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1. INLEIDING
1.1 opgave en aanpak

1.2 leeswijzer

opgave

inrichtingsplannen. De uitvoering van het inrichtingsplan

Deze rapportage bevat het deﬁnitief ontwerp. Het

De openbare ruimte in Pijnacker-Noord wordt opnieuw

start naar verwachting voorjaar 2014.

rapport is als volgt opgebouwd:

ingericht. Door een weinig draagkrachtige veenlaag in

De herinrichting vindt plaats in nauwe samenspraak

•

de ondergrond is de wijk aan het verzakken. Hierdoor

tussen de bewoners, de wijkvereniging en de

zijn hoogteverschillen ontstaan tussen de woningen en

gemeente. Het ontwerpbureau DN Urbland maakt

de buitenruimte. En er zijn knelpunten ontstaan in de

de inrichtingsplannen. Daarbij worden drie stappen

buurt en geeft een korte samenvatting van het

inrichting van de openbare ruimte zoals wateroverlast

onderscheiden: schetsontwerp, voorlopig ontwerp en

ontwerp.

en ongelijk liggende bestratingen. Daarnaast is de

deﬁnitief ontwerp.

De hoofdstukken 1 en 2 bevatten een introductie
van de buurt.

•

•

Hoofdstuk 3 toont de plankaart voor de Heester-

In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 worden de planlagen verkeer, groen, verblijfs- en speelplekken, en

riolering in Pijnacker-Noord in slechte staat. Vrijwel

inrichtingselementen verder toegelicht.

het gehele rioolstelsel wordt vervangen. Tegelijkertijd

schetsontwerp en voorlopig ontwerp

worden, waar nodig, door de desbetreffende

In het najaar van 2010 is gestart met het opstellen

nutsbedrijven allerlei leidingen en kabels vervangen

van een schetsontwerp voor de Heesterbuurt. Het

In de bijlagen is een inventarisatie opgenomen van

door nieuwe.

schetsontwerp voor de Heesterbuurt is vervolgens

de bestaande bomen in de buurt. Voor elke boom is

verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Het

bekeken of deze in goede staat verkeert en wat de

Om de verzakking en de knelpunten in de openbare

commentaar van de bewoners, wijkvereniging en de

maximale ophoging is die de boom kan verdragen.

ruimte op te lossen wordt de openbare ruimte in

gemeente op het schetsontwerp is hierin meegenomen.

Daarnaast zijn bijlagen opgenomen over de benodigde

Pijnacker-Noord geheel vernieuwd. Doel is om de wijk

Het voorlopig ontwerp is in februari 2013 voorgelegd

ophoging; proﬁelen en detailuitwerkingen.

een kwaliteitsimpuls te geven en in te richten met oog

aan de bewoners.

op de toekomst. Bestaande kwaliteiten worden zo veel
mogelijk gehandhaafd.

deﬁnitief ontwerp

Het Masterplan Pijnacker-Noord (2006) vormt het kader

In het deﬁnitief ontwerp voor de inrichting van

voor de nieuwe inrichting van de wijk.

de Heesterbuurt is het voorlopig ontwerp verder
uitgewerkt in concrete maatregelen en materialen.

proces

Hierbij is wederom het commentaar van de bewoners,

De herinrichting van de wijk wordt gefaseerd

wijkvereniging en de gemeente op het voorlopig

aangepakt. In 2008 is begonnen met het maken van de

ontwerp meegenomen.
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locatei van de Heesterbuurt in 1905:

8

huidige situatie

2. DE HEESTERBUURT
2.1 geschiedenis

2.2 huidige situatie

polderlandschap

ligging

Pijnacker-Noord is ontwikkeld in polderlandschap. Het

De Heesterbuurt ligt aan de zuidoostelijke

Parkeren vindt voornamelijk plaats op de rijbaan.

landschap wordt gekenmerkt door het systeem van

rand van Pijnacker-Noord. De buurt bestaat uit

Op enkele plekken zijn speciaal daarvoor ingerichte

dijken en boezems en daartussen de lager gelegen

eengezinswoningen en een vijftal ﬂats van vier lagen

parkeervakken. Er is sprake van een zekere

gronden. Deze gronden waren oorspronkelijk in gebruik

hoog. Aan de noordzijde grenst de buurt aan de

parkeerdruk. Er is berekend dat in de buurt te weinig

als landbouwgebied. De bodem bestaat uit veen en

Staatsliedenbuurt, aan de oostzijde aan het spoor van

parkeerplaatsen aanwezig zijn.

kleilagen.

de Randstadrail. De westelijke grens wordt gevormd
door de Meidoornlaan. Aan de zuidelijke zijde grenst de

Voetgangers en ﬁetsers gebruiken in de buurt de

water en hoogteverschillen

buurt aan het centrum van Pijnacker. De buurt wordt

rijbaan en de trottoirs aan de rand van het plangebied.

In de huidige wijk zijn de karakteristieken van het

ontsloten via de Meidoornlaan.

Langs het spoor ligt het pas gerealiseerde ﬁetspad
Pijnacker-Nootdorp met een aanliggend trottoir.

oude polderlandschap nog duidelijk terug te vinden.
De waterstructuren vormen het afwateringsysteem

straten

van de polder. Het hoogteverschil van ongeveer drie

De wegenstructuur van de Heesterbuurt bestaat uit een

groen

meter tussen de twee polders waar Pijnacker-Noord van

systeem van straatlussen en doodlopende straten, die

De Heesterbuurt is een groene buurt. Op hoeken van

uitmaakt vormt een ander karakteristiek element. Dit

uitkomen op de Meidoornlaan.

de straten en in de privétuinen is veel groen aanwezig.
Het groen in de Heesterbuurt is versleten. Dit sleetse

hoogte verschil is zichtbaar bij de huidige Wilgenhof.
De straten in de Heesterbuurt hebben een sobere

beeld wordt versterkt door het verzakken van de buurt,

inrichting. Er zijn straten met en zonder trottoirs.

waardoor trottoirs scheef zijn komen te liggen en

De aanwezigheid van trottoirs hangt samen met de

entrees slechts met een trap toegankelijk zijn.

beperkte breedte van de straten. De bestrating bestaat
uit betonklinkers en betontegels. Vanwege de ouderdom

spelen

laat de kwaliteit van de straten, de verharding en het

In de Heesterbuurt bevinden zich vier speelplekken, die

groen te wensen over.

veelvuldig gebruikt worden door kinderen uit de buurt.
Alle speelplekken zijn toe aan een opknapbeurt.
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2.3 ontwikkelingen

