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Inleiding 

DeDeDeDeel 2  el 2  el 2  el 2  Strategie en uitgangspuntenStrategie en uitgangspuntenStrategie en uitgangspuntenStrategie en uitgangspunten        

Voor u ligt deel 2 ‘Strategie en uitgangspunten’ van de Leidraad Fysieke Leefomgeving, 

kwaliteit van de openbare ruimte. Dit deel beschrijft de bestaande situatie van de 

openbare ruimte vanuit het oogpunt van kwaliteit en ruimtelijke samenhang. Naast 

algemene spelregels voor de openbare ruimte (hoofdstuk 1) zijn er voor de verschillende 

(homogene) wijken de karakteristieken beschreven (hoofdstuk 2). Tot slot worden de 

uitgangspunten en normen per product aangegeven (hoofdstuk 3). 

 

Gebruik van deel 2 Strategie en uitgangspuntenGebruik van deel 2 Strategie en uitgangspuntenGebruik van deel 2 Strategie en uitgangspuntenGebruik van deel 2 Strategie en uitgangspunten    

Dit deel is enerzijds bedoeld als naslagwerk en inspiratiebron. Het zorgt voor een betere 

bewustwording van de context van de inrichting, de ruimtelijke aspecten en 

beeldkwaliteitsaspecten. Zo kunnen inrichtingsvoorstellen beter onderbouwd worden. 

Maar ook kan bijvoorbeeld bewust en beargumenteerd worden afgeweken van de 

bestaande karakteristieken bij een bijzondere plek. 

Daarnaast is dit deel “de goudengids” met de spelregels en beleidskaders voor eenieder 

die zich bezig houdt met de ontwerpen en inrichting van de openbare ruimte. 

 

De De De De Leidraad Fysieke LeefomgevingLeidraad Fysieke LeefomgevingLeidraad Fysieke LeefomgevingLeidraad Fysieke Leefomgeving        

De Leidraad is een overkoepelend document voor de inrichting van de openbare ruimte 

in Soest met het oog op de kwaliteit, functionaliteit, gebruik en beheerbaarheid. Het 

geeft structuur aan processen en inhoudelijke keuze voor alle ontwikkelingen en 

initiatieven die raken aan de openbare ruimte. De Leidraad is samengesteld op basis van 

het bestaande beleid, richtlijnen en normeringen. De Leidraad zorgt voor een integrale 

afweging tussen waarden, kwaliteiten en de verschillende functies die zijn te vinden in 

de openbare ruimte. Het geeft sturing aan verschillende processen voor de 

ontwikkelingen en initiatieven in de leefomgeving die een relatie of invloed hebben op de 

directe openbare ruimte. 

 

De Leidraad bestaat uit 3 delen: 

1. Het proces. 

In dit deel worden de verschillende processen bij ruimtelijke ontwikkelingen die invloed 

hebben op de openbare ruimte beschreven. Dit deel is bedoeld als wegwijzer. 

2. Strategie en uitgangspunten. 

Dit deel ligt nu voor u. 

3. Inrichting en materialen. 

In dit deel zijn de technische inrichtingseisen en normeringen voor de inrichting van de 

openbare ruimte opgenomen, alsook de eisen voor materialisatie. Het kunnen harde 

(wettelijke) eisen zijn, maar ook aanbevelingen. Er is ook ruimte voor keuze vrijheid. Dit 

deel is bedoeld als leidraad en kader voor eenieder die tot in detail betrokken is bij de 

inrichting van de openbare ruimte.  
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1. Strategie: spelregels voor de openbare ruimte 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de algemene uitgangspunten en richtlijnen voor de 

inrichting van de openbare ruimte, de algemene spelregels. Deze spelregels zijn gebied 

overstijgend en gelden dus voor heel Soest. 

 

Kwaliteit: Openbare ruimte in BalansKwaliteit: Openbare ruimte in BalansKwaliteit: Openbare ruimte in BalansKwaliteit: Openbare ruimte in Balans    

In alle ontwikkelingen ontstaan kansen en bedreigingen voor de kwaliteit van de 

openbare ruimte in de gemeente Soest. Het is dan ook van wezenlijk belang dat de 

openbare ruimte is balans is. 

 

Voor een kwalitatief goede inrichting zijn drie aspecten van belang: 

- Ruimtelijke samenhang en beeldkwaliteit 

Sluiten bebouwing en openbare ruimte op elkaar aan? Wordt er rekening gehouden 

met de bestaande ruimtelijke kwaliteiten en sluit het aan op de omgeving? Hier zijn 

geen harde richtlijnen voor, het gaat om een goed ruimtelijk ontwerp. Soms sluit een 

intieme openbare ruimte aan bij een bebouwingtype, soms zijn ‘grotere gebaren’ 

wenselijk. Hierbij gaat het ook om oriëntatie en vooral ‘je prettig voelen’. 

Ontwerpers, stedenbouwkundigen en (landschaps) architecten moeten dit bewaken. 

- Schoon, Heel en Veilig 

De beheerbaarheid van de openbare ruimte. Kan de plek met deze voorgestelde 

inrichting goed worden onderhouden en beheerd binnen het beschikbare budget, 

zodat het beoogde beeld/uitstraling en functie gewaarborgd blijft in de toekomst?  

- Gebruik en functie 

Kan deze plek worden gebruikt waarvoor hij is bedoeld en functioneert deze goed? 

Aspecten als verkeersveilig, sociaal veilig, gebruiksmogelijkheid, etc. zijn hierbij 

belangrijk. In de wijkkarakteristieken staat dit beschreven. 

 

Afstemming Afstemming Afstemming Afstemming     

Om een goede balans in de openbare ruimte te krijgen moeten beleid, ontwerp, 

inrichting, uitvoering en beheer goed op elkaar zijn afgestemd. Goed overleg en 

afstemming en elkaars taal begrijpen zijn dan essentieel.  

We kijken ieder met onze eigen bril en soms kan dit botsen. Soms is er bijvoorbeeld 

letterlijk te weinig ruimte om aan alle eisen te voldoen op een plek. De kunst is vaak om 

deze puzzel te bezien als een gezamenlijke uitdaging. Flexibel en creatief denken en 

vooral goed onderling overleg leidt tot oplossingen waar alle hiervoor genoemde 

aspecten in zijn afgewogen. Dit betekent vaak dat er concessies gedaan moeten worden. 

Stelregel is: Maak gezamenlijk, met de juiste mensen aan tafel, duidelijke keuzes in het 

ontwerp. Koester en versterk de karakteristieken van de openbare ruimte, of wijk bewust 

en gemotiveerd af. 
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Algemene spelregels ruimtelijke samenhangAlgemene spelregels ruimtelijke samenhangAlgemene spelregels ruimtelijke samenhangAlgemene spelregels ruimtelijke samenhang    en beeldkwaliteiten beeldkwaliteiten beeldkwaliteiten beeldkwaliteit    

Ruimtelijke samenhang en beeldkwaliteit lijken voor velen vage en zachte begrippen. Het 

is niet makkelijk om het uit te drukken in harde cijfers, zoals bij de technische 

disciplines. Toch gaat het over veel meer dan “is iets mooi of lelijk”. Het is wel degelijk 

toetsbaar en er zijn een aantal algemene spelregels te noemen. Deze spelregels geven 

weer hoe ontwerpers naar een inrichtingsvraagstuk kijken. Ze zijn bedoeld om 

afstemming en een goede argumentatie van plannen te bevorderen. 

 

- Bewustwording: 

Bij ingrepen in de openbare ruimte is bewustzijn van de bestaande 

ontwerpuitgangspunten en bestaande karakteristieken en kwaliteiten van die plek 

van belang. 

- De context: 

Het is een aanbeveling om een plek eerst in zijn context te bekijken: maakt een plek 

deel uit van een grotere structuur of type gebied, hoe zijn de verbindingen met de 

omgeving, hoe ligt de plek in de stad? 

- Samenhang: 

Houdt rekening met de samenhang tussen de openbare ruimte en de bebouwing in 

de directe omgeving. 

- Balans: 

De inrichting van de openbare ruimte is meer dan de som van de eisen voor gebruik 

en beheer. Kortom: er moet een balans zijn in functie, beeldkwaliteit en beheer. 

- Samenhang en innovatie: 

Zorg door middel van integrale afstemming voor een goede balans tussen enerzijds 

uniformiteit, samenhang en continuïteit in inrichting (aansluiten bij bestaande 

materialen) en anderzijds een afwijkende, innovatieve en verrassende oplossing. 

- Ontwerp beheerbewust: 

Een openbare ruimte moet goed te beheren zijn. Blijven alle objecten goed te 

bereiken (ook machinaal), ontstaan er geen ‘restruimtes’ die snel vervuilen, etc.? 

- Weloverwogen plaatsing:  

Door terughoudend en afgewogen om te gaan met het plaatsen van objecten in de 

openbare ruimte, zal de ruimtelijke kwaliteit van Soest verbeteren en uiteindelijk 

beter te beheren zijn, op meer manieren te gebruiken zijn en leefbaarder worden. 

Ook is de openbare ruimte daarmee beter toegankelijk voor blinden en 

slechtzienden. 

- Duurzaamheid en milieubelasting: 

De openbare ruimte moet zo min mogelijk milieubelastend zijn. Gekozen materialen 

worden getoetst op levenscyclusanalyse in: productie + gebruik / beheer + 

levensverwachting. Deze benadering wordt afgezet tegen ‘total-cost-of-ownership’ 

de totale te verwachten kosten. 

- Integraal ontwerp: 

Ontwerp is altijd integraal. Ruimte-vragende elementen als lichtmasten, bomen en 

kabels- en leidingen worden op elkaar afgestemd. 
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- Afwerking: 

Soest hecht waarde aan een hoog afwerkingsniveau. Dit zorgt ervoor dat de 

openbare ruimte direct goed in gebruik kan worden genomen. 

 

Algemene spelregels ‘schoonAlgemene spelregels ‘schoonAlgemene spelregels ‘schoonAlgemene spelregels ‘schoon----heelheelheelheel----veiveiveiveilig’lig’lig’lig’    

Voor het beheer van de openbare ruimte van Soest zijn kwaliteitsniveaus vastgelegd voor 

schoon, heel en veilig. Uitgangspunten daarvoor zijn vastgelegd in de volgende notities: 

‘Kadernota groenbeheer’ (2007), Groenbeheerplannen per wijk (2008) en ‘Gericht keuzes 

maken’ Duurzaam groenbeheer (2013). 

 

Veiligheid betreft enerzijds de subjectieve veiligheid, dat wil zeggen de beleving van 

veiligheid in de openbare ruimte door individuele bewoners en gebruikers. Anderzijds is 

er de objectieve veiligheid, dat wil zeggen de feitelijke kans om slachtoffer te worden 

van een gebeurtenis. De veiligheid is daarom ook niet vastgelegd in een kwaliteitsniveau. 

Factoren die de veiligheid beïnvloeden zijn: (over)zicht (de mate waarin iets zichtbaar is), 

sociale controle en toezicht (de mate waarin iets gezien wordt), afscherming en het 

gevoel van onveiligheid. 

 

De gehele gemeente moet ten aanzien van schoon en heel voldoen aan kwaliteit Bkwaliteit Bkwaliteit Bkwaliteit B. Dit 

betekent het volgende: 

 

Schoon en heel (en veilig) niveau B: 

- Een redelijk verzorgt straatbeeld; 

- Er is pleksgewijs onkruid; 

- Er ligt hier en daar zwerfafval; 

- Er is regelmatig graffiti, incidenteel op beeldbepalende of opvallende locaties; 

- Er zijn enige oneffenheden, spoorvorming, openstaande voegen en hoogte 

verschillen door wortelopdruk; 

- Bebording is enige mate beschadigd, deuken, roest, stickers; 

- Straatmeubilair is enigszins besmeurd, beplakt of bevuild door aanslag. 

 

Openbaar gebied of nietOpenbaar gebied of nietOpenbaar gebied of nietOpenbaar gebied of niet    

In met name kleinschalige ontwikkelingen kan de vraag worden gesteld of ruimten met 

een openbaar karakter ook altijd in eigendom van de gemeente moeten blijven. In het 

verleden is overdracht van eigendom al kleinschalig toegepast bij achterpaden en 

binnentuinen. Hier zijn (een groep van) particulieren eigenaar en ze zorgen ook voor het 

onderhoud. Een ander voordeel is dat er meer gemeenschappelijke eigenaarschap 

ontstaat voor die betreffende ruimte. 

