3.9 Zwartebroek
3.9.1 Dorpskarakteristiek

Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte
omstandigheden in dit deel van de gemeente Barneveld ontstond veen, dat in
vroeger tijde gewonnen werd als brandstof. De langgerekte, smalle verkaveling
(slagenlandschap) herinnert nog aan de ontginning van dit gebied.

Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden

Oude, karakteristieke boerderij

De Wielweg, Rondweg en Platanenstraat vormen samen met de Eendrachtstraat
en Damweg de ontginningsbasis van waaruit het veen werd ontgonnen. De
Platanenstraat vormt de verbinding met Hoevelaken. De Eendrachtstraat sluit aan
op de Platanenstraat en verbindt Zwartebroek met Terschuur. In noordelijke richting
ontsluit de Damweg Zwartebroek richting Nijkerkerveen. Langs de wegen behorende
tot de ontginningsbasis zijn brede bermen aanwezig die meestal voldoende ruimte
bieden voor grote bomen (lintbebouwing belemmert dit soms).
Langs de ontginningsbasis vestigende zich her en der boerderijen. Dit lint werd door
de jaren heen verdicht. Door het kortsluiten van de Platanenstraat met de Wielweg
ontstond een driehoekige wegenstructuur, waartussen inbreiding plaats vond. Vanaf
de jaren ’80 vond uitbreiding plaats zuidelijk van de ontginningsbasis. Hier is op
kleine schaal uitgebreid. Nieuwe uitbreidingen zijn gepland in westelijke richting,
aansluitend op de bestaande uitbreidingen.

Eendrachtstraat: oude ontginningsas
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3.9.2 Huidige groenstructuur

Waterstructuur
Ten zuiden van Zwartebroek ligt de Bellemansbeek in het herkenbare
slagenlandschap. Aan de westzijde van Zwartebroek komt deze beek samen met de
Hoevelakense beek die ten noorden van Terschuur ligt. De beek is echter niet goed
herkenbaar in het landschap, waar de met elzensingels beplante sloten kenmerkend
zijn.

Ontginningsas begeleid door boomstructuur

Gazon gericht op gebruik

Groenstruktuurplan 1991
- Ontginningsbasis benadrukken met uitgesproken laanbeplantingen
- Representatieve inrichting kruisingen noord-zuid en oost-west georiënteerde
delen van de ontginningsbasis
- Overig groen flexibele inrichting gericht op gebruik

Randen
Zuidzijde: Met name de zuidrand geeft een fraai dorpsaanzicht. Het landschap is
redelijk open, waardoor men vanuit het landschap zicht heeft op de kerk en enkele
oude boerderijen met erfbeplanting. De overige dorpsbebouwing is goed ingepast,
want hier is weinig zicht op.
Noordzijde: Deze zijde is minder open als de zuidzijde. Door het bosgebied en de
linten met erfbeplanting heeft het een groene rand. De slagenverkaveling bepaalt de
zichtrichting.
Oost en westzijde: Deze zijden zijn vrij groen, doordat de sloten voorzien zijn van een
singelbeplanting. Deze beplanting staat parallel aan de verkavelingsrichting waardoor
deze randen vaak geheel afgeplant zijn en de kern nauwelijks zichtbaar is.
Wegenstructuur
De ontginningsassen vormen de hoofdstructuur van Zwartebroek:
Eendrachtstraat: Deze straat vormt de belangrijke ontsluiting van noord naar zuid en
vormt ook de verbindingsweg met Terschuur. Aan de weg staan essen, maar deze
vormen in de kern geen krachtige, constante structuur omdat gedeelten ontbreken.
Platanenstraat – Wielweg: Deze wegen vormen de oostwest-verbinding door de
kern. De weg is gedeeltelijk voorzien van eik, gedeeltelijk van plataan. Een sterke
boomstructuur begeleidt de gehele weg.