2.4 ophoging, riolering
en drainage

ﬁetspad Pijnacker-Nootdorp

ophoging maaiveld

Het ﬁetspad Pijnacker-Nootdorp vormt een nieuwe

Uitgevoerde metingen wijzen uit dat de grootst

ﬁetsverbinding tussen de Oostlaan in Pijnacker en

gemeten verzakking in de Heesterbuurt ongeveer 30

de wijk ’s-Gravenhout in Nootdorp. Het ﬁetspad ligt

cm bedraagt (Weigelialaan, Bremlaan). De gemeente

ten westen van de Randstadrail en loopt langs de

streeft ernaar om het openbaar gebied op te hogen tot

Heesterbuurt. Halverwege Pijnacker en Nootdorp sluit

het oorspronkelijke aanlegniveau (zie ook bijlage B).

het ﬁetspad aan op de recreatieve ﬁetsroute tussen
Delft en Zoetermeer. Volgens de planning is het totale

Bomen en struiken zijn vaak niet bestand tegen de

ﬁetspad in 2011 opgeleverd.

voorgenomen ophogingen. De mate waarin dit het
geval is hangt af van de soort. De gemeente probeert
gemeentelijke bomen, vooral de exemplaren die door
de werkgroep Groen van bewoners en gemeente als
waardevol zijn bestempeld, zoveel mogelijk te sparen.
Voor het kappen van bomen met een doorsnede van
meer dan 25 cm is een kapvergunning nodig. De

ﬁetspad/ ﬁetsstraat tijdens realisatie

gemeente vraagt die aan voor bomen in het openbaar
gebied. In de buurt zullen nieuwe bomen worden
aangeplant. Enerzijds ter vervanging van bomen die
niet kunnen worden gehandhaafd. En anderzijds om
nieuwe groenkwaliteit toe te voegen.
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riolering en drainage

verantwoordelijkheden bewoners

De hoofdriolen en de huisaansluitingen in Pijnacker-

Tijdens de werkzaamheden in de buurt zijn bewoners

Noord zijn, zowel qua leeftijd als vanwege de

verantwoordelijk voor zaken die hun eigen grond,

opgetreden verzakkingen, aan vervanging toe.

bijvoorbeeld achtertuin en brandgang of hun

Het gehele rioolstelsel, inclusief huisaansluitingen,

gemeentelijke voortuin betreffen. Wijkvereniging

wordt vernieuwd en vervangen voor een verbeterd,

Pijnacker Noord is bereid om hulp te bieden bij het

gescheiden rioolstelsel.

vinden van aannemers voor het ophogen en de

zichtbare verzakking in de Heesterbuurt

drainage van brandgangen. Indien bewoners hieraan
De gemeente neemt in de hele wijk ook maatregelen

willen deelnemen, kunnen zij zich melden bij de

om de grondwaterstand beter te regelen door de aanleg

wijkvereniging.

van een IT-riool. Het IT-riool wordt aangelegd tijdens
het vervangen van de hoofdriolen.

kabels en leidingen
Zoals gebruikelijk in woonwijken liggen ook in PijnackerNoord kabels en leidingen van de nutsbedrijven;
waaronder in voortuinen. Het gaat om elektra,
telefoon- en televisiekabels en gas- en waterleidingen.
Vanwege de voorgenomen ophogingen, herinrichtingen
en rioolvervangingen worden sommige kabels en/of
leidingen waar nodig vervangen. Hier wordt in een later
stadium meer over bekend.
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verharding
rood asfalt (bestaand)
betonstraatstenen (nieuw en hergebruik)

elementen
speelplek
speellint
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groen en water
water
heesters/ hagen
gras met wilde bloemen
gazon
boom (nieuw en bestaand)

3. PLAN IN HOOFDLIJNEN
samenvatting
verkeer en verharding

groen en water

het beeld van de woonstraten verder te vergroenen

Om de verkeersveiligheid te vergroten en sluipverkeer

Het water in de buurt wordt meer zichtbaar gemaakt

wordt de bewoners, naast een haag, een boom

tegen te gaan wordt Pijnacker-Noord ingericht als 30

door de aanwezige oeverbeplanting deels te

aangeboden om in de voortuin te planten.

km/u-zone. Alle verharding wordt opnieuw aangelegd.

verwijderen. De taluds en oeverzones worden op een

Hierbij wordt 40% van de bestaande verharding

landschappelijke manier ingericht: ruig gras, bomen en

verblijf-en speelplekken

hergebruikt. Het overige verhardingsmateriaal is nieuw.

wilde, inheemse bloemen.

De groenstrook langs de Randstadrail wordt vernieuwd.

In de verharding is in kleur een onderscheid tussen

De Goudenregensingel is onderdeel van de ecologische

Om de verblijfsfunctie te vergroten worden hier enkele

rijbaan en voetgangerstrook aangebracht.

hoofdstructuur van de gemeente. De oevers van

banken geplaatst.

deze watergang worden om die reden deels op een

Twee speelplekken in de Heesterbuurt worden opnieuw

De wegen in de Heesterbuurt worden op de volgende

natuurlijke manier ingericht met uittreedplekken voor

ingericht. De ideeën van bewoners vormen hierbij

manier ingericht:

kleine dieren.

het uitgangspunt. De speelplekken worden onderling

•

•

de Meidoornlaan is onderdeel van de wijkontsluiting

verbonden zodat een ‘speellint’ ontstaat. Voor de

van Pijnacker-Noord. Voor de inrichting van deze

Het groen aan de rand van de Randstadrail wordt

herkenbaarheid wordt het speellint ingericht met behulp

route is een apart ontwerptraject ingericht;

eveneens op een landschappelijke manier ingericht:

van een speciﬁek bestratingpatroon. Het speellint wordt

de straten in de Heesterbuurt worden ingericht als

boomweiden met ruig en bloemrijk gras.

verder verbijzonderd met spelaanleidingen zoals een

30 km/u gebied;
•
•

•

hinkelpad, knikkerputje.

de bestaande ontsluiting in de buurt wordt gehand-

Het groen in de buurt wordt grondig aangepakt. Het

haafd;

‘speellint’ wordt verfraaid met enkele nieuwe bomen

het huidige aantal parkeerplaatsen in de buurt

en kleurrijke beplanting. Daarnaast wordt het groene

wordt vergroot met onder andere haaksparkeren

karakter van de Heesterbuurt versterkt met bloeiende

aan de Meidoornlaan;

groenstroken en hagen. Langs de voortuinen zijn lage

langs de parkeerplaatsen wordt waar mogelijk een

hagen voorgesteld. De aanleg van de hagen wordt op

uitstapstrook aangebracht.

verzoek van de bewoners door de gemeente geregeld.
Het onderhoud is een particuliere aangelegenheid. Om

inrichtingselementen
Bij de ﬂats komt ondergrondse afvalberging.
Het straatmeubilair in de Heesterbuurt wordt
vernieuwd. De straatverlichting is recentelijk vernieuwd
en wordt hergebruikt. In de Wilgenhof wordt de
straatverlichting nu vernieuwd.
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14
G.van Prinsterenlaan

aan
eckel
Thorb
Meidoornlaan
Meidoornlaan

verschillende wegtypen in de Heesterbuurt
hoofdonsluiting

30 km/u ontsluiting

rijrichting

Oostlaan

Mr. Dr. Van der Helmlaan

Goudenregensingel

Bremlaan

Magnolialaan

Ribeslaan

Vuurdoornlaan

Weigelialaan

Wilgenhof

4. VERKEER EN VERHARDING
4.1 auto-ontsluiting
De inrichting van de smalle straten in de Heesterbuurt

voorgestelde maatregelen

wordt waar mogelijk geoptimaliseerd, zodat er

De straten worden als volgt ingericht:

voldoende ruimte is voor rijden, lopen, parkeren en

•

het toepassen van verschillende verhardingsmateri-

enkele mogelijkheden voor het planten van groen zodat

alen zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen de

er een goede balans tussen deze elementen in de wijk

verschillende functies in de straat.

wordt gevormd.

