaast.wordt.
het.diepje.zowel.functioneel.als.ruimtelijk.onderdeel.van.
het.sportlandschap..

Reeds aanwezige parkachtige sfeer 
De.entree.van.het.centrum.vanaf.de.N361.via.de.Geert.
Reindersstraat.wordt.geflankeerd.door.een.plantsoen.
met.slingerpaadjes,.een.vijver.met.daar.overheen.kleine.
bruggen.en.grote.opzichzelf.staande.bomen..Deze.
kruising.wordt.straks.uitgebreid.en.een.entree.van.het.
sportlandschap..Vanaf.het.noorden.wordt.er.een.lange.as.
aangelegd.in.zuidelijke.richting.die.de.ontsluiting.vormt.
van.het.sportlandschap..De.N361.doorsnijdt.Winsum.
en.begrenst.het.sportlandschap..Om.het.oostelijke.en.
westelijke.deel.van.Winsum.ruimtelijk.met.elkaar.te.
verbinden,.wordt.de.reeds.aanwezige.parkachtige.sfeer.
doorgezet..De.N361.wordt.hierdoor.minder.scheidend.en.
meer.hechtend..De.parkachtige.sfeer.begint.aan.de.Geert.
Reindersstraat.en.wordt.doorgezet.aan.de.overzijde,.
langs.de.entree.en.de.as..Dit.is.een.mooie.aanleiding.om.
contrast.te.vormen.met.het.open.wierdenlandschap.dat.
Winsum.omarmt.en.een.overgang.te.maken.tussen.dorp.en.
sportlandschap.

Het.open.wierdenlandschap.dat.hier.en.daar.een.
lichte.glooiing.kent,.ontmoet.halverwege.de.velden.de.
parkachtige.zone..De.beoogde.geleidelijke.groene.overgang.
naar.het.landschap.zoals.deze.is.beschreven.in.de.visie.
wordt.hierdoor.waar.gemaakt..

Naar aanleiding van het document Winsum-West Landschappelijke analyse en 

ontwerpmodellen en de door ons zelf uitgevoerde verkenning en analyse hebben wij 

een aantal kwaliteiten ontdekt die zeer waardevol zijn voor de ontwikkeling van het 

sportlandschap.  

Schetsontwerp | CONCEPT
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Wierden en sporten
Het.sportlandschap.is.een.nieuw.landschap.in.het.reeds.
bestaande.wierdenlandschap..Losjes.krijgen.de.velden.een.
plek.in.het.landschap.en.worden.omringd.door.bossages.en.
bomenrijen..De.velden.worden.op.diverse.niveaus.gelegd.
om.de.natuurlijke.glooiing.van.het.landschap.te.volgen.en.
te.versterken.

Paden
Langs.het.Oude.Diepje.loopt.een.wandelpad.dat.onderdeel.
is.van.het.Pieterpad..Als.wandelaar.wandel.je.hier.tussen.
het.wierdenlandschap.en.het.sportlandschap..Het.wijdse.
uitzicht.over.de.landerijen.wordt.afgewisseld.door.de.meer.
besloten.en.beplante.delen.in.het.sportlandschap..

Vanuit westelijke richting komt het wierdenlandschap het sportlandschap binnen. 

Dit wierdenlandschap kent hier en daar lichte glooiingen en enkele wierden voorzien 

van beplanting. Het onregelmatige verkavelingspatroon en de oude meanders en 

aftakkingen daarvan zijn karakteristiek voor dit gebied.

Toelichting plankaart | LANDSCHAP
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Waterstructuur
De.bestaande.waterstructuur.wordt.uitgebreid.om.het.
verkavelingspatroon.te.benadrukken.en.om.bij.te.dragen.
aan.het.gehele.afwateringssysteem..De.velden.vormen.
nieuwe.kavels.in.het.landschap.en.worden.naast.bomen.en.
bossage.ook.benadrukt.door.water..

De.nieuw.aan.te.leggen.weg.voert.water.via.de.oppervlakte.
en.op.een.natuurlijke.wijze.af...

Oude Diepje
Het.Oude.Diepje.is.een.natuurlijke.overgang.tussen.het.
wierdenlandschap.en.het.sportlandschap..Het.Oude.Diepje.
is.ontstaan.als.aftakking.van.het.Reitdiep..Mede.door.deze.
historische.kwaliteit.laten.wij.het.Oude.Diepje.volledig.zoals.
het.is.en.benaderen.het.als.een.op.zichzelf.staand.element.
tussen.twee.landschappen..

Door de aanleg van sportvelden worden er sloten gedempt. Hiermee ontstaat een 

wateropgave. De karakteristieke waterstructuur van het Reitdiepgebied vormt een 

mooie aanleiding om deze opgave te benaderen.

Toelichting plankaart | WATER
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Groen
De.parkzone.wordt.een.groene.strook.waarin.de.weg,.het.
parkeren.en.de.voetpaden.worden.opgenomen..De.weg.
wordt.als.een.sterke.lijn.door.de.parkzone.gelegd..De.
voetpaden.daarentegen.slingeren.er.losjes.doorheen..