Bij iets grotere ontwikkelingen (bijvoorbeeld een inbreiding van een stuk of 4 woningen 

aan een pleintje) zou het eigendom ook aan particulieren kunnen worden gegeven.  

 

Enkele toetsingscriteria hiervoor zijn:  

- De nieuwe ontwikkeling vormt geen blokkade voor toekomstige ontwikkelingen; 
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- De nieuwe ontwikkeling maakt geen onderdeel uit van gemeentelijke structuren 

(structureel groen, langzaam verkeer, etc.); 

- De nieuwe ontwikkeling mag de mate van onderhoud van de overige openbare 

ruimte niet blokkeren. 

 

Enkele op te leggen randvoorwaarden hiervoor zijn: 

- De ontwikkelde ruimte moet te allen tijde een openbaar karakter houden; 

- De inrichting van de ontwikkelde ruimte is conform richtlijnen en normen van de 

gemeente Soest, zoals beschreven in deze Leidraad; 
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2. Wijkkarakteristieken  

InleidingInleidingInleidingInleiding    

De ruimtelijke structuur van Soest bestaat uit lijnen, gebieden en plekken. De lijnen 

vormen het netwerk van water en de wegen waarlangs de stad is gegroeid. In het 

netwerk van de lijnen hebben zich woon-, werk- en winkelgebieden ontwikkeld. Ook zijn 

er plekken ontstaan die belangrijk zijn voor de identiteit van de stad of een buurt. 

 

Om een goed beeld te krijgen van de ruimtelijke samenhang en de beeldkwaliteit van de 

verschillende wijken en buurten in Soest, worden in dit hoofdstuk de gebieden met een 

min of meer homogeen karakter beschreven. Per gebied wordt ingegaan op de volgende 

aspecten: 

- Gebiedskarakteristiek; 

- Functie; 

- Kenmerken; 

- Inrichtingsambitie; 

- Beheerambitie; 

- Waarden en kwaliteiten.  

 

De gebiedskarakteristiek wordt beschrijvend weergegeven. Onder de functie staat de 

functie en eventueel het gebruik van gebied/lijn/plek beschrijven. De kenmerken zijn 

onderverdeelt in verkeer, cultuurhistorie, wegen, groen en water. De toelichting op de 

onderdelen inrichtingsambitie, beheerambitie en waarden en kwaliteit is beschreven in 

bijlage 1. 

 

De beschreven gebieden/lijnen/plekken zijn (zie bijlage 2 voor de verdeling op kaart) : 

- Oorspronkelijke bebouwing: Kerkepad, omgeving Oude Kerk, Centraal Lint 

- Winkelgebieden 

- Hoofdwegenstructuur 

- Landmarks 

- Groenstructuur en water 

- Bedrijventerrein 

- Wonen jaren 20-50 

- Wonen jaren 60-70 

- Wonen fijnmazige structuur (jaren 50 + 80) 

- Wonen jaren 90-heden 

- Wonen in Bos 

- Buitengebied 

- Kernrandzone Soesterveen 

- Bos 
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1. 

(Kerkepad, omgeving Oude Kerk, Centraal Lint

 

Gebiedskarakterstiek:

Dit is de oorsprong van Soest, gelegen langs de oude verbinding 

Amsterdam. Deze verbindingswegen liepen over de flanken van de Heuve

ontstonden flanken

wegenstructuur (en deels boomstructuur) is dit lint goed herkenbaar.

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

De cultuurhistorie van dit gebied is bepalend 

functionele invulling (verkeer). 

 

Functie:

Kenmerk

- Verkeer:

- Cultuurhist

- Wegen

- Groen

- Wate

 

Inrichting ambitie:

Beheer ambitie:

 

Waarden en kwaliteiten:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 Oorspronkelijke bebouwing

Kerkepad, omgeving Oude Kerk, Centraal Lint

Gebiedskarakterstiek:

Dit is de oorsprong van Soest, gelegen langs de oude verbinding 

Amsterdam. Deze verbindingswegen liepen over de flanken van de Heuve

ontstonden flanken

wegenstructuur (en deels boomstructuur) is dit lint goed herkenbaar.

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

De cultuurhistorie van dit gebied is bepalend 

functionele invulling (verkeer). 

Functie: 

Kenmerken: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie:

Beheer ambitie:

Waarden en kwaliteiten:

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie 
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Oorspronkelijke bebouwing

Kerkepad, omgeving Oude Kerk, Centraal Lint

Gebiedskarakterstiek: 

Dit is de oorsprong van Soest, gelegen langs de oude verbinding 

Amsterdam. Deze verbindingswegen liepen over de flanken van de Heuve

ontstonden flankendorpen

wegenstructuur (en deels boomstructuur) is dit lint goed herkenbaar.

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

De cultuurhistorie van dit gebied is bepalend 

functionele invulling (verkeer). 

Wonen met restanten van agrarische b

 Gebiedsontsluitingswegen

smal profiel en een belangrijke langzaam

.: Belangrijk cultuurhistorisch karakter d

en kan afwijken van de uitgangspunten uit het GVVP

rekening ge

 Lange Brinkweg en omgeving is nu klinkerverharding, Kerkepad is nu 

een asfaltweg. V

prevaleren.

 Groen is verkeer begeleidend. 

 Voldoende 

cultuurhistorisch karakter

Inrichting ambitie: Exclusief 

Beheer ambitie: Basis

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig   

Fysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   
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Oorspronkelijke bebouwing 

Kerkepad, omgeving Oude Kerk, Centraal Lint

Dit is de oorsprong van Soest, gelegen langs de oude verbinding 

Amsterdam. Deze verbindingswegen liepen over de flanken van de Heuve

dorpen, zoals Soest die zich langs het lint verder ontwikkeld. In de 

wegenstructuur (en deels boomstructuur) is dit lint goed herkenbaar.

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

De cultuurhistorie van dit gebied is bepalend 

functionele invulling (verkeer).  

onen met restanten van agrarische b

ebiedsontsluitingswegen

smal profiel en een belangrijke langzaam

elangrijk cultuurhistorisch karakter d

afwijken van de uitgangspunten uit het GVVP

gehouden te worden

Lange Brinkweg en omgeving is nu klinkerverharding, Kerkepad is nu 

weg. Vanuit cultuurhistorie zou klinkerverharding 

prevaleren. 

roen is verkeer begeleidend. 

oldoende waterbergings

cultuurhistorisch karakter

xclusief  

asis 

 ∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗∗ 

 ∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗∗∗ 
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Kerkepad, omgeving Oude Kerk, Centraal Lint) 

Dit is de oorsprong van Soest, gelegen langs de oude verbinding 

Amsterdam. Deze verbindingswegen liepen over de flanken van de Heuve

als Soest die zich langs het lint verder ontwikkeld. In de 

wegenstructuur (en deels boomstructuur) is dit lint goed herkenbaar.

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

De cultuurhistorie van dit gebied is bepalend in de inrichting 

onen met restanten van agrarische b

ebiedsontsluitingswegen, erftoegangsweg

smal profiel en een belangrijke langzaam

elangrijk cultuurhistorisch karakter d

afwijken van de uitgangspunten uit het GVVP

te worden met 

Lange Brinkweg en omgeving is nu klinkerverharding, Kerkepad is nu 

anuit cultuurhistorie zou klinkerverharding 

roen is verkeer begeleidend.  

waterbergingscapaciteit 

cultuurhistorisch karakter 

 

 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

 

Dit is de oorsprong van Soest, gelegen langs de oude verbinding 

Amsterdam. Deze verbindingswegen liepen over de flanken van de Heuve

als Soest die zich langs het lint verder ontwikkeld. In de 

wegenstructuur (en deels boomstructuur) is dit lint goed herkenbaar.

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

in de inrichting 

onen met restanten van agrarische bedrijven

rftoegangsweg

smal profiel en een belangrijke langzaam verkeer

elangrijk cultuurhistorisch karakter dat leidend 

afwijken van de uitgangspunten uit het GVVP

met de verkeersveiligheid.

Lange Brinkweg en omgeving is nu klinkerverharding, Kerkepad is nu 

anuit cultuurhistorie zou klinkerverharding 

 

capaciteit aanwezig 

Dit is de oorsprong van Soest, gelegen langs de oude verbinding Amersfoort

Amsterdam. Deze verbindingswegen liepen over de flanken van de Heuve

als Soest die zich langs het lint verder ontwikkeld. In de 

wegenstructuur (en deels boomstructuur) is dit lint goed herkenbaar. Het gebi

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

in de inrichting ten opzichte van 

edrijven, recreatie en toerisme

rftoegangsweg type B en 

verkeersfunctie. 

leidend kan zijn in de inrichting 

afwijken van de uitgangspunten uit het GVVP. H

verkeersveiligheid.

Lange Brinkweg en omgeving is nu klinkerverharding, Kerkepad is nu 

anuit cultuurhistorie zou klinkerverharding 

aanwezig en versterkt 

Amersfoort-

Amsterdam. Deze verbindingswegen liepen over de flanken van de Heuvelrug en hier 

als Soest die zich langs het lint verder ontwikkeld. In de 

Het gebied is

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

ten opzichte van 

, recreatie en toerisme

B en erf. Kerkepad heeft 

functie.  

zijn in de inrichting 

. Hierbij dient 

verkeersveiligheid. 

Lange Brinkweg en omgeving is nu klinkerverharding, Kerkepad is nu 

anuit cultuurhistorie zou klinkerverharding hier 

en versterkt 
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lrug en hier 

als Soest die zich langs het lint verder ontwikkeld. In de 

ed is een 

Beschermd dorpsgezicht. Vanuit dit lint is er zicht op de enggronden en de Eempolder. 

, recreatie en toerisme.  

rf. Kerkepad heeft 

zijn in de inrichting 

dient 

Lange Brinkweg en omgeving is nu klinkerverharding, Kerkepad is nu 

Oorspronkelijke 

bebouwing

Oorspronkelijke 

bebouwing 
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2. 

(Winkelpromenade Soestdijk

 

Gebiedskarakter

Soest heeft 

voor de kern Soest

een eigen winkel

en in de wijken als wijkvoorziening. 

winkelen, 

ontmoetingskwaliteit van Soest. 

winkelaanbod

inwoners 

het Retailbeleid.

 

Functie

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurh

- Wegen

- Groen

- Water

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Winkelgebieden

Winkelpromenade Soestdijk

Gebiedskarakter

Soest heeft twee

voor de kern Soest

een eigen winkel

en in de wijken als wijkvoorziening. 

winkelen, te verblijven en 

ontmoetingskwaliteit van Soest. 

winkelaanbod heeft, 

inwoners hier van groot belang

het Retailbeleid.

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie 

(waar van toepassing)

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

gebieden  

Winkelpromenade Soestdijk

Gebiedskarakteristiek: 

twee hoofdwinkel

voor de kern Soest en de Rademakerstraat voor 

een eigen winkelaanbod. De 

en in de wijken als wijkvoorziening. 

verblijven en 

ontmoetingskwaliteit van Soest. 

heeft, krijgen 

van groot belang

het Retailbeleid. 

Winkelen en ontmoeten.

 Door de winkelgebieden lopen gebiedsontsluiting

erftoegangswegen type A. In

winkelen en verblijven bepalend boven de verkeersfunctie

rekening ge

.: In geval van de van Rademakersstraat en de 

er in het ontwerp rekening gehouden te worden met 

 In deze gebieden 

uitgangspunt. 

