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INRICHTING GROENGORDEL 



Toelichting inrichtingsschets groengordel Lutkepost Buitenpost

INLEIDING 
In 2009 is ten zuiden van Buitenpost gestart met het 
uitbreidingsplan Lutkepost. Naast het toevoegen van 
woningen voorziet het plan ook in goede verbindingen 
tussen verschillende delen van Buitenpost en in een 
goede overgang naar het buitengebied in de vorm van 
een groengordel. Een deel van Lutkepost is inmiddels be-
bouwd en er kan nu begonnen worden met de groengordel. 
Op dit moment ligt er een ontwerp voor deze groeninrichting. 

Voorafgaand aan het maken van het ontwerp is er een 
schetssessie gehouden met de direct aanwonenden. Met 
de uitwerking van het plan is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de ideeën en wensen die tijdens deze sessie 
zijn besproken. 

UITWERKING GROENGORDEL 
Langs de zuidwestelijke rondweg van Buitenpost ligt 
voor een deel al een groengordel. Deze zorgt voor een 
geleidelijke overgang van het dorp naar het buitengebied. 
Ook in het plan Lutkepost is een groengordel opgenomen. 
De bestaande groengordel wordt daarmee verlengt in 
westelijke richting. Hiermee wordt het “ommetje” rond-
om Buitenpost uitgebreid. 

ARCHEOLOGIE 
In 2005 heeft een archeologisch onderzoek plaats-
gevonden. Er is toen een pingoruïne gevonden. Op de 
kaart is te zien waar deze pingoruïne zich bevindt. De 
blauwe kleur geeft het laagste punt aan, de groene tinten 
lopen op in hoogte. Aan de hand van vervolgonderzoeken 
zijn een aantal houtskoolconcentraties, met mogelijk 
vuursteenafslag, en vermoedelijk verbrand vuursteen 
aangetroffen. In het ontwerp is rekening gehouden met 
en gebruik gemaakt van de aanwezigheid van deze archeo-
logische waarden.   

WATER 
De groengordel rondom Lutkepost bestaat voor een 
deel uit waterpartijen. Deze waterpartij sluit aan op de 
bestaande groengordel en vervult een bergingsfuncties 
voor de opvang van hemelwater uit het woongebied. In feite 
betreft het de verbreding van de bestaande bermsloot 
langs de rondweg. Het westelijke deel van het plangebied 
is minder waterrijk dan het oostelijke deel. Dit heeft 
vooral te maken met de aanwezigheid van de pingoruïne 
in dit deel van Lutkepost, zodat de bodem daar zo weinig 
mogelijk wordt verstoord.  

In het oostelijke deel van Lutkepost is meer water ge-
projecteerd, waardoor een schiereilandje kan ontstaan. 
Op de hoek bij de rotonde ontstaat, als entree van het 
dorp Buitenpost, een open, groen en waterrijk beeld.

De oevers zullen met een flauw talud oplopen en zullen 
(deels) worden voorzien van een rietkraag. langs de oever 
is de mogelijkheid om te vissen. 

ONTSLUITINGSROUTE 
Vanaf de Bûtenpostmer Feart wordt een wandelpad door 
het gebied aangelegd tot aan de ontsluitingsweg Acht 
Oan de Diken. Dit wandelpad loopt door een afwisselende 
omgeving van natuur, water, glooiingen, gras en bloemen. 

Voor het pad denken we aan een uitvoering in beton. Dit 
materiaal zorgt voor een goede toegankelijkheid, heeft 
een neutrale uitstraling en is makkelijk in onderhoud. 
Het pad is daardoor goed toegankelijk voor mindervaliden. 

OVERBRUGGING
De bestaande groengordel eindigt nu bij de Bûtenpostmer 
Feart. Om de bestaande groengordel door te laten lopen, 
wordt er een brug geplaatst over Bûtenpostmer Feart. 
Naast deze brug zijn er nog een brug en een overbrug-
ging in de vorm van een vlonder over het water gepland. 

GROEN
De groengordel zal qua groeninrichting aansluiten op de 
bestaande groengordel en de omgeving. Er is gekozen voor 
gebiedseigen beplanting met een mengsel van bloemen. 

De oostzijde van de groengordel is open van karakter en 
bestaat hoofdzakelijk uit een grasveld ingezaaid met een 
bloemenmengsel. Verder staan er een aantal solitaire 
bomen op het schiereiland en bij  de geplande bebouwing 
op de hoek van Lutkepost.

Het westelijke deel van het gebied zal, voor de afwisseling 
in het totale gebied, dichter beplant worden met bos-
plantsoen en struikgewas. 

Het grasveld met bloemmengsel bestaat uit soorten die 
ook in de bestaande groengordel staan.
De struikgewassen/bosplantsoen zullen net als in de 
bestaande groengordel bestaan uit inheemse soorten, 
voorbeelden hiervan zijn wilde rozen, liguster, kardi-
naalsmuts, meidoorn, vlier en lijsterbes. 
Het gebied zal op dezelfde wijze als de bestaande 
groengordel worden onderhouden. 

GLOOIING 
In het gebied worden, net als in de bestaande groengordel, 
hoogteverschillen aangebracht. Hierdoor ontstaat een 
afwisselend beeld tussen de rondweg van Buitenpost en 
de woonwijk Lutkepost. De route door het gebied zal 
afwisselend wat hoger liggen dan het maaiveld. 
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