Langs de nieuwe ontsluiting wordt een parkzone aangelegd die aanhaakt op de reeds 

aanwezige parkachtige sfeer die je vindt langs de Geert Reindersstraat, ten noorden 

van het zwembad en ten noorden van de bestaande voetbalvelden. 

Toelichting plankaart | PARK
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De glooiingen in het wierdenlandschap die zijn ontstaan door afzetting, inklinking 

en ontwatering worden subtiel doorgezet in de parkzone. Deze glooiingen kunnen op 

enkele plekken zelfs heuvels worden en zowel een esthetische als een functionele rol 

vervullen. 

Heuvels
De.heuvels.kunnen.voor.diverse.doeleinden.ingezet.kunnen.
worden..Bijvoorbeeld.als.zonneheuvel.bij.het.zwembad,.
het.aan.het.zicht.ontrekken.van.de.parkeerplaats.en.als.
onderdeel.van.de.hardlooproute..

Toelichting plankaart | GLOOIINGEN
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Het parkachtig groen bestaat uit gras met daarin bomen. Als bezoeker begeef je je 

in een groene omgeving. Er wordt aansluiting gezocht bij de bomen aan de Geert 

Reindersstraat en de bomen in het noordelijke deel van het plangebied. 

Diversiteit
De.diversiteit.aan.bomen.is.groot.zodat.er.een.breed.scala.
aan.bladvorm,.grootte.en.kleur.ontstaat..De.bomen.zijn.
losjes.in.het.gras.geplaatst.zodat.er.nog.zicht.is.op.de.
sportvelden.

In.het.noordelijke.deel.worden.zoveel.mogelijk.bestaande.
bomen.gehandhaafd..Verder.wordt.dit.aangevuld.met.
nieuwe.parkbomen..

Toelichting plankaart | PARKACHTIG GROEN
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Toegankelijkheid vanaf de parkzone
De.toegankelijkheid.van.de.sportverenigingen.wordt.
opgenomen.in.de.parkzone..Alle.bezoekers.en.
(weg)gebruikers.bereiken.de.sportverenigingen.vanuit.deze.
parkzone..

De.begraafplaats.wordt.ook.meegerekend.als.programma.
omdat.het.een.zeer.beeldbepalend.element.is.langs.
de.as.en.het.meedoet.in.de.parkeervoorziening.en.
bereikbaarheid..

De parkzone is een groene zone tussen alle sportverenigingen en bijbehorende velden. 

Tevens is het ook de zone waarin zich alle verkeersbewegingen gaan afspelen.

Toelichting plankaart | PROGRAMMA EN TOEGANKELIJKHEID
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In de omgeving zijn er diverse wandelroutes en ommetjes. Het Pieterpad loopt zelfs 

langs het Oude Diepje. Het sportlandschap kan hier onderdeel van worden door de 

paden te verbinden en een prettige omgeving te maken waar men wil wandelen. 

Toelichting plankaart | WANDELROUTES

Paden
In.het.sportlandschap.kan.het.pad.langs.het.Oude.Diepje.
doorgezet.worden.en.zowel.aan.de.noordelijke.als.aan.de.
zuidelijke.zijde.aansluiten.op.de.as.in.de.parkzone..Het.
voetpad.door.de.parkzone.ligt.los.van.de.rijbaan.om.zo.
veilige.en.prettige.verbindingen.te.maken.tussen.de.velden.
Als.wandelaar.ervaar.je.zowel.het.open.weidse.landschap.
aan.de.westzijde.en.de.meer.besloten.parkachtige.sfeer.
aan.de.oostzijde..

Oversteken
Op.een.aantal.punten.kan.er.een.verbinding.gemaakt.
worden.met.het.dorp..Hier.wordt.voorzien.in.veilige,.
overzichtelijke.en.uitnodigende.oversteekplaatsen..De.
Schilligeham.wordt.een.belangrijke.oost-west.verbinding.
tussen.dorp.en.sportlandschap.voor.langzaamverkeer..
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1. 

2. 

Rondje met programmapunten
De.route.loopt.rondom.het.sportlandschap.en.kan.
gehalveerd.worden.via.de.Schilligeham..Totaal.beslaat.het.
rondje.1,5.kilometer..Rondje.1.is.890.meter.en.rondje.2.is.
870.meter..

Op.een.aantal.punten.kan.er.een.extra.toevoeging.worden.
gedaan.aan.de.route..Bewegingstoestellen.die.door.
iedereen.gebruikt.kunnen.worden,.krijgen.hier.een.plek.

Door de aanleg van nieuwe wandelpaden kan er tevens worden voorzien in de behoefte  

aan prettige hardlooprondjes. 

Toelichting plankaart | SPORTRONDJE
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Avontuurlijk spelen
Op.deze.route.zijn.een.aantal.speeltoestellen.geplaatst.die.
kinderen.uitdagen.tot.spelen.en.verkennen..De.toestellen.
kunnen.een.relatie.aangaan.met.het.water.en.de.bomen..