 Groenstructuren uit 

mogelijk doorgezet.

verblijfsgebied werken we met groen

hoge sier-

 Voldoende waterbergingscapaciteit 

is aanwezig

Inrichting ambitie:  Exclusief

Beheer ambitie:  Hoog

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   

(waar van toepassing)

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

Winkelpromenade Soestdijk / Soest Zuid / Rademakerstraat / Smits

hoofdwinkelgebieden

Rademakerstraat voor 

De winkelgebieden zijn deels ontstaan langs 

en in de wijken als wijkvoorziening. De 

verblijven en elkaar te ontmoeten

ontmoetingskwaliteit van Soest. Ondanks dat elk 

krijgen ze eenzelfde

van groot belang is. Het beleid rondom de winkelgebieden is vastgelegd in 

inkelen en ontmoeten.

oor de winkelgebieden lopen gebiedsontsluiting

erftoegangswegen type A. In

winkelen en verblijven bepalend boven de verkeersfunctie

gehouden te worden 

n geval van de van Rademakersstraat en de 

er in het ontwerp rekening gehouden te worden met 

n deze gebieden geldt

uitgangspunt.  

roenstructuren uit de omgeving worden zoveel 

mogelijk doorgezet. B

verblijfsgebied werken we met groen

- en bloeiwaard

oldoende waterbergingscapaciteit 

aanwezig. 

xclusief 

oog 

 ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗∗ 

 ∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗∗  

(waar van toepassing)    
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/ Soest Zuid / Rademakerstraat / Smits

en voor de gemeente

Rademakerstraat voor 

gebieden zijn deels ontstaan langs 

De winkelgebie

ontmoeten. Ze zijn dus b

Ondanks dat elk 

ze eenzelfde benadering

Het beleid rondom de winkelgebieden is vastgelegd in 

inkelen en ontmoeten. 

oor de winkelgebieden lopen gebiedsontsluiting

erftoegangswegen type A. In de inrichting zijn de doelen vanuit het 

winkelen en verblijven bepalend boven de verkeersfunctie

te worden met de verkeersveiligheid. 

n geval van de van Rademakersstraat en de 

er in het ontwerp rekening gehouden te worden met 

geldt een hoogwaardige materialisatie 

de omgeving worden zoveel 

 Binnen het 

verblijfsgebied werken we met groen

en bloeiwaard.  

oldoende waterbergingscapaciteit 
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/ Soest Zuid / Rademakerstraat / Smits

gemeente: winkelpromenade Soestdijk 

Rademakerstraat voor de kern Soesterberg.

gebieden zijn deels ontstaan langs 

gebieden worden intensief gebruikt om te

Ze zijn dus b

Ondanks dat elk winkelgebied 

benadering, omdat centrale functie voor de 

Het beleid rondom de winkelgebieden is vastgelegd in 

oor de winkelgebieden lopen gebiedsontsluiting

de inrichting zijn de doelen vanuit het 

winkelen en verblijven bepalend boven de verkeersfunctie

met de verkeersveiligheid. 

n geval van de van Rademakersstraat en de 

er in het ontwerp rekening gehouden te worden met 

een hoogwaardige materialisatie 

de omgeving worden zoveel 

innen het 

verblijfsgebied werken we met groen met 

oldoende waterbergingscapaciteit 

 
winkelgebied

/ Soest Zuid / Rademakerstraat / Smitshof

winkelpromenade Soestdijk 

Soesterberg. D

gebieden zijn deels ontstaan langs 

den worden intensief gebruikt om te

Ze zijn dus bepalend voor de 

gebied zijn eigen 

omdat centrale functie voor de 

Het beleid rondom de winkelgebieden is vastgelegd in 

oor de winkelgebieden lopen gebiedsontsluitingwegen en 

de inrichting zijn de doelen vanuit het 

winkelen en verblijven bepalend boven de verkeersfunctie

met de verkeersveiligheid. 

n geval van de van Rademakersstraat en de winkelprom. Soestdijk 

er in het ontwerp rekening gehouden te worden met de cultuurhistorie.

een hoogwaardige materialisatie 

de omgeving worden zoveel 

winkelgebied 

hof / Overhees

winkelpromenade Soestdijk 

De wijken hebben 

gebieden zijn deels ontstaan langs de hoofdstructuur 

den worden intensief gebruikt om te

epalend voor de 

zijn eigen inrichting en 

omdat centrale functie voor de 

Het beleid rondom de winkelgebieden is vastgelegd in 

wegen en 

de inrichting zijn de doelen vanuit het 

winkelen en verblijven bepalend boven de verkeersfunctie. Hier dient 

met de verkeersveiligheid.  

winkelprom. Soestdijk 

de cultuurhistorie.

een hoogwaardige materialisatie als 

9 

Overhees) 

winkelpromenade Soestdijk 

hebben 

de hoofdstructuur 

den worden intensief gebruikt om te 

inrichting en 

omdat centrale functie voor de 

Het beleid rondom de winkelgebieden is vastgelegd in 

de inrichting zijn de doelen vanuit het 

. Hier dient 

winkelprom. Soestdijk dient 

de cultuurhistorie. 
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3. 

 

Gebiedskarakteristiek:

De hoofdwegenstructuur zorgt voor de verkeersontsluiting in Soest 

asfalt. D

belangrijk deel over oude cultuurhistorische structuren. 

hoofdgroenstructuur voor een belangrijk deel over

daarmee mogelijkhe

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

en staan op de kaart

 

Functie

Kenmerk

- Verkeer:

- Cultuurhist

- Wegen

- Groen 

- Water

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

De volledige verkeersstructuur is 

opgenomen in 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Hoofdwegenstructuur

Gebiedskarakteristiek:

De hoofdwegenstructuur zorgt voor de verkeersontsluiting in Soest 

asfalt. De verkeerstromen

belangrijk deel over oude cultuurhistorische structuren. 

hoofdgroenstructuur voor een belangrijk deel over

daarmee mogelijkhe

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

en staan op de kaart

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen : 

Water: 

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie 

van toepassing)

De volledige verkeersstructuur is 

opgenomen in 

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Hoofdwegenstructuur

Gebiedskarakteristiek: 

De hoofdwegenstructuur zorgt voor de verkeersontsluiting in Soest 

verkeerstromen

belangrijk deel over oude cultuurhistorische structuren. 

hoofdgroenstructuur voor een belangrijk deel over

daarmee mogelijkheden voor ecologische verbindingen.

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

en staan op de kaart. 

Gebiedsontsluiting 

 Gebiedsontsluitingswegen

bebouwde 

wegen zijn uitgevoerd met 

overige wegen

.: Amersfoortsestaat, Birk

Vredehofstraat zijn belangrijke oude cultuurhistorische lijnen. 

 Asfaltwegen

 1ste grootte bomen

groeiruimte

 De hoofdwegen in het veengebied zullen op de middellange termijn 

meer overlast van water 

ondervinden. 

Inrichting ambitie:  exclusief

Beheer ambitie:  basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   

van toepassing) 

De volledige verkeersstructuur is 

opgenomen in bijlage 3.  

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

Hoofdwegenstructuur 

De hoofdwegenstructuur zorgt voor de verkeersontsluiting in Soest 

 worden gescheiden

belangrijk deel over oude cultuurhistorische structuren. 

hoofdgroenstructuur voor een belangrijk deel over

den voor ecologische verbindingen.

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

ebiedsontsluiting weg 

ebiedsontsluitingswegen

bouwde kom met vrij liggende fietspaden. 

zijn uitgevoerd met 

verige wegen zijn, in de meeste gevallen

Amersfoortsestaat, Birk

Vredehofstraat zijn belangrijke oude cultuurhistorische lijnen. 

wegen met een afgestemde breedte.

grootte bomen, mits voldoende boven

groeiruimte. In buitengebied veelal grasbermen. 

e hoofdwegen in het veengebied zullen op de middellange termijn 

meer overlast van water 

ondervinden.  

xclusief 

asis 

 ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 ∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗∗ (waar 

De volledige verkeersstructuur is 
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De hoofdwegenstructuur zorgt voor de verkeersontsluiting in Soest 

worden gescheiden. De Hoofdstructuur l

belangrijk deel over oude cultuurhistorische structuren. 

hoofdgroenstructuur voor een belangrijk deel over

den voor ecologische verbindingen.

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

weg en ecologische verbinding. 

ebiedsontsluitingswegen (binnen 

met vrij liggende fietspaden. 

zijn uitgevoerd met overwegend

in de meeste gevallen

Amersfoortsestaat, Birkstraat, Stadhouderslaan, van Weedestraat en 

Vredehofstraat zijn belangrijke oude cultuurhistorische lijnen. 

met een afgestemde breedte.

mits voldoende boven

. In buitengebied veelal grasbermen. 

e hoofdwegen in het veengebied zullen op de middellange termijn 

meer overlast van water 

 

 

 

(waar 
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De hoofdwegenstructuur zorgt voor de verkeersontsluiting in Soest 

De Hoofdstructuur l

belangrijk deel over oude cultuurhistorische structuren. Daarnaast 

hoofdgroenstructuur voor een belangrijk deel over de hoofdwegenstructuur 

den voor ecologische verbindingen. 

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

en ecologische verbinding. 

nnen bebouwde 

met vrij liggende fietspaden. 

overwegend met verkeerslichten

in de meeste gevallen, 

straat, Stadhouderslaan, van Weedestraat en 

Vredehofstraat zijn belangrijke oude cultuurhistorische lijnen. 

met een afgestemde breedte. 

mits voldoende boven-

. In buitengebied veelal grasbermen. 

e hoofdwegen in het veengebied zullen op de middellange termijn 

 

De hoofdwegenstructuur zorgt voor de verkeersontsluiting in Soest en 

De Hoofdstructuur loopt voor een 

Daarnaast loopt de 

de hoofdwegenstructuur 

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

en ecologische verbinding.  

bouwde kom) en wegen bu

met vrij liggende fietspaden. Kruispunten van i

met verkeerslichten

, uitgevoerd met 

straat, Stadhouderslaan, van Weedestraat en 

Vredehofstraat zijn belangrijke oude cultuurhistorische lijnen. 

 

- en ondergrondse 

. In buitengebied veelal grasbermen.  

e hoofdwegen in het veengebied zullen op de middellange termijn 

en is uitgevoerd 

oopt voor een 

loopt de 

de hoofdwegenstructuur en biedt 

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

) en wegen buiten de 

Kruispunten van inkomende 

met verkeerslichten. Kruispunten 

uitgevoerd met rotondes. 

straat, Stadhouderslaan, van Weedestraat en 

Vredehofstraat zijn belangrijke oude cultuurhistorische lijnen.  

en ondergrondse 

e hoofdwegen in het veengebied zullen op de middellange termijn 
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is uitgevoerd in 

oopt voor een 

en biedt 

Een aantal wegen zijn in eigendom en onderhoud bij de provincie (N413 / N237 / N234) 

iten de 

nkomende 

. Kruispunten 

rotondes.  

straat, Stadhouderslaan, van Weedestraat en 

e hoofdwegen in het veengebied zullen op de middellange termijn 
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4. 

 

Gebi

Het gaat hier om de bijzondere punten, de landmarks. Dit zijn de 

rotondes, begraafplaatsen, monumenten

sterke uitstraling en hoge kwaliteit.

 

Functie

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurhist.:

- Wegen

- Groen

- Water

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 Landmarks

Gebiedskarakteristiek:

Het gaat hier om de bijzondere punten, de landmarks. Dit zijn de 

rotondes, begraafplaatsen, monumenten

sterke uitstraling en hoge kwaliteit.

Functie: Branding van Soest

oriëntatie

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.:

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid

Participatiegraad 

(bij rotonde participatie van ondernemers)

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie 
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Landmarks 

edskarakteristiek: 

Het gaat hier om de bijzondere punten, de landmarks. Dit zijn de 

rotondes, begraafplaatsen, monumenten

sterke uitstraling en hoge kwaliteit.

Branding van Soest

oriëntatie, recreatie

 Rotonde is verkeersfunctie van belang

verkeersveiligheid van wezenlijk belang.

Cultuurhist.:  Vaak zeer waardevol

  Niet van toepassing

  Hoogwaardig en representatief. 

  Niet van toepassing

Inrichting ambitie:  Exclusief

Beheer ambitie:  Hoog

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid

Participatiegraad   

(bij rotonde participatie van ondernemers)

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

Het gaat hier om de bijzondere punten, de landmarks. Dit zijn de 

rotondes, begraafplaatsen, monumenten

sterke uitstraling en hoge kwaliteit. 

Branding van Soest, zorgt voor herkenningspunten en 

, recreatie.  

otonde is verkeersfunctie van belang

verkeersveiligheid van wezenlijk belang.

aak zeer waardevol

iet van toepassing 

oogwaardig en representatief. 

iet van toepassing.

xclusief 

oog 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid ∗∗∗ 

 ∗∗  

(bij rotonde participatie van ondernemers)

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗∗∗ 
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Het gaat hier om de bijzondere punten, de landmarks. Dit zijn de 

rotondes, begraafplaatsen, monumenten. Gezichtsbepalende punten voor Soest met een 

, zorgt voor herkenningspunten en 

otonde is verkeersfunctie van belang

verkeersveiligheid van wezenlijk belang.

aak zeer waardevol 

 

oogwaardig en representatief. 

. 

