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geen kortsluiting

geen extra parkeerplaatsen
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Goudenregensingel

Hesselt van Dinterlaan

Wilge

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

hoofdontsluiting (buiten ontwerp)

Meidoornlaan

Meidoornlaan

30 km/u ontsluiting
rijrichting

gemarkeerde parkeerplaats

wensen en bewonersreacties

uitwerking auto-ontsluiting

wensen en bewonersreacties

uitwerking parkeren

•
•
•
•

• de huidige blijft ontsluitingstructuur gehandhaafd
• de 30 km/uur gebiedinrichting kenmerken zijn: rijbaan, voetpad en parkeerplaatsen vormen één geheel: er is geen hoogteverschil
• het 30 km/uur gebied heeft een verblijfsfunctie: voetgangers
mogen de wegen over de volle breedte gebruiken
• toegangen tot het 30 km/uur gebied worden vormgegeven
als inrit
• de Van der Helmlaan blijft vanaf de Meidoornlaan tot aan de
ingang naar de Schakelaar (halverwege de straat) tweerichtingsverkeer

• huidige aantal parkeerplaatsen vergroten
• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen
• verdeelde meningen over waar parkeerplaatsen toe te voegen

• parkeren geoptimaliseerd en toegevoegd
• kwaliteit gecreëerd door parkeren af te wisselen met bomen
• markeren van de parkeerplaatsen

30 km/u buurt
drempels om snelheid te remmen
meer parkeerplaatsen
reactie van bewoners op het schetsontwerp: geen kortsluiting
van de nu doodlopende wegen in de buurt*)

N.B.) In het schetsontwerp was voorgesteld om de huidige, doodlopende wegen
met elkaar te verbinden om zo meer ruimte te creëren voor parkeren en groen. Er
waren echter veel bezwaren van de bewoners tegen deze oplossing. Daarom blijft
de huidige ontsluitingsstructuur gehandhaafd.

groen en water

spelen
rail

randstad

drail

randsta

Magnolialaan
Wilgenhof
Vuurdoornlaan

rand (landschappelijke inrichting)

Goudenregensingel

Goudenregensingel

Jasmijnlaan

Seringenlaan
speelplek
speelplek (buiten ontwerp)
spelaanleiding

hoofdstructuur (gras, bomen)

Meidoornlaan

speel-lint
waterlint (gras, bomen)

wensen en bewonersreacties

uitwerking groen

speelplekken in de Heesterbuurt

uitwerking speelplekken

• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
• water zichtbaar maken
• natuurvriendelijke oevers
• meer groen
• hoven tussen de ﬂats opnieuw inrichten
Dit laatste valt deels onder de verantwoordelijkheid van de
woningcorporatie Rondom Wonen. De gemeente pakt alleen het
openbaar gebied aan.

• landschappelijke rand langs het spoor
• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten en
plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers

•
•

• inrichting op basis van de bewonerswensen
• onderling verbinden van de speelplekken door middel van
speellint

VOORLOPIG ONTWERP

tussen Vuurdoornlaan en Ribeslaan: 0-12 jaar
Magnolialaan: 0-12 jaar
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verharding
speel-lint
verharding

parkeerplaatsen

speel-lint

bomen (nieuw)

parkeerplaatsen

bomen (bestaand)

wensen en bewonersreacties

uitwerking auto-ontsluiting

wensen en bewonersreacties

uitwerking parkeren

• 30 km/u buurt
• drempels om snelheid te remmen
• meer parkeerplaatsen

•
•
•
•

• huidige aantal parkeerplaatsen vergroten
• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen

• parkeren geoptimaliseerd en toegevoegd
• kwaliteit gecreëerd door herschikken parkeren hierdoor
ontstaan extra verblijfsmogelijheden
• markeren van de parkeerplaatsen. De buurt wordt een
parkeerzone. Dit betekent dat alleen in de gemarkeerde
parkeervakken mag worden geparkeerd

één niveau voor rijden, parkeren, voetgangers en groen (Geleerdenbuurt)

VP: -2.58

-2.60

-2.72

-3.07

-2.99

-2.76

-2.68

-2.55

-2.45

-2.91

-2.98

-2.55

-2.94
-2.89

-2.69

eigendomsgrens

grens openbare ruimte

-2.90

-2.59

-2.78

VP: -2.57

eigendomsgrens

30 km/u buurt
inrichten als shared space
drempels om snelheid te remmen
vergroten parkeermogelijkheden

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (Geleerdenbuurt)
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UITWERKING HOF
spoorrand

waterlint
il

tadra

rands

il

tadra

rands

il

tadra

rands

ruig gras
heesters
nieuwe boom
bestaande boom

ruig gras
heesters
gazon
hagen
plantvakken
plantvakken speel-lint

ruig gras
heesters
gazon
hagen
plantvakken
plantvakken speel-lint

nieuwe boom
bestaande boom
voorbeeld landschappelijke beplanting

nieuwe boom
bestaande boom

wensen en bewonersreacties

uitwerking groen

wensen en bewonersreacties

uitwerking groen

• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
• natuurvriendelijke oevers
• meer groen