Doordat.dit.avonturenpad.opgenomen.wordt.in.de.
wandelroute.en.dus.ook.in.het.sportrondje.kan.het.zelfs.
hiermee.gecombineerd.worden..Daarnaast.is.het.gelegen.
tussen.de.voetbalvelden.en.is.er.voldoende.toezicht..

In de huidige situatie is er langs de voetbalvelden een avonturenpad aangelegd. 

Dit kan een nieuwe plek krijgen in het sportlandschap en opgenomen worden in de 

wandelroute. 

Toelichting plankaart | AVONTURENPAD
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Fietsers delen de rijbaan met de automobilist. Het straatprofiel wordt zodanig 

ingericht dat de fietser prioriteit heeft.

Fietsen op de rijbaan
Het.straatprofiel.wordt.zodanig.ingericht.dat.de.fietsers.
veilig.op.de.rijbaan.fietsen..Tevens.wordt.er.voorzien.in.
veilige.oversteekplaatsen.bij.onder.ander.de.Schilligeham.
en.de.N361..

Bij.iedere.vereniging.worden.er.fietsenstallingen.geplaatst,.
zodat.de.bezoekers.hun.fiets.kunnen.parkeren.bij.hun.
bestemming..

De.Schilligeham.wordt.een.belangrijke.fietsverbinding.met.
het.dorp..In.het.noorden.wordt.aangesloten.op.dit.deel.van.
het.dorp..

Toelichting plankaart | FIETSEN
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nader.uit.te.werken

5 5 5

Profiel
Het.profiel.van.de.rijbaan.heeft.een.totale.breedte.van.
5.tot.5,5.meter...Parkeren.in.de.berm.wordt.onmogelijk.
gemaakt.door.bijvoorbeeld.materialisering.en.het.
aanleggen.van.een.watergang..De.centraal.gelegen.
parkeerplaats.biedt.plaats.aan.150.auto’s..Een.mogelijkheid.
is.om.in.het.noorden.extra.parkeerplaatsen.te.maken.waar.
geparkeerd.kan.worden.tijdens.piekmomenten..

In.het.zuidelijke.deel.is.er.een.ontsluiting.naar.de.
Garnwerderweg..De.Schilligeham.is.alleen.een.ontsluiting.in.
westelijke.richting..

De entree van het sportlandschap bevindt zich tegenover de Geert Reindersstraat. 

Langs de N361 openen de gebouwen van de verenigingen zich naar de weg zodat 

daadwerkelijk ervaren wordt dat men langs een sportlandschap rijdt. Het profiel geeft 

de prioriteit aan fietsers. 

Toelichting plankaart | AUTO EN PARKEREN
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Vrijliggende voetpaden
Doordat.het.voetpad.los.ligt.van.de.rijbaan.ervaar.je.als.
voetganger.zeer.sterk.de.groene.parkzone..Je.wandelt.
tussen.de.bomen.door.en.hebt.zicht.op.de.sportvelden..
De.positie,.vorm.en.uitstraling.van.de.hekken.rondom.
de.sportvelden.moeten.daarom.zorgvuldig.worden.
vormgegeven.

De voetpaden liggen vrij van de rijbaan en zorgen er daardoor voor dat de afstanden 

tussen het parkeren en de sportverenigingen veilig afgelegd kunnen worden. 

Toelichting plankaart | VOETGANGER EN PARKEREN
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Doordat de velden in het open wierdenlandschap liggen zijn zij snel doelwit van een 

stevige wind. Om het sporten toch aangenaam te maken, moeten hier maatregelen 

voor getroffen worden. 

Toelichting plankaart | LANDSCHAPPELIJK GROEN

Bossages
De.voetbalvelden.worden.aan.de.rug,.de.korte,.westelijke.
zijde,.afgesloten.door.stevige,.dichte.beplanting.bestaande.
uit.bomen.met.onderbeplanting..Dit.type.beplanting.is.ook.
te.vinden.in.de.huidge.situatie.ten.noorden.van.het.Oude.
Diepje..

Deze.dichte.beplanting.zorgt.voor.afwisseling.met.
de.wijdsheid.van.het.wierdenlandschap.en.de.losse.
groenstructuur.van.de.parkzone..Daarnaast.draagt.de.
beplanting.bij.aan.een.goede.ecologie..

Bomenrijen
De.lange.zijden.van.de.velden.worden.aangezet.
door.essen.die.een.sterke.rand.vormen.en.zo.ook.de.
verkavelingsstructuur.benadrukken..Deze.meer.open.
structuur.maakt.zicht.op.de.velden.mogelijk..
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informeel.sporten.en.spelen

parkzone

bossages.naar.het.landschap

Schetsontwerp | PLANKAART
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COLOFON

MD Landschapsarchitecten

Kerklaan 30, Haren
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050 5278218
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www.md-l.nl

Gemeente Winsum

Hoofdstraat W. 70, Winsum

Postbus 10

9950 AA Winsum

0595 44 77 77

gemeente@winsum.nl
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