 

(bij rotonde participatie van ondernemers) 
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Het gaat hier om de bijzondere punten, de landmarks. Dit zijn de 

Gezichtsbepalende punten voor Soest met een 

, zorgt voor herkenningspunten en 

otonde is verkeersfunctie van belang en hier is 

verkeersveiligheid van wezenlijk belang. 

oogwaardig en representatief.  

 

Landmarks

Het gaat hier om de bijzondere punten, de landmarks. Dit zijn de Oude kerk, molen, 

Gezichtsbepalende punten voor Soest met een 

, zorgt voor herkenningspunten en bevordert

hier is aandacht voor 

Landmarks 

Oude kerk, molen, 

Gezichtsbepalende punten voor Soest met een 

bevordert de 

aandacht voor 

11 

Oude kerk, molen, 

Gezichtsbepalende punten voor Soest met een 

de 
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5. 

 

Gebiedskarakteristiek:

De groenstructuur bestaat uit hoofd

veelal gekoppeld aan 

groene karakter van Soest

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

speelvoorzieningen van de wijken. Soester

 

Func

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurhist.

- Wegen

- Groen

- Water

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie : 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Groenstructuur

Gebiedskarakteristiek:

De groenstructuur bestaat uit hoofd

veelal gekoppeld aan 

groene karakter van Soest

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

speelvoorzieningen van de wijken. Soester

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie : 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie 

(waar van toepassing)

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Groenstructuur en water

Gebiedskarakteristiek: 

De groenstructuur bestaat uit hoofd

veelal gekoppeld aan de waterstructuren. Deze 

groene karakter van Soest

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

speelvoorzieningen van de wijken. Soester

Ecologische, verblijven, 

 In dit gebied komen erftoegangswegen (

De wegprofilering voor het betreffende wegtype wordt integraal 

overgenomen. Waar verkeer en groe

wordt creatief gekeken om de groenambitie toch in te vullen. 

Cultuurhist.: In het veengebied zijn veel oude cultuurhistorische houtwallen en in 

Soesterberg is de structuur van de Sorties goed herkenbaar

Weegen’). 

 Zeer divers

 Beplanting overwegend inheems

bestaat waar mogelijk uit een tweezijdige boomstructuur met bomen van 

de 1e grootte, en zorgt voor de ecologische verbinding 

boven kwantiteit. Keuze is gericht op landschappelijk passende 

beheergroepen in combinatie met 

ecologische doelen. 

 Veel groenstructuur is gecombineerd 

met waterpartijen. Kwelwater wordt 

hiermee goed afgevangen. 

Inrichting ambitie:  Standaard

Beheer ambitie :  Basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   

(waar van toepassing)

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

en water 

De groenstructuur bestaat uit hoofd-

waterstructuren. Deze 

groene karakter van Soest en voor de ecologie

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

speelvoorzieningen van de wijken. Soester

Ecologische, verblijven, 

n dit gebied komen erftoegangswegen (

De wegprofilering voor het betreffende wegtype wordt integraal 

overgenomen. Waar verkeer en groe

wordt creatief gekeken om de groenambitie toch in te vullen. 

n het veengebied zijn veel oude cultuurhistorische houtwallen en in 

Soesterberg is de structuur van de Sorties goed herkenbaar

.  

eer divers, zowel in materialisatie als

eplanting overwegend inheems

bestaat waar mogelijk uit een tweezijdige boomstructuur met bomen van 

de 1e grootte, en zorgt voor de ecologische verbinding 

boven kwantiteit. Keuze is gericht op landschappelijk passende 

beheergroepen in combinatie met 

ecologische doelen.  

eel groenstructuur is gecombineerd 

met waterpartijen. Kwelwater wordt 

hiermee goed afgevangen. 

tandaard 

asis 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

(waar van toepassing) 

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

- en wijkgroen. 

waterstructuren. Deze groenstructuur

en voor de ecologie. Met enige regelmaat lopen 

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

speelvoorzieningen van de wijken. Soester Eng hoort tot dit gebiedstype. 

Ecologische, verblijven, recreatie, 

n dit gebied komen erftoegangswegen (

De wegprofilering voor het betreffende wegtype wordt integraal 

overgenomen. Waar verkeer en groe

wordt creatief gekeken om de groenambitie toch in te vullen. 

n het veengebied zijn veel oude cultuurhistorische houtwallen en in 

Soesterberg is de structuur van de Sorties goed herkenbaar

, zowel in materialisatie als

eplanting overwegend inheems

bestaat waar mogelijk uit een tweezijdige boomstructuur met bomen van 

de 1e grootte, en zorgt voor de ecologische verbinding 

boven kwantiteit. Keuze is gericht op landschappelijk passende 

beheergroepen in combinatie met 

 

eel groenstructuur is gecombineerd 

met waterpartijen. Kwelwater wordt 

hiermee goed afgevangen.  

 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

en wijkgroen. Het  hoofd

groenstructuur

. Met enige regelmaat lopen 

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

Eng hoort tot dit gebiedstype. 

, cultuurhistorisch, aankleding

n dit gebied komen erftoegangswegen (type 

De wegprofilering voor het betreffende wegtype wordt integraal 

overgenomen. Waar verkeer en groenambitie net aan conflicterend zijn 

wordt creatief gekeken om de groenambitie toch in te vullen. 

n het veengebied zijn veel oude cultuurhistorische houtwallen en in 

Soesterberg is de structuur van de Sorties goed herkenbaar

, zowel in materialisatie als in breedte.

eplanting overwegend inheems. Bomen zijn 

bestaat waar mogelijk uit een tweezijdige boomstructuur met bomen van 

de 1e grootte, en zorgt voor de ecologische verbinding 

boven kwantiteit. Keuze is gericht op landschappelijk passende 

beheergroepen in combinatie met 

eel groenstructuur is gecombineerd 

met waterpartijen. Kwelwater wordt 

 

oofd- en wijkgroen in Soest 

groenstructuur is bepalend voor het 

. Met enige regelmaat lopen 

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

Eng hoort tot dit gebiedstype. 

cultuurhistorisch, aankleding

type A, B en bu

De wegprofilering voor het betreffende wegtype wordt integraal 

nambitie net aan conflicterend zijn 

wordt creatief gekeken om de groenambitie toch in te vullen. 

n het veengebied zijn veel oude cultuurhistorische houtwallen en in 

Soesterberg is de structuur van de Sorties goed herkenbaar

in breedte. 

omen zijn de belangrijkste drager

bestaat waar mogelijk uit een tweezijdige boomstructuur met bomen van 

de 1e grootte, en zorgt voor de ecologische verbinding 

boven kwantiteit. Keuze is gericht op landschappelijk passende 

en wijkgroen in Soest 

bepalend voor het 

. Met enige regelmaat lopen 

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

Eng hoort tot dit gebiedstype.  

cultuurhistorisch, aankleding 

A, B en buitengebied

De wegprofilering voor het betreffende wegtype wordt integraal 

nambitie net aan conflicterend zijn 

wordt creatief gekeken om de groenambitie toch in te vullen.  

n het veengebied zijn veel oude cultuurhistorische houtwallen en in 

Soesterberg is de structuur van de Sorties goed herkenbaar (‘Wegh der 

belangrijkste drager

bestaat waar mogelijk uit een tweezijdige boomstructuur met bomen van 

de 1e grootte, en zorgt voor de ecologische verbinding Kwaliteit gaat 

boven kwantiteit. Keuze is gericht op landschappelijk passende 

12 

en wijkgroen in Soest is 

bepalend voor het 

groenstructuur en langzaam verkeerroutes parallel. In de groenstructuren liggen veel 

itengebied) voor. 

nambitie net aan conflicterend zijn 

n het veengebied zijn veel oude cultuurhistorische houtwallen en in 

(‘Wegh der 

belangrijkste dragers. 

bestaat waar mogelijk uit een tweezijdige boomstructuur met bomen van 

waliteit gaat 



 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

6. 

(De Soestdijkse Grachten, Richelleweg, woonwinkelterrein Soesterberg Noord

 

Gebiedskarakteristiek:

De reguliere

Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

een eigen beheerorganisatie actief. 

 

Functie

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurhist

- Wegen

- Groen

- Water

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie:

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Bedrijventerreinen

De Soestdijkse Grachten, Richelleweg, woonwinkelterrein Soesterberg Noord

Gebiedskarakteristiek:

e reguliere bedrijventerreinen 

Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

een eigen beheerorganisatie actief. 

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie:

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie 

 

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Bedrijventerreinen 

De Soestdijkse Grachten, Richelleweg, woonwinkelterrein Soesterberg Noord

Gebiedskarakteristiek: 

bedrijventerreinen 

Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

een eigen beheerorganisatie actief. 

Economische stimu

 Alle terreinen zijn goed ontsloten door gebiedsontsluitingswegen. 

het bedrijventerrein gaat 

wordt gehouden 

. N.v.t. 

 Asfaltwegen afgestemd op vrachtverkeer. 

 Groen is functioneel ingericht

 Vaak met groen geïntegreerd.

Inrichting ambitie:  Sober

Beheer ambitie: Basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

De Soestdijkse Grachten, Richelleweg, woonwinkelterrein Soesterberg Noord

bedrijventerreinen zijn overwegend gericht op regionale functie. 

Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

een eigen beheerorganisatie actief.  

conomische stimulans

lle terreinen zijn goed ontsloten door gebiedsontsluitingswegen. 

het bedrijventerrein gaat 

wordt gehouden met de

sfaltwegen afgestemd op vrachtverkeer. 

roen is functioneel ingericht

aak met groen geïntegreerd.

ober 

asis 

 ∗∗ 

 ∗∗∗∗  

 ∗∗∗ 

 ∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗ 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

De Soestdijkse Grachten, Richelleweg, woonwinkelterrein Soesterberg Noord

overwegend gericht op regionale functie. 

Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

 

lans 

lle terreinen zijn goed ontsloten door gebiedsontsluitingswegen. 

het bedrijventerrein gaat het om erftoegangswegen

met de toegankelijkheid voor zwaar verkeer.

sfaltwegen afgestemd op vrachtverkeer. 

roen is functioneel ingericht 

aak met groen geïntegreerd. 

  

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

De Soestdijkse Grachten, Richelleweg, woonwinkelterrein Soesterberg Noord

overwegend gericht op regionale functie. 

Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

lle terreinen zijn goed ontsloten door gebiedsontsluitingswegen. 

t om erftoegangswegen

toegankelijkheid voor zwaar verkeer.

sfaltwegen afgestemd op vrachtverkeer.  

Bedrijven

De Soestdijkse Grachten, Richelleweg, woonwinkelterrein Soesterberg Noord

overwegend gericht op regionale functie. 

Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

lle terreinen zijn goed ontsloten door gebiedsontsluitingswegen. 

t om erftoegangswegen, waarbij rekening 

toegankelijkheid voor zwaar verkeer.

 

Bedrijven 

De Soestdijkse Grachten, Richelleweg, woonwinkelterrein Soesterberg Noord) 

overwegend gericht op regionale functie. 

Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

lle terreinen zijn goed ontsloten door gebiedsontsluitingswegen. 

waarbij rekening 

toegankelijkheid voor zwaar verkeer. 
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Richelleweg heeft door de ligging meer landelijke uitstraling. Op de bedrijventerreinen is 

lle terreinen zijn goed ontsloten door gebiedsontsluitingswegen. Op 

waarbij rekening 



 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

7. 

 

Gebiedskarakteristiek:

Het gaat hier om 

Soestereng

woningen. Veel diversiteit 

relatief krappe openbare ruimte. 

 

Functie

Kenmerk: 

- Verkeer

- Cultuurhist

- Wegen

- Groen

- Water

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

 

Waarden en kwaliteiten

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Wonen jaren 20

Gebiedskarakteristiek:

et gaat hier om 

Soestereng.  De bebouwing bestaat uit 

woningen. Veel diversiteit 

relatief krappe openbare ruimte. 

Functie: 

Kenmerk:  

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

Waarden en kwaliteiten

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie 

 

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Wonen jaren 20-50 

Gebiedskarakteristiek: 

et gaat hier om een uitbreidingen op de oorspronkelijke bebouwing,

De bebouwing bestaat uit 

woningen. Veel diversiteit 

relatief krappe openbare ruimte. 

Wonen 

 Erftoegangswegen 

voorgeschreven profiel. Parkeren is vaak een probleem. 

.: Eerste uitbreiding op de 

woningen. 