Platanenstraat begeleid door boomstructuur

Elzen ontrekken bebouwing dorpsrand aan het zicht

Damweg: De Damweg ten noorden van de Platanenstraat verbindt Zwartebroek
met Nijkerkerveen. Door de aanwezige lintbebouwing is weinig ruimte voor een
begeleidende boomstructuur aanwezig. Aan deze weg staan jonge peren in een krap
profiel.
Rondweg: Deze weg behoorde oorspronkelijk tot de ontginningsas Platanenstraat –
Wielstraat. Na omlegging is het de doorgaande wijkontsluiting geworden. In huidige
situatie is de straat voorzien van jonge krentenboompjes die niet refereren naar de
historische achtergrond.
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Karakteristieke elementen en gebieden hoofdstructuur
Groenplek Platanenstraat
In de bocht van de Platenstraat, waar voorheen de weg rechtdoor liep, ligt een
groenzone. Deze plek heeft door de toepassing van gazon en boomgroepen een
open karakter. De bomenrij van de Platanenstraat steekt door in de groenplek. De
geplaatste beelden geven deze plek een eigen karakter.

Groenplek Platanenstraat

Kleinschalig buurtgroen

Wijkstructuren
In de wijken is veel kleinschalig buurtgroen aanwezig zonder duidelijke structuur.
Het groen is van wisselende kwaliteit. Dit is waarschijnlijk het gevolg van geleidelijke
uitbreiding van de kern, waardoor steeds kleine stukjes groen zijn gerealiseerd
zonder directe samenhang. De afzonderlijke groenplekjes hebben met name een
recreatieve functie als ontmoetingsplek en speelgelegenheid. Het betreft onder
andere groenvoorzieningen aan de Dominee J.R. Sybrandistraat, Albert van
Meerveldstraat en de noordwestelijke wijk (Rondweg).

3.9.3 Gewenste groenstructuur

Gebruiksgroen in de wijk

Ondanks aanwezige groen een kale woonstraat

De ontginningsassen zijn bepalend voor het groenbeeld in Zwartebroek. Deze wegen
hebben in het merendeel van de gevallen namelijk een brede berm waarin bomen
zich vrijuit kunnen ontwikkelen. De belangrijkste wegenstructuren bieden danook
ruimte voor begeleiding door bomen. Deze is nu nog niet overal aanwezig.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de Eendrachtstraat, waar een boomstructuur
nu gedeeltelijk aanwezig is. Het is gewenst om aan deze straat een sterke
ononderbroken bomenrij in gras of beplanting te realiseren. De ontbrekende delen
dienen dus aangevuld te worden zodat een constant beeld ontstaat. De bomen
dienen zoveel mogelijk eenzelfde, terugkomende boomspiegel te hebben.

Eendrachtsstraat is deels voorzien van bomen

Eendrachtsstraat: ontbreking in de boomstructuur

Aan de Damweg dient een bomenrij geplaatst te worden die passend is bij het
landschapstype. Momenteel bestaat zijn alleen peren (Pyrus calleryana). Deze
groeien matig en passen niet in het landschap. Wanneer nieuwe bomen geplant
worden, dient groeiplaatsverbetering plaats te vinden. Door een boomstructuur aan
de Damweg te realiseren wordt de oude ontginningsas geaccentueerd.
De boomstructuur aan de Platanenweg – Wielweg vormt een duidelijke begeleiding.
Door ook langs de Rondweg een bomenrij (eerste grootte) in gras te realiseren
kan een historische relatie tussen de Platanenstraat en de Rondweg worden
gerealiseerd.
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Voor de diverse groenplekjes in de wijk dient de recreatieve functie leidend te
blijven. Indien mogelijk dient daarbij ingezet te worden op een aantrekkelijke,
groene inrichting. De groenplek aan Albert van Meerveldstraat kan bijvoorbeeld
meer uitstraling krijgen door een aangepaste inrichting. De belevingswaarde van het
groen kan door middel van boomgroepen van de eerste grootte bijvoorbeeld worden
vergroot.

3.9.4 Verbetervoorstellen

1. De ontginningsas midden door het dorp, de Eendrachtstraat, heeft
geen eenduidige boomstructuur. Hier dient een duidelijke en constante
laanbeplanting gerealiseerd te worden (Visie 1, 6);
2. Ook de Damweg vormt een ontginningsas. Deze is niet voorzien van een
sterke boomstructuur die passend is in de omgeving. Omdat de weg een
grote relatie met het landschap, is een landschappelijke boomsoort gewenst
(Visie 1, 6);
3. De oude ligging van ontginningsas dient herkenbaar te worden gemaakt aan
de Rondweg. Dit kan door middel van een landschappelijke boom van de
eerste grootte in grasbermen (Visie 1, 6);.
4. De groenplek aan de Albert van Meerveldstraat dient meer uitstraling te
krijgen door middel van volwassen bomen en sfeervolle inrichting (Visie 8);.
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