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Ontmoetingsplek Lusthorst

Op deze plek (niet letterlijk) heeft de 
boerderij Lusthorst gestaan op de 
natuurlijke verhoging (horst) in het 
landschap op het landgoed behorende 
bij de Emdaborg. Aan deze natuurlijke 
verhoging houden we wij vast door 
met een flauw talud het maaiveld laten 
oplopen.  De openplek in het midden 
en de paden worden uit het verhoogde 
landschap gesneden met schuine steile 
randen. 

Het flauwe talud wordt voorzien van een 
weide met een zeer bloemrijk mengsel 
met vaste soorten speciaal voor wilde- en 
honingbijen. 
In de weide staan diverse oud-Hollandse 
hoogstam appelbomen. Elke soort met 
een andere kleur appel. De bomen 
worden 6-8 meter hoog en groeien breed 
uit. Ze hebben mooie bloesem en een  
halftransparante kroon. Licht en fruitig 
geheel tussen de zware hoge houtwallen 
rondom het buurtje.

Rondom de open plek met een diameter 
van ongeveer 10 meter komen grote 
betonnen parkbanden voorzien van 
houten zitvlakken. Enkele appelbomen 
zijn zo gepositioneerd dat ze schaduw 
werpen op de zitplekken. 
Daarnaast komen een drietal kunstzinnige 
schapen gemaakt van veldkeien met 
stalen schapenkoppen en deels op poten.

Een informatiebord in de vorm van een 
appelboom gemaakt van staal komt langs 
de fietsroute te staan en in het verlengde 
van het bestaande historische laantje. Op 
het bord wordt de geschiedenis van deze 
plek verteld. 

De paden en de open plek worden 
voorzien van een duurzame ecologische 
halfverharding (Dureco-mix). 

Er komen geen speelobjecten. In de buurt 
zijn voldoende speelgelegenheden in het 
Grootspark en op het Emdaborgplateau.
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In de woonbuurt zijn twee groengebieden 
ontworpen om de aandacht te vestigen op 
de voormalige buitenplaats Emdaborg met 
bijbehorende boerenplaats Lusthorst*.
 
Deze groengebieden fungeren als 
ontmoetingsplek en krijgen een specifieke 
inrichting die is geïnspireerd op de 
archeologische en cultuurhistorische 
waarden van het gebied. 

omschrijving uit het BKP deel 2 - Openbare Ruimte  
‘Groene buurten aan de Grootslaan’ (20 maart 2013)

* De Lusthorst:

De boerenplaats was gevestigd op een stuk 
hoger gelegen zandgrond (horst). De 

boerderij werd verpacht om rendabel te 
blijven. De pachter zorgde naast de 

landerijen en bossen ook voor het 
erf rondom de Emdaborg.

Inrichting ontmoetingsplek

Met de nabijgelegen speelplekken 
in het Grootspark en op het 

Emdaborgplateau  kan deze 
ontmoetingsplek gericht worden op 

andere activiteiten.

GROOTSPARK

Geachte bewoner van “het Harener Holt”,

Eind vorig jaar hebben we een enquête rond 
gestuurd in de wijk.
We hadden als doel om zoveel mogelijk ideeën 
op te halen en zo tot een breed gedragen 
ontwerp te komen.
 
Vele van jullie hebben gereageerd en er zijn ook 
heel uiteenlopende ideeën aangeleverd.
Wij hebben getracht de diverse ideeën te 
combineren en zo tot leuke ontwerpen te komen 
die van toegevoegde waarde zijn voor jullie.
In de bijlagen zien jullie hoe we de speelplekken 
gaan inrichten.
 
Niet alle ideeën hebben we een plekje kunnen 
geven, zo was er een idee voor een grotere 
pannakooi nabij de IJzerhof.
Onder andere door de omvang van de 
betreffende voorziening heeft dat helaas geen 
plekje gekregen.
Toch zijn we nog aan het kijken of we hier 
wellicht elders ruimte voor kunnen creëren.
Dat wordt nog een hele opgave dus we kunnen 
in deze niets beloven.
 
De ontmoetingsplekken hebben een openbaar 
karakter dus iedereen is er welkom.
Rondom het Grootspark zien we, helaas, soms 
dat elementen of groenvoorzieningen kapot 
gemaakt worden.
Daar kunnen we niet altijd wat aan doen dus we 
willen jullie vragen om hier zelf ook scherp
op te zijn.
 
De technische uitwerking is op dit 
moment in volle gang en we 
verwachten op korte termijn de 
aanbesteding af te kunnen ronden.
Zodra de aannemer klaar is kan er
op deze plekken volop gespeeld 
worden en hebben jullie er twee 
mooie locaties bij!
 
Heel veel plezier en bedankt voor alle 
medewerking.
 