 Elementverharding

 Veel kwarrende bomen en wortelopdruk. Veel postzegelgroen met 

een hoge 

kwalitatief beter

 Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig

Inrichting ambitie:  Standaard

Beheer ambitie:  Basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

uitbreidingen op de oorspronkelijke bebouwing,

De bebouwing bestaat uit 

woningen. Veel diversiteit in bouwstijl en inrichting 

relatief krappe openbare ruimte.  

rftoegangswegen type 

voorgeschreven profiel. Parkeren is vaak een probleem. 

erste uitbreiding op de 

woningen.  

lementverhardingswegen

eel kwarrende bomen en wortelopdruk. Veel postzegelgroen met 

 gebruiksdruk. De zoektocht is naar minder groen maar 

kwalitatief beter. 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig

tandaard 

asis 

 ∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 ∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

uitbreidingen op de oorspronkelijke bebouwing,

De bebouwing bestaat uit rijtjes woningen 

bouwstijl en inrichting 

ype A en B en

voorgeschreven profiel. Parkeren is vaak een probleem. 

erste uitbreiding op de Eng en op de 

swegen met voorkeur voor gebakken materialen.

eel kwarrende bomen en wortelopdruk. Veel postzegelgroen met 

gebruiksdruk. De zoektocht is naar minder groen maar 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

uitbreidingen op de oorspronkelijke bebouwing,

rijtjes woningen afgewisseld met 

bouwstijl en inrichting van de 

en erf. Regelmatig krapper dan 

voorgeschreven profiel. Parkeren is vaak een probleem. 

ng en op de Zuidflank. Vaak karakteristieke 

met voorkeur voor gebakken materialen.

eel kwarrende bomen en wortelopdruk. Veel postzegelgroen met 

gebruiksdruk. De zoektocht is naar minder groen maar 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig

Wonen jaren 20 

uitbreidingen op de oorspronkelijke bebouwing, 

afgewisseld met 

van de openbare ruimte. Vaak 

rf. Regelmatig krapper dan 

voorgeschreven profiel. Parkeren is vaak een probleem. 

uidflank. Vaak karakteristieke 

met voorkeur voor gebakken materialen.

eel kwarrende bomen en wortelopdruk. Veel postzegelgroen met 

gebruiksdruk. De zoektocht is naar minder groen maar 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig. 

Wonen jaren 20 - 50 

 veelal in en om de 

afgewisseld met vrijstaande 

openbare ruimte. Vaak 

rf. Regelmatig krapper dan 

voorgeschreven profiel. Parkeren is vaak een probleem.  

uidflank. Vaak karakteristieke 

met voorkeur voor gebakken materialen.

eel kwarrende bomen en wortelopdruk. Veel postzegelgroen met 

gebruiksdruk. De zoektocht is naar minder groen maar 
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veelal in en om de 

vrijstaande 

openbare ruimte. Vaak 

uidflank. Vaak karakteristieke 

met voorkeur voor gebakken materialen. 

eel kwarrende bomen en wortelopdruk. Veel postzegelgroen met 

gebruiksdruk. De zoektocht is naar minder groen maar 



 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

8. 

 

Gebiedskarakteristiek:

De jaren 60

wordt afgewisseld met 

ruimtes aanwezig, 

 

Functie

Kenmerk

- Ve

- Cultuurhist.:

- Wegen

- Groen

- Water

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Wonen jaren 

Gebiedskarakteristiek:

De jaren 60-70 wijken 

wordt afgewisseld met 

ruimtes aanwezig, 

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.:

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig

Fysiek veilig

Technisch vei

Toegankelijk

Gebruiksmogelijkheid

Participatiegraad

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie

 

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Wonen jaren 60 en 7

Gebiedskarakteristiek: 

70 wijken zijn r

wordt afgewisseld met hoogbouw. 

ruimtes aanwezig, met relatief 

Wonen en gebruiksgroen

 Erftoegangswegen 

gelegen parke

Cultuurhist.: CIAM-gedachte is goed herkenbaar.

 Erftoegangsweg

elementverharding

 Ruim opgezet, bomen en gras.

 Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig, a

onvoldoende, maar door aanbrengen van Wadi’s is er wel voldoende 

waterbergingcapaciteit. 

Inrichting ambitie:  Standaard

Beheer ambitie:  Basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig  

Fysiek veilig  

Technisch veilig  

Toegankelijk  

Gebruiksmogelijkheid

Participatiegraad  

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie  

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

70 

zijn ruim opgezette wijken met lineaire structuur en laagbouw 

hoogbouw. Tussen en rondom hoogbouw 

relatief veel bomen 

en gebruiksgroen

rftoegangswegen type 

gelegen parkeerplekken.

gedachte is goed herkenbaar.

rftoegangsweg A vaak asfalt

elementverhardingswegen

opgezet, bomen en gras.

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig, a

onvoldoende, maar door aanbrengen van Wadi’s is er wel voldoende 

waterbergingcapaciteit. 

tandaard 

asis 

 ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid ∗∗∗ 

 ∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗ 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

uim opgezette wijken met lineaire structuur en laagbouw 

ussen en rondom hoogbouw 

veel bomen in gras en speelmogelijkheden. 

en gebruiksgroen 

type A en B zijn

rplekken. 

gedachte is goed herkenbaar.

A vaak asfaltwegen. O

swegen (betonproduct)

opgezet, bomen en gras. 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig, a

onvoldoende, maar door aanbrengen van Wadi’s is er wel voldoende 

waterbergingcapaciteit.  

 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

uim opgezette wijken met lineaire structuur en laagbouw 

ussen en rondom hoogbouw 

n gras en speelmogelijkheden. 

en B zijn goed ontsloten

gedachte is goed herkenbaar. 

wegen. Overig 

(betonproduct). 

 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig, a

onvoldoende, maar door aanbrengen van Wadi’s is er wel voldoende 

Wonen jaren 60 

uim opgezette wijken met lineaire structuur en laagbouw 

ussen en rondom hoogbouw zijn grote groene 

n gras en speelmogelijkheden. 

goed ontsloten met

verig zijn 

 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig, alleen in Smitsveen 

onvoldoende, maar door aanbrengen van Wadi’s is er wel voldoende 

Wonen jaren 60 -70 

uim opgezette wijken met lineaire structuur en laagbouw 

zijn grote groene 

n gras en speelmogelijkheden.  

met vaak centraal 

lleen in Smitsveen 

onvoldoende, maar door aanbrengen van Wadi’s is er wel voldoende 
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uim opgezette wijken met lineaire structuur en laagbouw 

zijn grote groene 

vaak centraal 

lleen in Smitsveen 

onvoldoende, maar door aanbrengen van Wadi’s is er wel voldoende 



 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

9. 

 

Gebiedskarakteristiek:

Woonwijken met bloemkoolachtige structuur uit de jaren 80 (

50 opbouw van de Amerikaanse wijk (Soesterberg)

onoverzichtelijk structuur. Veel achterkanten grenzen aan 

Centrale groene verblijfsruimte 

verkeer

 

Functie:

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurhist.

- Wegen:

- Groen 

- Water

 

Inrichting ambitie:

Beheer ambitie :

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Wonen fijn

Gebiedskarakteristiek:

Woonwijken met bloemkoolachtige structuur uit de jaren 80 (

50 opbouw van de Amerikaanse wijk (Soesterberg)

onoverzichtelijk structuur. Veel achterkanten grenzen aan 

entrale groene verblijfsruimte 

verkeersroute. 

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen : 

Water: 

Inrichting ambitie:

Beheer ambitie :

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig

Fysiek veilig

Technisch veilig 

Toegankelijk

Gebruiksmogelijkheid

Participatiegraad

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie 

 

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

fijnmazige structuur (jaren 50 

Gebiedskarakteristiek: 

Woonwijken met bloemkoolachtige structuur uit de jaren 80 (

50 opbouw van de Amerikaanse wijk (Soesterberg)

onoverzichtelijk structuur. Veel achterkanten grenzen aan 

entrale groene verblijfsruimte 

 

Wonen en gebruiksgroen

 Erftoegangswegen 

onoverzichtelijk. Parkeren is fragmentarisch ingevuld.

deels verhoogde parkeerdruk.

Cultuurhist.: Amerikaanse wijk is uniek in Nederland.

 Erftoegangswegen 

zijn elementverharding

 Naast centrale verblijfsruimte veel snipper 

heesterbeplanting. 

 Overhees is nat

Inrichting ambitie: Standaard

Beheer ambitie : Basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig  

Fysiek veilig  

Technisch veilig   

Toegankelijk  

Gebruiksmogelijkheid

Participatiegraad  

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie   

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

mazige structuur (jaren 50 

Woonwijken met bloemkoolachtige structuur uit de jaren 80 (

50 opbouw van de Amerikaanse wijk (Soesterberg)

onoverzichtelijk structuur. Veel achterkanten grenzen aan 

entrale groene verblijfsruimte ligt midden in de wijk

en gebruiksgroen

rftoegangswegen type

onoverzichtelijk. Parkeren is fragmentarisch ingevuld.

deels verhoogde parkeerdruk.

Amerikaanse wijk is uniek in Nederland.

rftoegangswegen type 

elementverharding

aast centrale verblijfsruimte veel snipper 

heesterbeplanting.  

verhees is nat, maar in 

tandaard 

asis 

 ∗∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid ∗∗∗∗ 

 ∗∗ 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

mazige structuur (jaren 50 en 

Woonwijken met bloemkoolachtige structuur uit de jaren 80 (

50 opbouw van de Amerikaanse wijk (Soesterberg)

onoverzichtelijk structuur. Veel achterkanten grenzen aan 

midden in de wijk

en gebruiksgroen 

ypes A en B 

onoverzichtelijk. Parkeren is fragmentarisch ingevuld.

deels verhoogde parkeerdruk. 

Amerikaanse wijk is uniek in Nederland.

type A en Amerikaanse wijk 

elementverhardingswegen. 

aast centrale verblijfsruimte veel snipper 

maar in de groengebieden zijn er veel vijverpartijen. 

 

 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

 80) 

Woonwijken met bloemkoolachtige structuur uit de jaren 80 (

50 opbouw van de Amerikaanse wijk (Soesterberg) hebben een z

onoverzichtelijk structuur. Veel achterkanten grenzen aan het 

midden in de wijk en is 

B en erf. Structuur 

onoverzichtelijk. Parkeren is fragmentarisch ingevuld.

Amerikaanse wijk is uniek in Nederland. 

A en Amerikaanse wijk 

 

aast centrale verblijfsruimte veel snipper g

groengebieden zijn er veel vijverpartijen. 

Wonen fijnmazige structuur 

(50 jaren en 80)

Woonwijken met bloemkoolachtige structuur uit de jaren 80 (Overhees) en ook de jaren 

hebben een zeer fijnmazig

het openbaar gebied. 

en is gekoppeld aan langzaam

rf. Structuur is soms 

onoverzichtelijk. Parkeren is fragmentarisch ingevuld. 

A en Amerikaanse wijk zijn asfalt

groen. Veel 

groengebieden zijn er veel vijverpartijen. 

Wonen fijnmazige structuur 

(50 jaren en 80) 

Overhees) en ook de jaren 

eer fijnmazig, en een 

openbaar gebied. De 

peld aan langzaam

soms 

 In Overhees is er 

asfaltwegen. Overig

roen. Veel 

groengebieden zijn er veel vijverpartijen. 
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Overhees) en ook de jaren 

en een 

De 

peld aan langzaam 

In Overhees is er 

. Overige 

groengebieden zijn er veel vijverpartijen.  
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Deel 2  Strategie en uitgangspunten

10. 

 

Gebiedskarakteristiek:

De jaren 90 wijken hebben een s

openbare ruimte is 

duurzaamheid en cu

 

Functie

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurhist.

- Wegen 

- Groen 

- Water

 

Inrichting ambitie : 

Beheer ambitie: 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

    

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Wonen jaren 90 

Gebiedskarakteristiek:

De jaren 90 wijken hebben een s

openbare ruimte is 

duurzaamheid en cu

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen : 

Groen : 

Water: 

Inrichting ambitie : 

Beheer ambitie: 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie

    

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Wonen jaren 90 - heden

Gebiedskarakteristiek: 

De jaren 90 wijken hebben een s

openbare ruimte is efficiënt en functioneel

duurzaamheid en cultuurhistorie. 