•

indien mogelijk worden voetgangerstroken aangebracht in een kleurafwijkend materiaal zodat

wensen bewoners

duidelijk is waar de voetgangers gebruik van moe-

De volgende wensen van de bewoners zijn

ten maken. Indien de ruimte daarvoor ontbreekt,
maken de voetgangers gebruik van de rijbaan.

meegenomen in het plan:
•

het parkeren vindt plaats in parkeervakken met

•

30 km/u buurt;

•

drempels om snelheid te remmen;

hergebruikte betonstraatstenen. Die verschillen

•

meer parkeerplaatsen;

duidelijk van de rijbaan zodat ook hiermee een dui-

•

reactie van bewoners op het voorlopig ontwerp:

delijk herkenbaar onderscheid wordt aangebracht.

uitstapstroken langs de parkeerplaatsen meenemen

Dit maakt de straten overzichtelijker en veiliger.

waar mogelijk.

•

er wordt een maximum snelheid worden ingesteld
van 30 km/u en daar waar nodig worden aanvullende snelheidsremmende maatregelen aangebracht in
de vorm van verkeersdrempels.
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Oostlaan

aan
eckel
Thorb

Meidoornlaan

langzaam verkeer in de Heesterbuurt
voetgangers
speellint
ﬁetspad langs Randstadrail
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4.2 langzaam verkeer
In de Heesterbuurt zijn nu weinig speciale
voorzieningen voor langzaam verkeer. Door het
ontbreken van voetpaden maken voetgangers en auto’s
gebruik van dezelfde ruimte. Op een paar plekken
komen paden voor voetgangers voor.

wensen bewoners
De bewoners willen dat er in de nieuwe inrichting
een duidelijke(re) plek voor de voetgangers wordt
gerealiseerd.

voorgestelde maatregelen
Door het instellen van het 30 km/uur gebied worden
zo veel mogelijk straten voorzien van (gelijkvloerse)
voetgangersstroken. Deze ontbreken nu op veel
plekken. De buurt wordt door deze maatregel veiliger
en overzichtelijker. De voetganger krijgt een duidelijke
ﬁetspad langs de Randstadrail

plek. Voordeel van een gelijkvloerse ligging van
de voetpaden is dat de buurt goed toegankelijk en
verkeersveiliger wordt voor kinderwagens, rollators en
rolstoelen.
Het voorgestelde speellint krijgt naast de functie van
speelplek een functie als wandelroute voor voetgangers
door de buurt. NB: vanwege kostenoverwegingen
zijn de drie wandelbruggen die waren voorzien in het
schetsontwerp verwijderd.
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Meidoornlaan
Meidoornlaan

gemarkeerde parkeervakken in de Heesterbuurt
langsparkeren

haaksparkeren

Oostlaan

Mr. Dr. Van der Helmlaan

Goudenregensingel

Bremlaan

Magnolialaan

Ribeslaan

Vuurdoornlaan

Weigelialaan

Wilgenhof

4.3 parkeren
huidig

aantal ppl.

aantal ppl.

in ontwerp*

De gemiddelde parkeerdruk in de Heesterbuurt is op dit
moment hoog, zo blijkt uit een meting van de gemeente

voorgestelde maatregelen

Wilgenhof

48

49

en veelvuldig gemaakte opmerkingen hierover tijdens

De uitwerking is als volgt:

Weigelialaan

44

53

de informatieavond. De verwachting is dat de vraag

•

Vuurdoornlaan

29

21

naar parkeerplaatsen in de toekomst verder zal toe

Ribeslaan

41

35

nemen.

Magnolialaan

24

23

Door het ontbreken van een trottoir wordt vaak tegen

Bremlaan

20

30

de voortuin geparkeerd. Ook wordt soms op plekken

Meidoornlaan*

9

48

geparkeerd waar dat niet wenselijk of toegestaan is (in

Ligusterlaan

17

21

straathoeken of voor de uitrit van garages).

Hortensialaan

17

21

Berberislaan

14

16

Goudenregensingel noord

35

46

Goudenregensingel zuid

27

26

Hesselt van Dinterlaan

17

19

Mr. Dr. Van der Helmlaan**

31

26

Totaal

372

434

alle parkeerplaatsen worden gemarkeerd. In de
nieuwe inrichting mag alleen in de gemarkeerde
parkeervakken worden geparkeerd;

•

in de Wilgenhof, Goudenregensingel en Mr. Dr. Van
der Helmlaan is het parkeren geoptimaliseerd;

•

in de Weigelialaan zijn extra parkeerplaatsen gemaakt door het toepassen van haaksparkeerplaatsen;

•

wensen bewoners
De bewoners hebben de volgende wensen kenbaar

•

gemaakt:
•

huidige aantal parkeerplaatsen vergroten;

•

zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen;

•

de meningen over waar parkeerplaatsen toegevoegd kunnen worden zijn verdeeld.

in alle randen van de buurt worden extra parkeerplaatsen gemaakt;
in de Vuurdoornlaan, Ribeslaan en Magnolialaan
wordt voor de diepe tuinen geparkeerd;

•

aan de Meidoornlaan komen diepe haaksparkeervakken;

•

parkeerplaatsen tussen de ﬂats worden geoptimaliseerd en afgeschermd met heesters.