GEM Haren Noord

contactgegevens:
hvanderlinden@readadvies.nl
alexander.kars@groningen.nl
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INRICHTING CENTRALE ONTMOETINGSPLEK

Centrale ontmoetingsplek 

De ontmoetingsplek ligt iets verhoogd 
t.o.v. het omliggende maaiveld omringd 
met lage heuvels van ongeveer anderhalve 
meter hoog. Volwassenen kijken over 
de heuvels heen, waar de kinderen een 
geborgenheid ervaren aan de binnenzijde.
De plek is bereikbaar aan de noord en 
zuidzijde via wandelpaden langs de 
wadi’s. De glooiingen en de positie van de 
entree’s beletten spelende kinderen direct 
de weg op te kunnen rennen.

De wandelpaden en de zitplek is in een 
duurzame ecologische halfverharding 
(Dureco-mix). De overige delen in gras. Bij 
de speelobjecten wordt kunstgras gelegd 
deels t.b.v. valbeveiliging of intensief 
gebruik. 
De heuvels zijn aan de buitenzijde 
voorzien van een bloemenmix en aan de 
binnenzijde voorzien van gras.
De bloesembomen zorgen voor 
schaduwplekken en extra sierwaarde 
door de seizoenen heen. Langs de 
particuliere tuinen is de heuvel een stuk 
lager en komen middelhoge sierheesters 
middelhoge bovenop. De sierheerster zijn 
groenblijvend in de winter om inkijk in de 
tuinen te voorkomen.

De speelheuvel middenin de 
ontmoetingsplek organiseert door zijn 
vorm de diverse activiteiten. In elke 
hoek een andere activiteit: voetbalhoek, 
schommelhoek, klim- en klauterhoek, 
zit-/barbecuehoek. In het midden een 
waterpomp met een natuurlijke waterloop 
richting de wadi.
Bij de speelactiviteiten is rekening 
gehouden met de zon, wind, veiligheid en 
hinder onderling.
 
De spiekers (speelhuisjes), veldkeien, 
natuurlijke materialen en groeninrichting 
zijn verwijzingen naar het archeologisch 
thema: IJzertijd
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CENTRALE GROENE RUIMTE

Centraal in de Esserbuurt, tussen de wadi’s, 
ligt een open groene ruimte. De ruimte is 
bedoeld voor gemeenschappelijk activiteiten 
en ontmoeting voor jong en oud. 

Ook het thema archeologie “gemeenschap-
pelijke gronden”* krijgt hier een uitwerk-
ing. De plek krijgt een glooiend maaiveld 
met hierin een breed circuit** in halfver-
harding. 

**Met “gemeenschapelijke of collectieve 
gronden” wordt gerefereerd naar de 
periode rond de ijzerstijd waar kleine 
gehuchtjes van 3 a 4 boerderijen op 
gemeenschappelijke open gronden hun 
vee liet grazen en akkerbouw pleegden. 
De gewassen werden na de oogst droog 
en veilig bewaard in kleine schuurtjes, 
zogenaamde spiekers, in het veld.

** Een ‘breed circuit’ is bedoeld als een 
vlakke baan geschikt voor speelactiviteiten 
en ontmoeting met in het midden een 
kleine groene speelheuvel. Zie ook afbeeld-
ing B op ommezijde.

De beplanting in de hofjes bestaat uit
grassen, lage heesters en vaste planten met 
groepjes (bloesem)bomen.
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Afbeelding A

Geachte bewoner van “het Harener Holt”,

Eind vorig jaar hebben we een enquête rond 
gestuurd in de wijk.
We hadden als doel om zoveel mogelijk ideeën 
op te halen en zo tot een breed gedragen 
ontwerp te komen.
 
Vele van jullie hebben gereageerd en er zijn ook 
heel uiteenlopende ideeën aangeleverd.
Wij hebben getracht de diverse ideeën te 
combineren en zo tot leuke ontwerpen te komen 
die van toegevoegde waarde zijn voor jullie.
In de bijlagen zien jullie hoe we de speelplekken 
gaan inrichten.
 
Niet alle ideeën hebben we een plekje kunnen 
geven, zo was er een idee voor een grotere 
pannakooi nabij de IJzerhof.
Onder andere door de omvang van de 
betreffende voorziening heeft dat helaas geen 
plekje gekregen.
Toch zijn we nog aan het kijken of we hier 
wellicht elders ruimte voor kunnen creëren.
Dat wordt nog een hele opgave dus we kunnen 
in deze niets beloven.
 
De ontmoetingsplekken hebben een openbaar 
karakter dus iedereen is er welkom.
Rondom het Grootspark zien we, helaas, soms 
dat elementen of groenvoorzieningen kapot 
gemaakt worden.
Daar kunnen we niet altijd wat aan doen dus we 
willen jullie vragen om hier zelf ook scherp op te 
zijn.
 
De technische uitwerking is op dit moment in 
volle gang en we verwachten op korte termijn de 
aanbesteding af te kunnen ronden.
Zodra de aannemer klaar is kan er op deze 
plekken volop gespeeld worden en hebben jullie 
er twee mooie locaties bij!
 
Heel veel plezier en bedankt voor alle 
medewerking.
 
GEM Haren Noordcontactgegevens:

hvanderlinden@readadvies.nl
alexander.kars@groningen.nl
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