Wonen 

 Erftoegangswegen 

Cultuurhist.: Nieuwe ontwikkeling Soesterberg is sterk gericht op cultuurhistorie.

 Erftoegangsweg

elementverharding

 Duidelijke bomenstructuur

 Boerenstreek is nat

Inrichting ambitie :  Standaard

Beheer ambitie:  Basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig  

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

heden 

De jaren 90 wijken hebben een strakke inrichting met 

efficiënt en functioneel

ltuurhistorie.  

rftoegangswegen type 

ieuwe ontwikkeling Soesterberg is sterk gericht op cultuurhistorie.

rftoegangsweg A zijn 

elementverhardingswegen

uidelijke bomenstructuur

Boerenstreek is nat, maar in groen gebieden zijn er veel vijverpartijen. 

tandaard 

asis 

 ∗∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗∗∗ 

 ∗∗ 

    

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

trakke inrichting met 

efficiënt en functioneel ingericht met a

type A en B.  

ieuwe ontwikkeling Soesterberg is sterk gericht op cultuurhistorie.

zijn asfaltwegen

swegen. 

uidelijke bomenstructuur en functioneel. 

maar in groen gebieden zijn er veel vijverpartijen. 

 

 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

trakke inrichting met een duidelijke functies. 

ingericht met aandacht voor eigentijds

 

ieuwe ontwikkeling Soesterberg is sterk gericht op cultuurhistorie.

wegen, overig 

functioneel. 

maar in groen gebieden zijn er veel vijverpartijen. 

Wonen jaren 90 

duidelijke functies. 

andacht voor eigentijds

ieuwe ontwikkeling Soesterberg is sterk gericht op cultuurhistorie.

, overig zijn 

 

maar in groen gebieden zijn er veel vijverpartijen. 

Wonen jaren 90 - heden

duidelijke functies. De 

andacht voor eigentijds

ieuwe ontwikkeling Soesterberg is sterk gericht op cultuurhistorie.

maar in groen gebieden zijn er veel vijverpartijen. 

heden 
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De 

andacht voor eigentijds,  

ieuwe ontwikkeling Soesterberg is sterk gericht op cultuurhistorie. 

maar in groen gebieden zijn er veel vijverpartijen.  
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Deel 2  Strategie en uitgangspunten

11. 

 

Gebiedskarakteristiek:

Deze gebieden kenmerken zich 

bosachtige omgeving. 

hier

 

Functie

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurhist.

- Wegen

- Groen

- Water:

 

Inrichting ambitie:

Beheer ambitie: 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Wonen in Bos

Gebiedskarakteristiek:

Deze gebieden kenmerken zich 

bosachtige omgeving. 

hier bomen staan 

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie:

Beheer ambitie: 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie 

 

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Wonen in Bos 

Gebiedskarakteristiek: 

Deze gebieden kenmerken zich 

bosachtige omgeving. De openbare 

staan in het gras. 

Wonen en ecologie

 Erftoegangswegen A 

er  bredere grasbermen

Cultuurhist.: Sorties in Soesterberg 

Weegen’). 

 Erftoegangsweg type

elementverharding

 Bomen staan 

 Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig.

Inrichting ambitie:  Standaard

Beheer ambitie:  Basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig  

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid 

Cultuurhistorie   

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

Deze gebieden kenmerken zich vaak 

De openbare ruimte h

gras.  

en ecologie. 

rftoegangswegen A 

bredere grasbermen

in Soesterberg 

.  

rftoegangsweg type

elementverharding.  

omen staan verspreid staand

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig.

tandaard 

asis 

 ∗∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗∗∗ 

 ∗∗ 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

vaak door grotere woningen op ruime kavels in 

ruimte heeft

rftoegangswegen A en B. Voetpaden zijn niet altijd 

bredere grasbermen zijn.  

in Soesterberg zijn duidelijk cultuurhistorisch bepaald

rftoegangsweg type A asfaltwegen

 

verspreid staand (geen lijnen), er is een grote variëteit. 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig.

 

 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

grotere woningen op ruime kavels in 

eeft ook een bosachtig karakter

B. Voetpaden zijn niet altijd 

duidelijk cultuurhistorisch bepaald

wegen, overig

(geen lijnen), er is een grote variëteit. 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig.

Wonen in bos

grotere woningen op ruime kavels in 

bosachtig karakter

B. Voetpaden zijn niet altijd aanwezig

duidelijk cultuurhistorisch bepaald

, overige wegen veel 

(geen lijnen), er is een grote variëteit. 

Voldoende waterbergingscapaciteit aanwezig. 

Wonen in bos 

grotere woningen op ruime kavels in een 

bosachtig karakter, door

aanwezig, door

duidelijk cultuurhistorisch bepaald (‘Wegh de 

veel 

(geen lijnen), er is een grote variëteit. 
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een 

doordat 

doordat 

(‘Wegh de 

(geen lijnen), er is een grote variëteit.  
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Deel 2  Strategie en uitgangspunten

12. 

 

Gebiedskarakteristiek:

Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

open landschap met een karakteristieke lineaire landschappelijke structuur. 

 

Functie

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurhist

- Wegen

- Groen

- Water:

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie : 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Buitengebied

Gebiedskarakteristiek:

Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

open landschap met een karakteristieke lineaire landschappelijke structuur. 

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen: 

Water: 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie : 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie

 

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Buitengebied 

Gebiedskarakteristiek: 

Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

open landschap met een karakteristieke lineaire landschappelijke structuur. 

Agrarisch, wonen, ecologisch, water

 Erftoegangswegen buitengebied (60 km). Enkele wegen worden 

gekenmerkt door 

verkeersroute

.: Herkenbaar landschap met hakhoutwallen 

 Asfaltwegen. 

 Verkeersbegeleidende boomstructuur in 

 Sloten in veengrond met karakteristiek polderpatroon. Waterhuishouding 

hoofdzakelijk ingericht voor landbouw. Hoge grondwaterstand

Inrichting ambitie:  Standaard

Beheer ambitie :  Basis

Waarden en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

ysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie   

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

open landschap met een karakteristieke lineaire landschappelijke structuur. 

grarisch, wonen, ecologisch, water

rftoegangswegen buitengebied (60 km). Enkele wegen worden 

gekenmerkt door een inrijverbod 

routes naar Amersfoort.

erkenbaar landschap met hakhoutwallen 

sfaltwegen.  

erkeersbegeleidende boomstructuur in 

loten in veengrond met karakteristiek polderpatroon. Waterhuishouding 

hoofdzakelijk ingericht voor landbouw. Hoge grondwaterstand

tandaard 

asis 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗  

 ∗∗ 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

open landschap met een karakteristieke lineaire landschappelijke structuur. 

grarisch, wonen, ecologisch, water

rftoegangswegen buitengebied (60 km). Enkele wegen worden 

een inrijverbod 

naar Amersfoort.

erkenbaar landschap met hakhoutwallen 

erkeersbegeleidende boomstructuur in 

loten in veengrond met karakteristiek polderpatroon. Waterhuishouding 

hoofdzakelijk ingericht voor landbouw. Hoge grondwaterstand

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

open landschap met een karakteristieke lineaire landschappelijke structuur. 

grarisch, wonen, ecologisch, waterberging (of afvoer)

rftoegangswegen buitengebied (60 km). Enkele wegen worden 

een inrijverbod of een spitsafsluiting. Langzaam

naar Amersfoort. 

erkenbaar landschap met hakhoutwallen  

erkeersbegeleidende boomstructuur in gras

loten in veengrond met karakteristiek polderpatroon. Waterhuishouding 

hoofdzakelijk ingericht voor landbouw. Hoge grondwaterstand

Buitengebied

Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

open landschap met een karakteristieke lineaire landschappelijke structuur. 

berging (of afvoer), recreatie.

rftoegangswegen buitengebied (60 km). Enkele wegen worden 

spitsafsluiting. Langzaam

 

grasbermen. 

loten in veengrond met karakteristiek polderpatroon. Waterhuishouding 

hoofdzakelijk ingericht voor landbouw. Hoge grondwaterstand

Buitengebied 

Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

open landschap met een karakteristieke lineaire landschappelijke structuur.  

, recreatie.  

rftoegangswegen buitengebied (60 km). Enkele wegen worden 

spitsafsluiting. Langzaam

bermen.  

loten in veengrond met karakteristiek polderpatroon. Waterhuishouding 

hoofdzakelijk ingericht voor landbouw. Hoge grondwaterstand 
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Polderlandschap van de Eem oostkant van Soest kenmerkt het buitengebied. Het is een 

 

spitsafsluiting. Langzaam 

loten in veengrond met karakteristiek polderpatroon. Waterhuishouding 



 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

13. 

 

Gebiedskarakteristiek:

In de kernrandzone 

structuur van de veenontginning nog herkenbaar. Het gebied heeft een karakteristieke 

lineaire landschappelijke structuur van oost naar west. De openheid wordt aan de oost 

en west rand begrensd door bebouwing

kavelbeplanting de ruimtes.

 

Functie

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurhis

- Wegen: 

- Groen:

- Water: 

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie : 

 

Waar

- Sociaal veilig 

- Fysiek veilig 

- Technisch veilig 

- Toegankelijk 

- Gebruiksmogelijkheid 

- Participatiegraad 

- Bewegingsmogelijkheid

- Cultuurhistorie

 

 

Gemeente Soest 

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

 Kernrandzone 

Gebiedskarakteristiek:

In de kernrandzone 

structuur van de veenontginning nog herkenbaar. Het gebied heeft een karakteristieke 

lineaire landschappelijke structuur van oost naar west. De openheid wordt aan de oost 

en west rand begrensd door bebouwing

kavelbeplanting de ruimtes.

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen:  

Groen: 

Water:  

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie : 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie

 

Gemeente Soest - Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten

Kernrandzone  

Gebiedskarakteristiek: 

In de kernrandzone o.a. Soesterveen

structuur van de veenontginning nog herkenbaar. Het gebied heeft een karakteristieke 

lineaire landschappelijke structuur van oost naar west. De openheid wordt aan de oost 

en west rand begrensd door bebouwing

kavelbeplanting de ruimtes.

Agrarisch, wonen, ecologisch, water 

 Erftoegangswegen buitengebied (60 km). 

t.: Herkenbaar veenontginningslandschap met hakhoutwallen en sloten

 Asfaltwegen. 

 Veelal verkeersbegeleidende boomstructuur in 

 Evenwijdige sloten langs smalle percelen met de Wieksloot haaks op 

deze verkaveling

Inrichting ambitie:  Standaard

Beheer ambitie :  Basis

den en kwaliteiten:  

Sociaal veilig   

Fysiek veilig   

Technisch veilig   

Toegankelijk   

Gebruiksmogelijkheid  

Participatiegraad   

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie   

Leidraad Fysieke Leefomgeving

Deel 2  Strategie en uitgangspunten 

Soesterveen 

structuur van de veenontginning nog herkenbaar. Het gebied heeft een karakteristieke 

lineaire landschappelijke structuur van oost naar west. De openheid wordt aan de oost 

en west rand begrensd door bebouwing

kavelbeplanting de ruimtes. 

grarisch, wonen, ecologisch, water 

rftoegangswegen buitengebied (60 km). 

erkenbaar veenontginningslandschap met hakhoutwallen en sloten

sfaltwegen.  

verkeersbegeleidende boomstructuur in 

venwijdige sloten langs smalle percelen met de Wieksloot haaks op 

deze verkaveling. 

tandaard 

asis 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗  

 ∗∗∗ 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving

 

 aan de westkant van Soest is de oorspronkelijke 

structuur van de veenontginning nog herkenbaar. Het gebied heeft een karakteristieke 

lineaire landschappelijke structuur van oost naar west. De openheid wordt aan de oost 

en west rand begrensd door bebouwing. Van noord naar zuid bepalen

grarisch, wonen, ecologisch, water 

rftoegangswegen buitengebied (60 km). 

erkenbaar veenontginningslandschap met hakhoutwallen en sloten

verkeersbegeleidende boomstructuur in 

venwijdige sloten langs smalle percelen met de Wieksloot haaks op 

 

Leidraad Fysieke Leefomgeving 

aan de westkant van Soest is de oorspronkelijke 

structuur van de veenontginning nog herkenbaar. Het gebied heeft een karakteristieke 

lineaire landschappelijke structuur van oost naar west. De openheid wordt aan de oost 

. Van noord naar zuid bepalen

grarisch, wonen, ecologisch, water  

rftoegangswegen buitengebied (60 km).  

erkenbaar veenontginningslandschap met hakhoutwallen en sloten

verkeersbegeleidende boomstructuur in 

venwijdige sloten langs smalle percelen met de Wieksloot haaks op 

Kernrandzone

aan de westkant van Soest is de oorspronkelijke 

structuur van de veenontginning nog herkenbaar. Het gebied heeft een karakteristieke 

lineaire landschappelijke structuur van oost naar west. De openheid wordt aan de oost 

. Van noord naar zuid bepalen,

 

erkenbaar veenontginningslandschap met hakhoutwallen en sloten

verkeersbegeleidende boomstructuur in grasbermen.

venwijdige sloten langs smalle percelen met de Wieksloot haaks op 

Kernrandzone 

aan de westkant van Soest is de oorspronkelijke 

structuur van de veenontginning nog herkenbaar. Het gebied heeft een karakteristieke 

lineaire landschappelijke structuur van oost naar west. De openheid wordt aan de oost 

. Van noord naar zuid bepalen, met name

erkenbaar veenontginningslandschap met hakhoutwallen en sloten

bermen. 

venwijdige sloten langs smalle percelen met de Wieksloot haaks op 
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14. 