* exclusief het ontwerp van de parkeerplaatsen voor de winkels aan
de Meidoornlaan (onderdeel van het ontwerp wijkontsluitingsweg),
** exclusief de parkeerplaatsen op eigen terrein van het verzorgingshuis.
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verharding in de Heesterbuurt
rijbaan/ molgoten: BSS baleno zwart
voetgangersstrook: BSS baleno grijs
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‘speellint’:

BSS baleno terracotta

parkeerplaatsen:

BSS hergebruik

trottoir:

betontegels grijs (30x15cm)

4.4 verharding
De bestrating in de Heesterbuurt wordt nieuw
aangelegd. 40% van de bestaande verharding
(in de rijbanen) wordt hergebruikt. Het overige
verhardingsmateriaal dat wordt toegepast is nieuw.
Het hergebruikte materiaal wordt toegepast in de
parkeervakken en in een enkele verhardingsstrook
bij parkeergarages. In de rijbaan en in de
voetgangersstroken worden nieuwe, kleurvaste
betonstraatstenen gelegd. De betonstraatstenen in de
voetgangersstroken zijn grijs terwijl de stenen in de
rijbaan zwart zijn.
Het speellin’ krijgt een eigen kleur: terracottakleurige
betonstraatstenen. Ter plaatse van de kruisingen van
het speellint met de rijbanen wordt een ‘strooisel’ van
zwarte stenen aangebracht, de kleur van de rijbaan.

betonstraatstenen rijbaan

betonstraatstenen voetgangersstrook

betonstraatstenen speellint

betonklinkers hergebruik

betontegels trottoir
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groenstructuur in de Heesterbuurt
rand (landschappelijke inrichting)
hoofdstructuur (gras, bomen)
waterlint (gras, bomen)
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5. GROEN EN WATER
5.1 groenstructuur
De Heesterbuurt is een waterrijke buurt met groene

wensen bewoners

voorgestelde maatregelen

randen. De aanwezige waterstructuren hebben een

De bewoners hebben de volgende wensen:

Het buurtgroen midden in de Heesterbuurt wordt

historisch karakter; ze dateren van vóór de aanleg van

•

bij vervangen van bomen: zorgen voor waardige

heringericht. Het doel is om het groene karakter van de

opvolgers;

buurt te versterken. Voorgestelde maatregelen zijn:

water zichtbaar maken;

•

de buurt.
Het aanwezige groen in de buurt kan in drie typen

•

worden onderverdeeld:

•

natuurvriendelijke oevers aanbrengen;

pelijk ingericht met boomweiden en een ondergroei

•

groene rand langs het spoor;

•

meer groen in de buurt;

van ruig, bloemrijk gras;

•

waterlinten;

•

•

groen in de straten.

De groene randen en de waterlinten zijn belangrijke
kwaliteiten van de Heesterbuurt. Ze worden voorzien

•

hoven tussen de ﬂats opnieuw inrichten. Dit laatste

de gebruiksmogelijkheden van het randgroen wor-

valt deels onder de verantwoordelijkheid van de

den verbeterd met het nieuw aangelegde ﬁetspad

woningcorporatie Rondom Wonen. De gemeente

met aanliggend trottoir langs de Randstadrail en

pakt alleen het openbaar gebied aan.

speel- en zitmogelijkheden;

bij de voorstellen voor de herinrichting van het

van een aanvullende of aangepaste inrichting en

groen in de Heesterbuurt zijn verder de aanbevelin-

bijbehorend beheer die aansluiten bij de doelen van de

gen meegenomen van de werkgroep Groen van de

ecologische beleidskaart.

bewoners en gemeente.

De bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden.

referentie: gazon met bomen langs het water

•

het groen langs de Randstadrail wordt landschap-

referentie: hoofdonstluiting, gazon met bomen

•

parkeerplaatsen in de woonstraten krijgen een
meer groene uitstraling, door een afwisseling met
bomen;

•

het water wordt beter zichtbaar gemaakt en plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers.

referentie: landschappelijke rand gras met lage maaifrequentie
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beplantingsplan
kievietsbloem (Fritillaria melagris)

struikganzerik (wit, Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’)

beuk (bestaande haag 1.80m)

crocus (Crocus vernus ‘Remembrance’)

spierstruik (wit, Spirea nipponica ‘Snowmound’)

mantel (slee-, meidoorn en hondsroos)

blauwe druif (Muscari ameniacum)

ribes (wit) Ribes americuanum
boerenjasmijn (wit) Philadelphus ‘Virginal’
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veldbies (wit) Luzula nivea

5.2 buurtgroen
voorgestelde maatregelen
Het openbaar groen in de Heesterbuurt is verouderd en

In het deﬁnitief ontwerp zijn de volgende maatregelen

wordt daarom grondig aangepakt. Het doel is om het

opgenomen:

groene karakter van de rand van buurt te behouden en

•

nieuwe bomen planten in de straten (uitgezonderd

te versterken en daarnaast, waar mogelijk, de kern van

een aantal kleine straten in verband met bezwaren

de buurt te vergroenen.

van bewoners);
•

wensen bewoners
De bewoners hebben de volgende wensen:
perken renoveren;

•

bij vervangen van bomen: zorgen voor waardige

•

•

er komen groene hagen langs de voortuinen (op
vrijwillige basis).

•

•

rondom speelplekken nieuwe bomen en (kleurrijke)
beplanting aanbrengen;

opvolgers;

beplantingsplan

overleg met bewoners over snippergroen (eventu-

In de bijgevoegde tekening is het beplantingsplan

eel privatiseren);

weergegeven. De principes van het plan zijn:

groener maken van de lanen in de kern van de

•

in de hoven: intensief beheerd gras ingeplant met
crocussen (Crocus vernus ‘Remembrance’) aan-

buurt.

gevuld met stroken spierstruik (Spirea nipponica
‘Snowmound’);

struikganzerik

spierstruik

ribes

boerenjasmijn

veldbies

meidoorn
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maairegime
gazon (intensief beheer)
ruig gras (extensief beheer)
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•

in de kleinere groene plekken centraal in de buurt
struikganzerik (Potentilla fruticosa ‘Abotswood’);

•

in speeleilanden in het speellint en in de Wilgenhof
bestaat uit witbloeiende veldbies;

•

langs de randen van de buurt komt boerenjasmijn
(Philadelphus ‘Virginal’);

•

langs Meidoornlaan komt ribes (Ribes americanum);

•

voorkanten van tuinen kunnen worden voorzien van
lage hagen (zie 5.4);

•

de hagen in het hart van de buurt blijven waar mogelijk gehandhaafd. Langs de Weigelialaan komen
tussen de parkeervakken en de woningen dezelfde
beukenhagen;

•

in het gras worden bollen geplant: blauwe druif in
stroken (Muscari ameniacum) en kievietsbloem in
vlakken (Fritillaria melagris);

•

de voorkanten van tuinen kunnen worden voorzien
van lage hagen (zie 5.4).
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bestaande bomen in de Heesterbuurt
te handhaven boom
te kappen boom
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5.3 bomen
AFWEGING BEHO UD BO M E N
NEE
IS DE KWALITEIT GOED?

De bomen in de Heesterbuurt bestaan uit een mix

Een aantal bomen in de buurt is door de werkgroep

van verschillende soorten. In hoofdlijnen gaat het om:

Groen van de bewoners en gemeente als waardevol

meidoorn langs de Meidoornlaan en esdoorns, essen en

aangemerkt. Er wordt getracht om deze zoveel te

populier aan de randen.

behouden. Dit zal door de ophoging echter niet altijd

Langs het water in de buurt staan platanen, wilgen en

mogelijk zijn.

moerascipressen. De bomen in het midden van de buurt
JA

NEE

PAST DE BOOM IN HET
INRICHTINGSPLAN?

zijn veelal klein. Het betreft o.a. zuileik en meidoorn.