• landschappelijke rand langs het spoor
• natuurvriendelijke oevers
• ruig gras met bomen

•
•
•
•

• het groen langs de Randstadrail wordt landschappelijk
ingericht met boomweiden en een ondergroei van ruig,
bloemrijk gras
• het water langs de waterlinten wordt zoveel mogeljik
zichtbaar gemaakt
• maken van natuurlijke overgang ruig gras naar bomen
• plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers

bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
water zichtbaar maken
natuurvriendelijke oevers
meer groen

buurtgroen

spelen
ton-sur-ton patroon
knikkerputje
hinkelbaan

Wilgenhof

ruig gras
heesters
gazon
hagen
plantvakken speel-lint

spelaanleiding

nieuwe boom
bestaande boom

speel-lint
ontwerp van de speelaanleiding Wilgenhof

wensen bewoners

uitwerking groen

wensen bewoners

principes speelaanleiding

•
•
•
•

• rondom spelaanleiding bestaande bomen en (kleurrijke) beplanting
• hagen als afscherming van de achtertuinen grenzend aan de
openbare ruimte
• (groene) hagen langs de voortuinen (op vrijwillige basis)
• privatiseren van enkele snippergroen plekken

•

• de speelplekken worden onderling verbonden van door
middel van speellint
• maken van spelaanleidingen in verharding:
• hinkelbaan
• knikkerputje

bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
water zichtbaar maken
natuurvriendelijke oevers
meer groen

voorbeelden kleurrijke beplanting

VOORLOPIG ONTWERP

geen wensen genoemd

voorbeelden spelaanleidingen
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UITWERKING STRATEN
verkeer
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speel-lint

speel-lint

verharding
speel-lint
parkeerplaatsen
verharding

bomen (nieuw)

speel-lint

bomen (bestaand)

parkeerplaatsen

uitwerking auto-ontsluiting

wensen bewoners

uitwerking parkeren

• reactie van bewoners op het schetsontwerp: geen kortsluiting van
de nu doodlopende wegen in de buurt
• 30 km/u buurt
• drempels om snelheid te remmen
• meer parkeerplaatsen

•
•
•
•
•
•
•

• huidige aantal parkeerplaatsen vergroten
• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen
• verdeelde meningen over waar parkeerplaatsen toe te voegen

• parkeren optimaliseren en toevoegen
• in de Weigelialaan zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd door het
toepassen van haaksparkeerplaatsen
• in alle randen van de buurt worden extra parkeerplaatsen
gemaakt
• in de Vuurdoornlaan, Ribeslaan en Magnolialaan wordt voor de
diepe tuinen geparkeerd
• ruimtelijke kwaliteit door parkeren af te wisselen met bomen
• markeren van de parkeerplaatsen . De buurt wordt een parkeerzone.
Dit betekent dat alleen in de gemarkeerde parkeervakken mag
worden geparkeerd

de huidige ontsluitingstructuur blijft gehandhaafd
30 km/u buurt
inrichten als shared space
drempels om snelheid te remmen
vergroten parkeermogelijkheden
voldoen aan de brandweereisen
de huidige blijft ontsluitingstructuur gehandhaafd

proﬁel smalle woonstraat

diepe voortuin

wijkontsluitingsweg proﬁel n.t.b.

P

-1.64

-1.67

-1.63

-1.62

-1.57

-1.64

-1.62

-1.71

-1.72

-1.38

-1.98

P

-1.80

rijbaan

-1.94

-1.85

voortuin

-1.81
-1.92

-1.37

-1.62
-1.70

-1.61

eigendomsgrens

grens openbare ruimte

eigendomsgrens

grens openbare ruimte

wensen bewoners

rijbaan

voetgangers heesters

proﬁel Meidoornlaan

één niveau voor rijden, parkeren, voetgangers en groen (referentie Geleerdenbuurt)
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parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (referentie Geleerdenbuurt)
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UITWERKING STRATEN
spoorrand

straat

buurtgroen

tadrail

rands

ruig gras
heesters
gazon
hagen

ruig gras
heesters
gazon
hagen

nieuwe boom
bestaande boom

nieuwe boom
bestaande boom

hagen
plantvakken speel-lint
nieuwe boom
bestaande boom

voorbeeld landschappelijke beplanting

voorbeeld bomen in de straat

voorbeelden kleurrijke beplanting

groenwensen bewoners

groenwensen bewoners

buurtgroenwensen bewoners

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• perken renoveren
• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
• groener maken van de lanen in de kern van de buurt

bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
water zichtbaar maken
natuurvriendelijke oevers
meer groen

bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
water zichtbaar maken
natuurvriendelijke oevers
meer groen
hoven tussen de ﬂats opnieuw inrichten

uitwerking groen

uitwerking groen

uitwerking buurtgroen

• het groen langs de Randstadrail wordt landschappelijk
ingericht met boomweiden en een ondergroei van ruig,
bloemrijk gras;
• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten en
plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers

• parkeerplaatsen in de woonstraten krijgen een meer
groene uitstraling, door een afwisseling met bomen*)