 

Gebiedskarakteristiek:

Typische bos van de arme 

relatief veel landgoederen.

trekpleister gelegen die deels van regionale en deels van nationale betekenis zijn. Dit 

zijn het Nationaal Militair Museum, openluchttheater Cabrio en 

 

Functie:

Kenmerk

- Verkeer

- Cultuurh

- Wegen

- Groen 

- Water:

 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

 

Waarden en kwaliteiten: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Gebiedskarakteristiek:

ypische bos van de arme 

elatief veel landgoederen.

trekpleister gelegen die deels van regionale en deels van nationale betekenis zijn. Dit 

zijn het Nationaal Militair Museum, openluchttheater Cabrio en 

Functie: 

Kenmerk: 

Verkeer: 

Cultuurhist.

Wegen: 

Groen : 

Water: 

Inrichting ambitie: 

Beheer ambitie: 

Waarden en kwaliteiten: 

Sociaal veilig 

Fysiek veilig 

Technisch veilig 

Toegankelijk 

Gebruiksmogelijkheid 

Participatiegraad 

Bewegingsmogelijkheid

Cultuurhistorie
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ypische bos van de arme zandgronden

elatief veel landgoederen. Verder zijn een aantal in dit gebied een aantal toeristische 

trekpleister gelegen die deels van regionale en deels van nationale betekenis zijn. Dit 

zijn het Nationaal Militair Museum, openluchttheater Cabrio en 
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tandaard 
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 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

 ∗∗ 

Gebruiksmogelijkheid  ∗∗ 

 ∗∗∗∗ 

Bewegingsmogelijkheid  ∗∗  
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Hier liggen 

Verder zijn een aantal in dit gebied een aantal toeristische 

trekpleister gelegen die deels van regionale en deels van nationale betekenis zijn. Dit 

landgoed de Paltz. 

routes 

regionale functie. Mountainbike en paardenroutes zijn ook 

specifieke 
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3. Uitgangspunten en normen per product 

ProductbladenProductbladenProductbladenProductbladen    

In dit hoofdstuk zijn per vakdiscipline productbladen gemaakt met hierin:  

- algemene uitgangspunten voor het product; 

- beleidsplannen; 

- landelijke standaardisaties; 

- ontwerpuitgangspunten. 

 

De productbladen geven in één oogopslag de belangrijkste uitgangspunten voor het 

betreffende product. 

 

Het zijn de belangrijkste kaders voor het opstellen van stedenbouwkundige plannen, 

inrichtingsplannen, etc. 
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Bomen 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Bomen zijn de dragers groene kernkwaliteit. 

- Bomen zijn veilig, gezond en hebben lange 

levensverwachting. 

- Bomen aansluiten op en passen binnen 

bomenstructuurplan / bomenkaart. 

- Bomen in de hoofdgroenstructuur krijgen alle kansen 

om uit te groeien tot volle wasdom en/of volledige 

levensduur te bereiken. 

- Juiste boomgrootte en soort. 

- Bescherming van boven- en ondergronds 

groeiplaats. 

- Toetsing op toekomstige beheerkosten. 

- Inpassen van monumentale / waardevolle / 

toekomstige bomen. 

- Kwaliteit boven kwantiteit. 

- Toekomstverwachtingen meewegen. 

- Terughoudend omgaan met vormbomen. 

- Terughoudend omgaan met bomen die oppervlakkig 

wortelen. Bij toepassing extra aandacht voor 

groeiplaats en preventie wortelopdruk. 

- Vroegtijdige inventarisatie op huidige kwaliteit. 

- Gebruik bij voorkeur gebiedseigen soorten. 

- Ter voorkoming van ziektes moet monocultuur 

worden voorkomen. 

- Toepassen van inheemse boomsoorten. 

-  

 

Beleidsplannen 

- Nota bescherming en kap van bomen 2012. 

- Bomenkaart van Soest. 

- De Groene kernkwaliteit van Soest. 

- Bomenplan – richtlijn voor ontwerp, inrichting en 

onderhoud en beheer. 

 

 

Landelijke standaardisatie 

- Handboek bomen 2014 (norminstituut bomen). 

- Groenkeur. 

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Voldoende ruimte ondergronds (k & l, fundering). 

- Voldoende ruimte bovengronds (lm ., part. bomen, 

woningen, erfgrenzen). 

- bomen bij voorkeur in open grond / gazon / 

beplanting en zo min mogelijk in verharding. 

- Rekening houden met grondsoort. 

- Bomen minimaal 4 meter uit de gevel. 

- Minimaliseren toepassing vormbomen / bomen die 

oppervlakkig wortelen. 

- Afstand verlichting 2,5 tot 10 meter 

- Groeiplaats min. 10 m3 / boom. 

- Minimaal maat 18/20 bij levering. 

-  
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Nutsvoorzieningen 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Leidraad Deel 3 –Inrichting en materialen: 

standaardprofiel nutsvoorzieningen. 

- Beschikbare tracés voor de nutsbedrijven aangeven 

op een tracétekening. 

 

 

Beleidsplannen 

-  

-  

 

 

Landelijke standaardisatie 

- NEN 7171-1 

- NPR 7171-2 

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Leidraad Deel 3 –Inrichting en materialen. 

- Rekening houden met een voorbereidingstijd van de 

nutsbedrijven van 15 weken (gaat in op het moment 

dat het Definitief Ontwerp is vastgesteld). 

- CROW-publicatie 250 

- Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen 

-  
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Openbare verlichting 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Verlichten met oog op veiligheid (persoonlijk, sociaal 

en verkeer). 

- Verlichting moet bijdragen aan beeldkwaliteit en 

identiteit van de omgeving. 

- Duurzaam qua energieverbruik en onderhoud, in 

principe dus LED. 

- Voorkomen conflicten tussen licht en groen. 

- Voorkomen van lichtvervuiling, geen overlast naar 

omgeving, alleen licht waar nodig. 

- Armaturen standaard uitvoeren als dimbaar. 

- Reclame aan lichtmasten altijd in overleg met de 

beheerder. 

- Materiaalkeuze afgestemd op wegfunctie en –

categorie. 

- Ontwerpen te allen tijde laten goedkeuren door de 

beheerder. 

- Na realisatie dient revisie ingediend te worden. 

- Realisatiekosten dienen altijd inclusief alle kosten te 

zijn (ook aansluitkosten) en een half jaar garantie. 

- Communicatie met de beheerder is de 

verantwoordelijkheid van de installateur. 

- De installateur dient alle communicatie met de 

netbeheerder te verzorgen. 

 

 

Beleidsplannen 

- Beleidsnotitie OVL gemeente Soest 2014-2019. 

- Kwaliteitscatalogus OVL. 

- Uitvoeringsplan OVL gemeente Soest 2014-2019. 

- Productbladen Openbare Verlichting. 

- Duurzaam inkopen. 

-  

 

Landelijke standaardisatie 

- Richtlijn Openbare VerLichting 2011 (ROVL2011). 

- NPR13201 – 1. 

- Aanbeveling NSVV deel 2 Meten en toetsen. 

- Aanbeveling NSVV deel 3 Ontwerpen. 

- Handboek lichtmasten. 

- Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

- CE keurmerk. 

-  

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Speelplaatsen niet verlichten. 

- Verlichting dient te voldoen aan ROVL 2011 (per 

2017: NPR13201-1 dd 2016) met als aanvullende eis 

Ev 

- Bij nieuwbouw dient de verlichting te voldoen aan 

Politiekeurmerk Veilig Wonen 

- Geen lichtpunten aan gevels bevestigen 

- Verlichting  kleurtemperatuur 3000K 

-  
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Riolering 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Functie (transportriool etc. ->  afmeting). 

- Gebieden ( buiten gebieden drukriolering->, bermen 

-> bomen). 

- Riolering ( bomen )   (wortelingroei). 

- Afkoppelen (infiltratie , wadi’s). 

- Onderhoud (vervangen relinen). 

- Water. 

- ecologische oevers. 

- voldoende afvoer / opvang capaciteit. 

- Primaire, secundaire en tertiaire watergangen vallen 

onder keur waterschap. 

- Waterberging in overleg met gemeente. 

- Sterkteberekening damwand. 

-  

 

 

Beleidsplannen 

- Gemeentelijk rioleringsplan. 

- Waterplan. 

- Plan Diffuse bronnen. 

- Grondwaterplan. 

 

Landelijke standaardisatie 

- Leidraad Riolering. 

- NPR 3218 Buitenriolering onder vrij verval. 

- Keur Waterschap. 

- Prov. Grondwaterverordening. 

- Eisen van het Waterschap. 

-  

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Geen gebruik materialen die waterkwaliteit negatief 

beïnvloeden. 

- Damwand voorzien van dek-sloof. 

-  
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Grondwerk 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- De kwaliteit moet aansluiten bij de functie en de 

bodem. 

- De lokale bodemkwaliteit niet mag verslechteren. 

- De kwaliteit van de op te brengen grond en de 

ontvangende bodem moet zijn bepaald met 

analyses. 

- Bij grondwerk moet rekening worden gehouden met 

de bodemfuncties. In de gemeente Soest zijn 2 

bodemfuncties gedefinieerd: 

o Achtergrondwaarde (schoon) 

o 2- Wonen. 

 

 

 

Beleidsplannen 

- Besluit bodemkwaliteit generiek beleid. 

- Bodemfunctieklassenkaart. 

-  

 

Landelijke standaardisatie 

- Besluit bodemkwaliteit. 

- Wet bodembescherming. 

- Standaard RAW Bepalingen 2015. 

-  

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

- In het overdrachtsdossier van het werk dient een 

grondstromenplan op grond van het verrichte 

bodemonderzoek aanwezig te zijn. Wat is er 

aangevoerd en wat is er afgevoerd (kwaliteit , 

locaties. (hoort in deel 3) 
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Afvalbakken  

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Kleuren afgestemd op rest van het meubilair. 

- De afvalbakken in de winkelcentra moeten kunnen 

worden afgesloten met een afdekklepje (rond de 

jaarwisseling). Deze klep moet meegeleverd worden. 

- Leegfrequentie: wekelijks. 

- Plaatsing en vervanging dient altijd plaats te vinden 

in overleg met beheerder. 

-  

 

 

Beleidsplannen 

-  

-  

-  

 

Landelijke standaardisatie 

- Afvalbakken in de openbare ruimte ‘ Leidraad voor 

vormgeving, lediging en onderhoud ‘  van het CROW. 

-  

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 

-  

-  
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Afvalinzameling 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Toepassingsregels ondergrondse containers: 

- Ga per container uit van benodigd oppervlak van 

2,5x 2,5m. 

- Voldoende vrije ruimte aan alle kanten zodat 

containers geleegd kunnen worden. 

- Minimaal 1 meter buiten (toekomstige) 

kroonprojectie van een boom. 

- Houd bij plaatsing rekening met tracé van kabels en 

leidingen. 

- Houd bij plaatsing rekening met verkeersveiligheid. 

- Plaatsing uitsluitend na goedkeuring door het 

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). 

- De locatie ter vaststelling voorleggen aan de 

gemeente, afd. Realisatie. 

- Bij hoogbouw (vanaf x wooneenheden?) wordt een 

ondergrondse container voor restafval toegepast. 