Tijdens het ontwerpproces wordt zorgvuldig nagegaan

In bijlage A is een overzicht opgenomen met een

welke bomen behouden kunnen blijven. Elke boom zal

inventarisatie van de bestaande bomen.

worden beoordeeld volgens een afwegingsschema,

JA

dat hiernaast is afgebeeld. Dit gebeurt in de volgende

KAN DE BOOM TEGEN DE
GEPLANDE OPHOGING?

NEE

behoud en kap
De geplande ophoging heeft negatieve gevolgen

JA

voor de groeimogelijkheden van een boom. Hoeveel
ophoging een boom kan hebben is afhankelijk van de
JA

soort. In een bomeninventarisatie zijn de bomen door

IS MAATWERK IN HET
ONTWERP MOGELIJK?

een extern bureau beoordeeld en is aangegeven wat de

NEE
JA

ontwerpfase (deﬁnitief ontwerp). In het schetsontwerp
is een voorstel gedaan om een aantal bomen te kappen
om kwalitatieve reden. Daarnaast maakt een aantal
bomen plaats voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Ten
slotte moeten een aantal bomen worden gekapt in
verband met de ophoging.

maximale ophoging is die de bomen verdragen kunnen.

IS DE BOOM
VERPLANTBAAR?

bomen langs het water

bomen langs de Goudenregensingel

NEE

BEHOUD VAN DE BOOM

KAP + HERPLANT

KAP
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bomenplan
bestaande boom
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amberboom (Liquidambar s. ‘Moraine’)

linde (Tilia ‘Brabant’)

esdoorn (Acer ps. ‘Rotterdam’)

valse christusdoorn (Gleditia t. f.inermis)

iep (Ulmus H. ‘Groeneveld’)

es (Fraxinus a. ‘Raywood’)

optionele bomen voortuinen:
- krent (Amelanchier. la.)
- meidoorn (Creatugus lea.)
- kers (Prunus ser. ‘Shirotae’)

In de Heesterbuurt wordt een aantal nieuwe bomen

bewoners moeten hun tuin hiervoor schoon opleveren.

aangeplant, bijvoorbeeld ter vervanging van de gekapte

Er kan gekozen worden uit de volgende bomen:

bomen. Bij de soortkeuze wordt rekening gehouden met

krent (Amelanchier lamarckii), meidoorn (Creategus

de grootte van de bomen voor de verschillende plekken:

leavigata) en een kers (Prunus serrulata ‘Shirotae’). Bij

•

bomen in de rand: 1e grootte;

de aanplant hebben de bomen een stamomtrek van

•

bomen langs waterlinten: 1e grootte;

18-20 cm.

•

bomen in de straten: 2e grootte;

•

bomen in het speellint: 1e of 2e grootte;

bomenplan voor middenin de buurt

•

bomen in de hoven: 1e grootte.

De bomen in het midden van de buurt langs het
‘speellint’ zijn middelgrote bomen (bestaand en nieuw).

bomenplan voor de rand

De bestaande bomen worden aangevuld met valse

De randen van de buurt zijn onderdeel van de

christusdoorns (Gleditia triacanthos f. inermis). De

groenstructuren in Pijnacker-Noord. De bomen in

stamomtrek van de nieuw aan te planten bomen in het

de rand moeten passen in dit grotere geheel. Bij de

midden van de buurt is 18-20 cm.

soortkeuze voor nieuwe bomen worden inheemse,
landschappelijke bomen toegepast met een stamomtrek

bomenplan voor de hoven

van 25-30 cm. Gekozen is om twee soorten toe

In de hoven worden tussen het parkeren straatbomen

te passen aansluitend op de bestaande soorten,

aangeplant. De bomen vullen het groenbeeld van de

iepen (Ulmus ‘Dodoens’) en gewone esdoorns (Acer

hoven tussen de ﬂats aan. De gekozen soort is linde

pseudoplatanis ‘Rotterdam’).

(Tilia tomentosa ‘Brabant’). De stamomtrek van de
nieuw aan te planten bomen in de hoven is 20-25 cm.

bomenplan voor de straten
Om de straten van de Heesterbuurt een groenere
aanblik te geven wordt de bewoners aangeboden een
boom in de voortuin te planten. Deelname is op basis
van vrijwilligheid. In de buurt zal een inventarisatie
plaatsvinden wie hiervan gebruik wil maken. De
gemeente zorgt voor plaatsing van de bomen. De
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erfafscheidingen in de Heesterbuurt
haag
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5.4 erfafscheidingen
Tijdens de uitvoering, bij de ophoging van de
Heesterbuurt, zal het groen in sommige voortuinen
weggehaald moeten worden. De gemeente biedt alle
bewoners, die dat willen, een nieuwe haag (liguster)
in de voortuin aan. Hierdoor ontstaat een mooi groen
beeld van tuinen omzoomd door lage hagen.
Deelname is op basis van vrijwilligheid. In de buurt zal
een inventarisatie plaatsvinden wie er aan deze regeling
wil deelnemen. De gemeente zorgt voor plaatsing van
de hagen. De bewoners moeten hun tuin hiervoor
schoon opleveren.

goed voorbeeld van lage erfafscheiding (Geleerdenbuurt)
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verblijfsplekken
in de Heesterbuurt
p p
speelplek
speelplek buiten ontwerp
spelaanleiding
speellint
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6. VERBLIJFSPLEKKEN
6.1 type verblijfsplekken
beleid speelplekken

voorgestelde maatregelen

De gemeente heeft een beleid voor speelplekken in

Bewoners hebben voor de speelplekken aan de

de openbare ruimte. Hierin staat vastgelegd dat een

Vuurdoornlaan en de Magnolialaan een eigen ontwerp

bepaalde afstand vanaf de woning tot de speelplek

gemaakt en een suggestie voor spelaanleidingen aan

leidend is. Voor kinderen van 0 tot 6 jaar moet er

de Seringenlaan/ Jasmijnlaan. De voorstellen voor de

binnen 100 meter een speelplek aanwezig zijn,

Vuurdoornlaan en de Magnolialaan zijn het uitgangspunt

voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 12 jaar en ouder

bij het herinrichten van de speelplekken. De reacties

is dat respectievelijk 400 en 1000 meter. In een

op de ontwerpen zijn verwerkt in de speelplekken. Op

bestaande wijk is dit echter niet altijd te realiseren,

verzoek van de bewoners is in de Seringenlaan geen

bijvoorbeeld wegens ruimtegebrek. In dat geval zijn

spelaanleiding opgenomen.

ook zogenaamde spelaanleidingen aanvullend mogelijk:
bijvoorbeeld hinkeltegels of een knikkerputje.

