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Bijlage 1. Erfafscheiding bij woonhuizen. 

Bij woonhuizen is het de norm de tuinen af te sluiten met hoge hekken om de privacy te waarborgen 

en ongenode gasten buiten te houden. Het is een menselijke behoeft openbaar en privé te scheiden. 

De doelstelling voor de herinrichting van de groene oever is echter een open karakter. We zoeken naar 

een modus die recht doet aan beide. 

 

Kraanvogelstraat de Stadswerf, muur met daarop semi transparant hekwerk. 

Melisseweg, tuinen afgezet met hoog hekwerk, door bewoner dicht gemaakt met rietmatten. 

 

Sint Maartenstraat “Berlagehof”  
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Rijksweg, belangrijke radiaal, geen wandelpad, beperkt uitzicht voor passanten op tuinen en 

woningen door bouwwerken en hoog opgroeiend groen. Hier normaal, bij woonschepen een 

steen des aanstoots. 

 

Zeilsterried, Reitdiepshaven.  

Beschoeiing, aangrenzend water en ongeveer de helft van de achtertuinen, zijn in het bezit 

van de gemeente.  

Bewoners mogen volgens het koopcontract hun boot aanmeren en achter het huis een steiger 

plaatsen. Het onderhoud van grond, water en beschoeiing vindt plaats door en op kosten van 

de gemeente.  

In de praktijk is er ruimte voor diversiteit wat betreft soort en hoogte van de erfafscheiding. 

De toegang tot het water is afgesloten met een sluis waarvan aanwonenden een sleutel kunnen 

krijgen.  
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Bijlage 2. Referentie wandelroutes langs andere “Radialen” 

Het valt op dat bij vergelijkbare “Radialen” zoals het Damsterdiep en de Bedumerweg,  de 

wandelroutes over het trottoir langs de bebouwing lopen ipv het groen.  

Wij vragen ons daarom af waarom uitgerekend daar waar het groen in gebruik is door 

woonschepen, er een wandelpad met een breedte van 1,80 m aan de groene kant van de straat 

moet komen. 

 

Soendrastraat, interessant detail is de aanvullende lichte boomstructuur aan de versteende 

zijde van de straat. 

Damsterdiep. 

  



Commissie Beheer & Verkeer 13-06-2018  BC Woonschepen Oosterhamrikkade  

4 

 

Bijlage 3. Referentie Wandelpaden langs groene oever. 

Welke maatvoering en inrichting van de wandelpaden de groene oever is elders gangbaar in 

de omgeving? 

De norm is parkeren aan de groenkant van de straat, een relatief breed trottoir bij de 

bebouwing en een smalle uitstapstrook langs het groen. 

Waarom dan uitgerekend bij het groen langs ons liggebied van dit principe afwijken? 

Gorechtkade. 

Floresplein. 

Soendastraat/Bedumerweg.  
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Stadswerf, hier heeft parkeren een hogere prioriteit dan groen of een wandelpad langs het 

water.  
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Referentie 4. Hoe houden we het leefbaar voor zowel jongeren als 

andere stadjers.  

OHKnz, fietsparkeren op te smalle stoep in combinatie met parkeren aan de bebouwingszijde. 

OHKnz, fietsparkeren gefaciliteerd in de groenstrook, “plan b” als de stoep vol staat.  

Oppenheimstraat Professorenbuurt West, fietsparkeren in de heg i.p.v. voor de deur. 
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Hofstede de Grootkade, jongerenhuisvesting, brede stoep met voldoende ruimte voor fietsen 

en wandelaars �. 

  

OHKzz, vuilcontainers tbv jongerenhuisvesting. Terwijl 99,5% van de gebruikers aan de 

overzijde van de straat wonen wordt de woonbootbewoner opgescheept met het zwerfvuil in 

en om zijn tuin. 

OHKnz, jongerenhuisvesting met eigen vuilcontainer. Overlast blijft beperkt tot voor de 

woning van de veroorzakers. 