- Bij hoogbouw wordt gft niet gescheiden ingezameld. 

- Een container voor restafval bij hoogbouw dient op 

eigen terrein te worden geplaatst. De 

ontwikkelaar/bouwer dient de voorgeschreven 

container toe te passen. 

- De afstand van een container tot de weg of de plek 

waar het ledigingsvoertuig zich kan opstellen, mag 

niet groter zijn dan 5 m. 

-  

 

 

 

Beleidsplannen 

- Regionaal afvalbeleidsplan 2014-2018. 

-  

 

 

Landelijke standaardisatie 

-  

-  

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Voor de inzameling van diverse afvalstromen worden 

in de openbare ruimte diverse objecten geplaatst, te 

weten kliko’s die ter inzameling worden aangeboden 

en/of (ondergrondse) containers voor de inzameling 

van glas, oud papier, textiel, PMD (plastic en 

metalen verpakkingen, drankenkartons), restafval. 

-  
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Verhardingen 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Stem verhardingen af met team Milieu/geluid. 

- Houdt rekening met gehandicapten. 

- De wegcategorieën van  de gemeente Soest zoals 

aangegeven op de Structuurkaart-wegen vormt de 

basis voor de Technische Uitwerking van de 

verhardingen. 

- Ambities:. 

o Inrichting: Standaard 

o Beheer: Basis 

o Overige ambitieniveaus zijn niet uitgewerkt in 

deze Technische Uitwerking. 

- Ontsluitingsmogelijkheden woonwijk (tijdens 

onderhoudswerkzaamheden). 

-  

 

 

 

Beleidsplannen 

- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. 

- Nota parkeernormen auto en fiets. 

 

Landelijke standaardisatie 

- Standaard RAW Bepalingen 2015. 

- ASVV 2012. 

-  

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Alle relevante CROW-publicaties 
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Groen 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Groen draagt bij aan de identiteit van Soest als 

groene gemeente. 

- Handhaven groenstructuren en cultuurhistorische 

waarden. 

- Grote aaneengesloten groenvakken. 

- Voorkomen van snippergroen. 

- Beperken van palen/paaltjes. 

- Aansluiten op omgeving. 

- Sociaal veilig ontwerp. 

- Gebruik bij voorkeur gebiedseigen en inheemse 

soorten. 

- Beplanting past op de standplaats (juiste plant / 

locatie). 

- Duurzaam gekweekt. 

- Voor groen wordt gerekend met 75 m2 per woning 

en 0,5 boom per inwoner. 

- Groen draagt bij aan de luchtkwaliteit. 

- Sortimentskeuze afstemmen op stedenbouwkundige 

sfeer (wijkkarakteristieken). 

-  

 

 

Beleidsplannen 

- De Groene kernkwaliteit van Soest. 

- Duurzaam Groenbeheer. 

- Groenbeheerplannen. 

 

Landelijke standaardisatie 

- Groenkeur. 

 

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Goede groeiplaats (geen wortelonkruid / puin , 

voldoende voeding). 

- Tussen de verschillende structurele groenplekken / -

gebieden wordt een functionele samenhang tot stand 

gebracht. 

- Rekening houden met (door)looproutes, zodat 

‘olifantenpaadjes’ worden voorkomen. 

- Snel sluitend. 

- Rekening houden met grondsoort. 

- Bemesting afgestemd op grondonderzoek. 

- Hagen in 2 rijen, 80 cm breed. 

- Bosplantsoen min. 5 tot 10 meter breed. 

- Bosachtige minimaal 10 meter breed. 

- Heester in stroken minimaal 4-8 meter breed. 

- Kruidachtige bermen in stroken van minimaal 4 

meter breed. 

- Bodembedekkende heesters 2-6 meter breed. 

- Let op hellingshoeken bij maaien. 

- Grasmengsels afgestemd op functie. 

- Grasbermen met verkeersfunctie min. 2 meter breed 

- Vaste planten in overleg. 

- Hoogte beplanting op zichthoeken max. 50 cm. 
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Spelen 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Veilig  -> sociaal & ligging 

o Zicht – woningen en wegen; 

o Ligging niet langs doorgaande wegen; 

- Leeftijd 6+ (beleid). 

- Voldoen aan wensen buurt & gebruikers. 

- Toegankelijk (gebruikers & beheer). 

- Passend in de omgeving. 

- Variatie in speelwaarde. 

- Levensduur min. 15 jaar. 

- Duurzaam geproduceerd. 

- 1 leverancier per plek (3 ontwerpen en keuze aan 

bewoners). 

- Voor spelen is een norm van 3% van de openbare 

ruimte opgenomen om te kunnen spelen en 1 

speelplek per 300 woningen. Spelen is essentieel 

voor de ontwikkeling van kinderen. 

-  

-  

 

Beleidsplannen 

- Het nieuwe spelen in Soest. 

-  

-  

 

Landelijke standaardisatie 

- Wet Attractie besluit speeltoestellen. 

-  

-  

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Geen glijbaan gericht op zuiden. 

-  
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Verkeersvoorzieningen & Straatmeubilair 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Wegencategorisering. 

- Plateaus / drempels / inritconstructies. 

- Parkeren ( zie nota p-normen ) : afmeting vakken + 

straat ( haaks / langs parkeren. 

- fiets voorzieningen. 

- Voetgangers. 

- Toegankelijkheid ( bij invaliden). 

- Openbaar vervoer. 

- Sociale veiligheid: 

o zicht objecten  ( bijv. groen , woningen , palen, 

etc.). 

- verlichting zie O.V. plan. 

-  

-  

 

Beleidsplannen 

- GVVP Soest. 

- Nota Parkeernormen. 

- Toeristische recreatieve bewegwijzering – juli 2013. 

-  

 

Landelijke standaardisatie 

- CROW ASVV 2012. 

- Handboek politiekeurmerk veilig wonen. 

- NEN 3381 Verkeerstekens. 

- NEN 12899 Verkeersborden. 

- CROW 207 markeringen. 

- Handboek verkeersborden CROW. 

- CROW Handboek Parkeren (311). 

- Parkeren en Stallen; permanent op terrein en in 

garages (NEN 2443). 

-  

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

- Werkinstructie 30 km poorten (jan 2011). 

- Richtlijn Verkeersdrempels (juli 2012). 

- Memo wegprofiel ETW-A. 

-  

-  
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Reiniging & Gladheidsbestrijding 

 
  

Algemene uitgangspunten voor het product 

- Inzameling Laagbouw:    

o (kliko ‘s : stalling eigen terrein);    

o inzameling aan openbaar weg + hier moet genoeg 

ruimte voor zijn (1 m2 per kliko);    

o toegankelijkheid vrachtwagen;    

- Inzameling Hoogbouw - Ondergrondse containers 

(rest, papier, pmd):    

o vloer oppervlak  6,5m2 / container;    

o bereikbaar voor vrachtwagen;    

o niet binnen kroonprojectie;    

o geen kabels en leidingen.    

- Centrale voorzieningen: Ondergrondse containers 

(glas, papier, textiel, pmd):    

o met name bij winkelcentrum;    

o vloer oppervlak  6,5m2 / container;    

o bereikbaar voor vrachtwagen;    

o niet binnen kroonprojectie;    

o geen kabels en leidingen.    

- Straatvegen:    

o vastgesteld kwaliteitsbeeld;     

o vermijden obstakels / varkensruggen ed.;    

o parkeervakken schuine randen;    

o zo weinig mogelijk bomen (bladval, bloesem, 

wortel opdruk).    

- Onkruidbestrijding:    

o vastgesteld kwaliteitsbeeld / methode wave;    

o vermijding obstakels;     

o bereikbaar voor machinale bewerking;    

o gesloten verhouding (zo weinig mog. nachten).    

- Kolken zuigen:    

o 2x per jaar;    

o bereikbaar voor auto (niet handmatig);    

o  ½ m2 vrij houden.    

- Gladheid:    

o vastgesteld strooi programma;    

o geen zand strooien i.v.m. kolken;    

o trottoirranden toepassen;    

o bereikbaar voor machines.    

 

 

 

 

Beleidsplannen 

-  

-  

-  

 

Landelijke standaardisatie 

-  

-  

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

-  

-  
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Bijlage 1  Termen en definities 

Inrichting ambitie: het streven naar het juiste niveau van inrichting 

Keuze mogelijkheden: 

- Exclusief : Chic en bijzonder. Deze inrichting kenmerkt zich door een hoge kwaliteit 

van ontwerp en materialisatie. Het kostenniveau van aanleg kan tot 25% hoger 

liggen dan bij standaard. 

- Standaard : Gebruikelijk en gewoon. Deze inrichting is maatgevend binnen Soest. 

 

Beheer ambitie: het streven naar het juiste niveau van beheer 

Keuze mogelijkheden: 

- Hoog – gebieden waar het beheer belangrijk is, het gebied is spik en span op orde 

- Basis – het gemiddelde beheer in Soest. 

- Laag – een bescheiden niveau in beheer.  

 

Waarden en kwaliteiten: 

- Sociaal veilig - Veilig voelen en zijn van mensen, goederen en informatie. Veiligheid 

bewerkstelligd via een breed en veelzijdig stelsel. Sociale veiligheid, het figuurlijk 

begaanbaar houden van de openbare ruimte. 

- Fysiek veilig – lichamelijke veiligheid. 

- Technisch veilig – op basis van vakkundige normen. 

- Toegankelijk - mate waarin iets toegankelijk is. 

- Gebruiksmogelijkheid - mogelijkheid voor het (meervoudig) gebruik van de 

openbare ruimte. 

- Participatiegraad – mate van deelneming en de uitnodigende inrichting hiervan.  

- Bewegingsmogelijkheid – mogelijkheid om beweging te bevorderen. 

- Cultuurhistorie - De overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens 

gemaakte en beïnvloede leefomgeving. 

 

Score: 

∗∗ er is beperktere aandacht voor deze waarde/kwaliteit, dit gebied vraagt andere 

aandacht, het minimumniveau wordt altijd door de gemeente gewaarborgd.  

∗∗∗ er is een gemiddelde aandacht voor dit onderwerp. 

∗∗∗∗ er is een bovengemiddelde aandacht voor deze waarde of kwaliteit, dit gebied 

heeft kenmerken of wordt gebruikt op een wijze die aansluit bij deze waarde of 

kwaliteit. 

 

De score van 1 of 5 sterren is niet beschreven, deze kunnen bij een meting worden 

toegevoegd als een referentieniveau voor de meting. 
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Bijlage 2  Kaart Wijkkarakteristieken 
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Oorspronkelijke bebouwing

Bos

Buitengebied

Kernrandzone

Wonen in Bos

Hoofdwegenstructuur

Wijkgroenstructuur

Hoofdgroenstructuur

wonen jaren 20 - 50

wonen jaren 60 - 70

wonen kleinmazige structuur jaren 50 + 80 

wonen jaren 90 - heden

Landmarks

Centrumgebied

LEGENDA

PROJECT: Leidraad Inrichting Openbare Ruimte gemeente Soest

PRODUCT: Structuurkaart

DATUM: 27 februari 2017

VERSIE: 4        OPMAAK: A1

AUTEUR: Martijn van Duuren ORIE 
TEKENWERK: Mieke Latijnhouwers

STRUCTUURKAART
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte gemeente Soest

Historische wegen

bedrijventerrein

bosmarl
Tekstvak
Kaart wijkkarakteristiekenLeidraad Fysieke Leefomgeving, gemeente Soest

bosmarl
Rechthoek
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Bijlage 3  Verkeersstructuur 
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Klaarwater

Soest-Midden

De Eng

Smitsveen

Soest-Zuid

Overhees

Boerenstreek

Soestijk/ 't Hart

GOW - binnen bebouwde kom

ETW-A

ETW-B

GOW - buiten bebouwde kom

ETW - buiten bebouwde kom

LEGENDA

PROJECT: Leidraad Inrichting Openbare Ruimte gemeente Soest

PRODUCT: Structuurkaart - wegen

DATUM: 14 december 2016

VERSIE: 2        OPMAAK: A1

AUTEUR: Martijn van Duuren ORIE 
TEKENWERK: Mieke Latijnhouwers

STRUCTUURKA ART - wegen
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte gemeente Soest 

Busroute

bosmarl
Tekstvak
Kaart verkeersstructurenLeidraad Fysieke Leefomgeving, gemeente Soest

bosmarl
Rechthoek