De speelplekken liggen tussen de bouwblokken en
worden onderling verbonden door een route. Zo

kleinere speelplekken worden omgeven door een zitrand

speelplekken in de Heesterbuurt

ontstaat een speellint in de Heesterbuurt. Langs het

Twee speelplekken in de buurt worden opnieuw

speellint worden ook spelaanleidingen gemaakt zoals

ingericht. Deze speelplekken en de doelgroepen

een hinkelpad, twistertegels, knikkerputje, lijnpatronen

betreffen:

of met letters (de straatnaam).

•

tussen Vuurdoornlaan en Ribeslaan: 0-12 jaar;

•

Magnolialaan: 0-12 jaar;

De overige speelplekken vallen buiten het ontwerp van
•
•

In het speellint komt een aantal speelpleinen waarin
de speeltoestellen zijn gesitueerd. De speelpleinen

de Heesterbuurt:

liggen als eilanden in de verharding van het speellint.

hof aan de Goudenregensingel: 0-12 jaar (eigen-

De eilanden zijn omgeven met een (zit)rand. In elk van

dom Rondom Wonen);

de eilanden is een plantvak opgenomen met kleurrijke

langs Randstadrail: 12+ jaar (apart ontwerptra-

beplanting. Dit plantvak vormt een afscheiding naar het

ject).

autoverkeer dat het speellint kruist.
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betonnen zitrand
wiebelplaten
mini voetbalgoals
groot klimtoestel

panna

groot
klimtoestel

toegangen en circulatie/speelruimte

referentiebeelden voorgestelde speeltoestellen
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indeling in type plekken

kleine
toestellen

ontwerp van de speelplek Vuurdoornlaan

6.2 speelplek Vuurdoornlaan
In de huidige situatie is de speelplek aan de

verharding van de speelplek wordt waar nodig onder de

Vuurdoornlaan een grasheuvel met een glijbaan en een

speeltoestellen rubber als valondergrond toegepast in

aantal speelvoorzieningen (twee klimtoestellen en een

een zelfde kleur als de verharding.

wipkip). De plek is voorzien van een valondergrond met

Er worden natuurlijke materialen toegepast in de

boomschors.

speeltoestellen. De inrichtingselementen die worden

wensen bewoners

toegepast zijn:

De bewoners hebben tijdens een workshop gezamenlijk

•

een voorstel gemaakt voor de inrichting van de

•

betonnen zitrand, met straatnaam;

speelplek. Hierin zijn de volgende wensen genoemd:

•

mini voetbalgoals;

•

speelplek voor 0-12 jaar;

•

groot klimtoestel met loopbrug, huisje en glijbaan;

•

minivoetbalveld;

•

wiebelplaten;

•

groot klimtoestel met huisje, glijbaan en loopbrug;

•

ﬁetsroute;

•

hangmat;

•

rubber valondergrond onder groot klimtoestel;

•

duo wipkip;

•

betontegels (zwart) in pannaveld.

•

wiebelvoeten;

•

zitstenen;

•

ﬁetsroute.

patroon in de verharding;

voorstel inrichting
Aansluitend op de wensen van de bewoners wordt
deze speelplek ingericht voor de jongere én oudere
jeugd. Op de verharding van het speellint wordt een
pleintje gemaakt met daarop twee aparte plekken. Aan
de straatzijde van de speelplekken komt een plantvak.
Deze worden omgeven door een (zit)rand. In de
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laag klimtoestel met drie op een rij
betonnen zitrand met straatnaam

toestellen
afscherming

toegangen en circulatie/speelruimte

referentiebeelden voorgestelde speeltoestellen
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indeling in type plekken

ontwerp van de speelplek Magnolialaan

6.3 Magnolialaan
In de huidige situatie is deze speelplek een

straat. De wens van de bewoners om vooral voor

grasveld met daarin een drietal speelvoorzieningen

de jongere jeugd een speeltoestel te ontwerpen is

(speeltoestel, een aaisteen en een wiptoestel) met

opgevolgd. Er worden natuurlijke materialen toegepast.

boomschors als valondergrond. De speelplek is

In de verharding van de speelplek is onder de

omsloten door betonnen randen.

speeltoestellen rubber als valondergrond toegepast.

wensen bewoners

inrichtingselementen

De bewoners hebben tijdens een workshop gezamenlijk

De inrichtingselementen die worden toegepast zijn:

een voorstel gemaakt voor de inrichting van de

•

patroon in de verharding;

speelplek. Hierin zijn de volgende wensen genoemd:

•

betonnen zitrand, met straatnaam;

•

speelplek voor 0-12 jaar;

•

afscheiding naar de straat;

•

laag klimtoestel;

•

laag klimtoestel met drie-op-een-rij;

•

drie-op-een rij met junglebeesten;

•

prullenbak.

•

safari-jeep;

•

rubber als valondergrond;

•

afscheiding met de straat;

•

ﬁetsenrekken;

•

prullenbakken.

voorstel inrichting
In de verharding van het speellint wordt een pleintje
gemaakt met daarop één aparte plek. De speelplek
wordt uitgevoerd in het zwart. Aan de straatzijde van
de plek wordt een (zit)rand aangebracht. Zo ontstaat
samen met de beplanting een afscheiding van de
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wiptoestel (bestaand)
duo wiptoestel (bestaand)
klimtoestel (bestaand)
betonnen zitrand

particulier eigendom
(Rondom Wonen/ VVE)

de speelplek Gouden Regensingel

huidige speeltuin
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bestaand speeltoestel

6.4 speelplek Hof langs
Goudenregensingel*
De speelplek in het hof tussen de Ligustrumlaan en de
Hortensialaan is eigendom van Rondom Wonen. In de
huidige situatie is de speelplek een besloten plek onder
een aantal kastanjebomen. De speelplek heeft een
drietal speelvoorzieningen (klimtoestel met glijbaan,
duo wiptoestel en een wiptoestel) op een ondergrond
van rubber tegels.

suggestie inrichting
Om deze speelplek deel uit te laten maken van de
familie van de speelplekken van Heesterbuurt wordt
voorgesteld ook van deze speelplek een speelplein
te maken. Daartoe wordt rondom de te handhaven
speeltoestellen een betonnen (zit)rand aangebracht.
Rondom Wonen/de VVE moet instemmen met dit
voorstel. De gemeente en de wijkvereniging nemen
contact op met Rondom Wonen/ de VVE om hierover te
overleggen.

*) De gemeente pakt deze speelplek niet aan.
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‘De Rups’

apart ontwerptraject

ontwerp van de speelplek Randstadrail

huidige speelveld met één voetbalgoal
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‘De Rups’

6.5 speelplek langs
Randstadrail
De speelplek langs de Randstadrail ter hoogte van de
Ligustrumlaan bestaat nu uit een groot grasveld met
één voetbalgoal en een kunstwerk De Rups annex
klimtoestel. Deze speelplek is in ontwerp, als onderdeel
van een apart ontwerptraject; spelen voor de 12+
jeugd.
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straatplakkers

knikkerputje
patroon van stenen
spelaanleiding Weigelialaan

spelaanleiding Wilgenhof

knikkerputje
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patroon van stenen

straatplakker

6.6 spelaanleidingen
Het is belangrijk voor jongeren dat er in de buurt ruimte
is om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Dit gebeurt voor
een groot deel in de openbare ruimte. De informele
speelplekken worden met spelaanleidingen vorm
gegeven. In de huidige situatie is er alleen tussen
de Ribeslaan en de Magnolialaan een spelaanleiding
aanwezig, in de vorm van een tol.

voorstel inrichting
In het voorstel van het speellint is de tol gehandhaafd.
In de Wilgenhof en het wandelpad in de Weigelialaan
worden nieuwe spelaanleidingen gerealiseerd. De
spelaanleiding in de Wilgenhof wordt aldus ingericht:
bijzondere bestratingspatronen, knikkerputje,
hinkelbaan en straatplakkers die aanleiding zijn om een
eigen spel te bedenken.

inrichtingselementen
•

draaitoestel (bestaand);

•

patroon van stenen (Wilgenhof);

•

knikkerputje (Wilgenhof);

•

straatplakkers (Weigelialaan).
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verlichtingsplan
nieuw verlichtingslichtarmatuur (Philips Cityzen 4m)
bestaande mast herplaatsen (6m)
bestaande mast herplaatsen (4m)
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7. INRICHTINGSELEMENTEN
7.1 straatmeubilair
Het straatmeubilair in de Heesterbuurt is aan
vernieuwing toe. Al het materiaal wordt vervangen, met
uitzondering van enkele speelobjecten die nog in goede
staat verkeren. De Heesterbuurt wordt voorzien van de
volgende elementen:
•

afvalbakken bij de speelplekken en langs wandelpaden. Hierbij wordt gestreefd naar een goede verdeling van afvalbakken over de buurt;

•

ﬁetsenstallingen tegenover de ingang van de ﬂats;

•

betonnen rand met de betreffende straatnaam

7.2 verlichting
De openbare verlichting in de Heesterbuurt is recentelijk vervangen. Bij de herinrichting worden daarom de
bestaande lichtmasten en armaturen in de Heesterbuurt
herplaatst. De hergebruikte armaturen staan op lichtmasten van 4 meter hoog en zijn van het Philips type
Cityzen. In de Wilgenhof komen nieuwe armaturen (zie
afbeelding).
Langs de Goudenregensingel worden lichtmasten van 6
meter hoog toegepast.

rondom de speelplekken.
In hoofdstuk 6 over de verblijfsplekken is de inrichting
van die speciﬁeke plekken behandeld.

nieuwe bank

nieuwe afvalbak

nieuw verlichtingsarmatuur
Philips type Cityzen
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huisvuilaanbiedplaatsen en ondergrondse containers
huisvuilaanbiedplekken
ondergrondse afvalinzameling
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7.3 vuilophaal
Het huisvuil wordt op dit moment op verschillende
manieren verzameld. Grondgebonden woningen maken
gebruik van huisvuil aanbiedplaatsen voor kliko’s. Deze
bevinden zich op het trottoir of op parkeerplaatsen.
Bij de ﬂats zijn in de huidige situatie bovengrondse
afvalcontainers aanwezig. De bewoners willen dat hier
wordt voorzien in ondergrondse afvalberging.

voorgestelde maatregelen
De huisvuil aanbiedplaatsen van de grondgebonden
woningen worden nabij de huidige locatie gesitueerd.
Het aantal aanbiedplaatsen blijft gelijk.
Bij de ﬂats worden drie ondergrondse afvalcontainers
geplaatst. Deze worden gesitueerd nabij de bestaande
locatie van de afvalinzamelplekken langs de
ondergrondse afvalcontainer

signalering huisvuilaanbiedplaatsen

Goudenregensingel-noord.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE A bomen

maximale ophoging bestaande bomen
ophoging maximaal 10cm
ophoging maximaal 20cm
ophoging maximaal 30cm
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boom in slechte conditie

bestaande boomsoorten
berk

ﬁjnspar

moerascipres

robinia

eik

iep

paardenkastanje

sierappel

els

leylandcipres

peer

trompetboom

es

lijsterbes

plataan

watercipres

esdoorn

meidoorn

populier

wilg
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BIJLAGE B ophoging

-3.00 NAP

voorgenomen ophoging Heesterbuurt
oorspronkelijk aanlegniveau en indicatieve ophoging

-1.60 NAP

ca. -1.25 NAP

De ophoging van het maaiveld in bovenstaande kaart

In de omgeving van de Gouden Regensingel en de

is aangegeven in centimeters en is een richtgetal.

Mr. Dr. Van der Helmlaan komt het oorspronkelijke

Het uitgangspunt voor de nieuwe inrichting is het

aanlegniveau volgens het ophoogplan Pijnacker-Noord

oorspronkelijke aanlegniveau van de buurt op -1.25 NAP

niet helemaal overeen met de praktijk. Er komen grote

zuidelijk van de Goudenregensingel, -1.60 NAP in het

verschillen voor in de vloerpeilen van de woningen.

gebied noordelijk van de Goudenregensingel tot en met
de Weigelialaan en -3.00 NAP in de Wilgenhof.

In de besteksvoorbereiding wordt per straat de
werkelijke ophoging bepaald.
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BIJLAGE C profielen

2

8

6

10

4
11

1
3

7
9

5
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eigendomsgrens

grens openbare ruimte

eigendomsgrens

proﬁel 1 Wilgenhof
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overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

VP: -2.58

VP: -2.57

bestaande boom:
Chinese toona
Toona sinensis

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

DV25

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

DV10

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

DV8

eigendomsgrens

grens openbare ruimte

grens openbare ruimte

eigendomsgrens

proﬁel 2 Vuurdoornlaan

DV25

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

57

DV25

58

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

DV10

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

eigendomsgrens

grens openbare ruimte

grens openbare ruimte

eigendomsgrens

proﬁel 3 Vuurdoornlaan

DV25

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

DV25

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

DV10

eigendomsgrens

grens openbare ruimte

grens openbare ruimte

eigendomsgrens

proﬁel 3b Vuurdoornlaan

DV25

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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proﬁel 4 speellint

nieuwe boom:
Valse christusdoorn
Gleditsia triacanthos f.inermis

heesters:
veldbies
Lazula nivea
-1.90

DE6
bank 'Rough and ready'
leverancier Streetlife

-1.60

-1.19

-1.27

heesters:
veldbies
Lazula nivea

1,00
9,53

60

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

var. 2,63

1,00

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

var. 11,93

5,00

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

water

schaal 1:150

talud

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

-1.64

-1.60

-1.70

-1.79

-1.72

-1.76

WP:-2.65

proﬁel 5 Meidoornlaan

voetpad

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

gazon

heesters

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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grens openbare ruimte

-1.60

eigendomsgrens

proﬁel 6 Bremlaan

62

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

eigendomsgrens

eigendomsgrens

proﬁel 7 Hortensialaan

(dorpel:-1.36)

-1.46

-1.47

-1.32

-1.40

-1.40

-1.55

-1.47

(dorpel:-1.36)

nieuwe boom:
linde
Tilia tomentosa ‘Brabant’

voetgangersstrook rijbaan
2,00
2,00

DV25

schaal 1:150

DV8

3,50

DV10

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

DV7

4,50
17,07
DV5 + DV12

2,25

DV21

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

2,25

2,57

DV8

DG2+ DG8

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

63

proﬁel 8 Goudenregensingel

bestaande boom:
peer
Pyrus communis

(dorpel: 1 17)

nieuwe boom:
smalbladige es
Fraxinus angustifolia 'Raywood'

bestaande boom:
plataan
Platanus acerifolia

voetgangers- P
strook
2,00

Goudenregensingel
noord

2,00

Goudenregensingel
zuid

P

5,50

2,00

0,60

4,18

6,83

2,43

3,00

16,29
DV25

64

DV8

DV5 + DV12

DV10

DV7

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

P

voetgangersstrook

2,20

1,80

9,43
DV10

DV5 + DV12 DV21 DV8 DV25

DW1

DG3

DG3

DG7

DV7

DV21

DV5 + DV12

DV8

DV25

schaal 1:150
overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

-1.21

-1.62

WP:-2.65

-1.52
-1.38

-1.27

3%

(dorpel:-1.41)

-1.59

-1.56

(dorpel:-1.52)

eigendomsgrens

eigendomsgrens

proﬁel 9 Seringenlaan

trottoir

wadi

gazon

ruig gras

mantel- en zoom vegetatie

DV25

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

trottoir

DV25

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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eigendomsgrens

eigendomsgrens

proﬁel 10 Mr. Dr. Van der Helmlaan

-1.75

(dorpel:-1.75)

haag voortuin (optioneel):
Ligusterhaag 0,6m hoog
Ligustrum ovalifolium

-1.66

(dorpel:-1.29)

nieuwe boom:
amberboom
Liquidambar styraciflua 'Moraine'

DK1

voetgangersstrook

1,58

DV8

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

66

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

voetgangersstrook

2,20

3,50
8,46
25,16

0,98

DV5 + DV12

DV7

DV8

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

eigendomsgrens

grens openbare ruimte

plangrens

proﬁel 11 Wilgenhof

bestaand bosplantsoen aanvullen met
mantel:
sleedoorn/ meidoorn/ hondsroos

bestaande bomen:
Treurwilg en Watercipres
Salix sep. chrycoscoma en Metasequoia glyptostroboides

DK2

mantel- en zoom vegetatie
6,90

trottoir

7,98

voortuin

woning

2,10
16,98
DV25

W1

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

DV11

DV25

voortuin

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

67

BIJLAGE D details

detail 2

detail 3

detail 4

detail 1

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

68

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150
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detail 1 Wilgenhof

G1

DV25

DV25
DV25

DG1

DV8

DG1

DG1

DG4
Lazula nivea

DV12
DG1

DG1

DG4
Lazula nivea

DV6
DV26

DV12

DV16

D
DV10

DG1

DV10

DV6

DV25

DG1

DV8

knikkerputje

G1
DG1

DG1

DG4
Lazula nivea

DV8

DV12

DV25

DV12

14

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

13

DV6

DV8

DV5

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

69

24

25

detail 2 Weigelialaan

DV7

33

DV8

DV7

DV8
DV16

DG4
DG1
Pot. fr.'Ab.' DV25

DV16

DG4
Pot. fr.'Ab.'

DV25
DV12
R

DG1

DG1

DV9

DV12

DV25

DV9

DV25
1,
00

DV12
DV25

R

DV12

00
1,

DV9
DG1

DV5

DV26
DG4
Pot. fr.'Ab.'

DV9
DG4
Pot. fr.'Ab.'

DG1

DV25

DV26
'Vuurdoorn'

DV25

DG1
DG1

DV25

22

DV8
DG4
Pot. fr.'Ab.'

21

DG4
Pot. fr.'Ab.'

DV25

DV8
DV5
DV16

DG1

DV7

DV8
DV7

DV16

DV5

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

70

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

24

DV8

DV7

23

detail 3 speelplek Vuurdoornlaan

DV8

DV7DV16

DV16

DG1

DG1

DV25

DV12
DV9

DV9

DV25

R1

DG1

DG1

DV25

1,
00

DV9

DV25

R

DV25

DV25

DV25

24

DV9

00
1,

R1
,00

R

R1,0
0

DV12

R1,0

0

,00

DV25

DV16

DG1

DG1

DG1
DG4
Lazula nivea
DV26
DV26
'Vuurdoorn'

DV25

DV26
DV23
DV14

DV3
DG1

DG4
Lazula nivea
DV3
DV26
'Ribes'
DG1

DV13
Spereco
huttencombinatie 217

DV26

DV14

DV12

DV26
DG1

DG1

DV5
DV16

schaal 1:150

DV5
DV11
DV16

DV7

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

22

DV8

DV12

DV9

22

DV9

21

DG4
Pot. fr.'Ab.'

DV7

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

71

24

13

detail 4 speelplek Magnolialaan

DV8

DV7DV16

DV25

D

DV26

DG1
DV12
DG1

DV9

DV26

23

DV12
DV3

DG1

platformhuis
Spereco
4.14904
met
drie-op-een-rij

DV25
DG1
DV12

DG4
Lazula nivea
DV26
'Magnolia'

DV26

DV14

DG4
Pot. fr.'Ab.'

DV16
DV14

DV25
DV9

DG1

DV16
DV7

12

D

1

DV5

DG1

DG1
DV16

22

21

DV12

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

72

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

5,00

DV16

DV10

DV16

5,00

DV16
DV16

DV16

DV16
DV16

DV16

DV16

DV16

DV16

DV16
DV16

DV10

DV10

5,00

DV16
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detail 5 bestratingspatroon Wilgenhof

14

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

13

5,00

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

73

24

25

detail 6 bestratingspatroon Weigelialaan
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DV16
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DV16

DV16

DV16

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs
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22

DV17

2,50

DV16

DV16

DV17

DV16

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

00
1,

R1

00
1,

R1,0
0

R

R1,0

0

,00

24

23

detail 7 bestratingspatroon Vuurdoornlaan
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overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

DV16

5,00

22

22
schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs

DV16

5,00

2,50

DV16
DV16

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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detail 8 bestratingspatroon Magnolialaan
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overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 rubbertegels 500 x 500 kleur zwart
DV14 betontegels 500 x 500 kleur baleno zwart blokverband
DV15 betontegels Ø400 kleur grijs
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overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie beplantingsplan)
DG5 sierheesters (zie beplantingsplan)
DG6 bosplantsoen (zie beplantingsplan)
DG7 hagen (zie beplantingsplan)
DG8 bollen (zie beplantingsplan)

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen

DW1 watergang

DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

detail 9 straatnaam in betonnenrand
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