•
•
•
•

*) Door de gemeente wordt de bewoners van de smalle
woonstraten: Magnolialaan, Ribeslaan en Vuurdoornlaan,
een boom aangeboden ter aanplant in de voortuin. Bij
voldoende animo worden de straatbomen niet in deze
straten aangeplant maar in de voortuinen. Hierdoor
ontstaat er meer parkeerruimte in deze straten.
Bewoners moeten aangeven of ze willen deelnemen aan
dit initiatief.

nieuwe bomen planten in de straten*)
privatiseren van enkele snippergroen plekken
rondom speelplekken nieuwe bomen en (kleurrijke) beplanting
hagen als afscherming van de achtertuinen grenzend aan de
openbare ruimte
• groene hagen langs de voortuinen (op vrijwillige basis)

spelen
vuurdoornlaan

magnolialaan
betonnen zitrand
wiebelplaten
mini voetbalgoals
groot klimtoestel
ton-sur-ton patroon

ton-sur-ton patroon
ﬁetsnietjes
laag klimtoestel met drie op een rij
betonnen zitrand met straatnaam
spelaanleiding tol (bestaand)

toegangen en circulatie/speelruimte
toegangen en circulatie/speelruimte

Magnolialaan

afscherming
groot
klimtoestel

toestellen

panna
kleine
toestellen

Vuurdoornlaan
indeling in type plekken
ontwerp van de speelplek Vuurdoornlaan

ontwerp van de speelplek Magnolialaan

speelplek
spelaanleiding
speel-lint

speelplekken
•
•
•
•

tussen Vuurdoornlaan en Ribeslaan: 0-12 jaar
Magnolialaan: 0-12 jaar
hof aan de Goudenregensingel: 0-12 jaar
langs Randstadrail: 12+ jaar

principes speelplekken
• inrichting op basis van de bewonerswensen
• onderling verbinden van de speelplekken door middel
van speellint

voorbeelden voorgestelde speeltoestellen Vuurdoornlaan

VOORLOPIG ONTWERP

voorbeelden voorgestelde speeltoestellen Magnolialaan
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UITWERKING FLATS

Goudenregensingel

parkeren

Goudenregensingel

verkeer

verharding
parkeerplaatsen
verharding

bomen (nieuw)

parkeerplaatsen

bomen (bestaand)

wensen bewoners

uitwerking autoontsluiting

wensen bewoners

uitwerking parkeren

• 30 km/u buurt
• drempels om snelheid te remmen
• bewonersreactie op het schetsontwerp: geen kortsluiting van de
nu doodlopende wegen in de buurt
• meer parkeerplaatsen

•
•
•
•
•

• huidige aantal parkeerplaatsen vergroten
• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen

• parkeren is geoptimaliseerd en toegevoegd
• kwaliteit in brengen door parkeren af te wisselen met bomen
• markeren van de parkeerplaatsen. De buurt wordt een parkeerzone.
Dit betekent dat alleen in de gemarkeerde parkeervakken mag
worden geparkeerd

2,25

proﬁel Hortensialaan

1,75

2,57

2,01

2,00

5,50

4,18

2,43

rijbaan
zuid

(dorpel: 1 17)
-1.21

-1.27

-1.39

-1.62

-1.66

ruiggras

-1.65
-1.76

WP:-2.65

6,83

-1.63

-1.47

ruiggras
0,60

-2.32

P
2,00

16,29

-2.65
-2.48
-2.43

rijbaan
Goudenregensingel noord

-1.71

-1.78

-1.71

-1.70
-1.80

-1.69

4,03

2,92

-1.80
-1.65

-1.60

(dorpel:-1.36)

voetgangers- P
strook

gazon

-2.03

voetgangersheesters
strook

-2.38
-2.41

5,00
17,07

-2.65

P

3,50

3%

-1.40

-1.62

-1.74
-1.66

rijbaan

-1.46

-1.47

eigendomsgrens

2,00

-1.84

voetgangersstrook

3,07

-1.58

-1.55
-1.72

-1.68
-1.83

-1.40

-1.47

(dorpel:-1.36)

eigendomsgrens

30 km/u buurt
inrichten als shared space
drempels om snelheid te remmen
vergroten parkeermogelijkheden
voldoet aan de brandweereisen, Goudenregensingel is
primaire brandweerroute
• de huidige blijft ontsluitingstructuur gehandhaafd

P

3,00

2,00

2,00

9,43

proﬁel Goudenregensingel

één niveau voor rijden, parkeren, voetgangers en groen (referentie Geleerdenbuurt)

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (referentie Geleerdenbuurt)

één niveau voor rijden, parkeren, voetgangers en groen (referentie Geleerdenbuurt)

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (referentie Geleerdenbuurt)
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UITWERKING FLATS
spoorrand

waterlint

Goudenregensingel

Goudenregensingel

randstadrail

ruig gras
heesters
gazon
hagen
nieuwe boom
bestaande boom

voorbeeld landschappelijke beplanting

voorbeeld waterlint

wensen bewoners

uitwerking groen

wensen bewoners

uitwerking groen

• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers

• het groen langs de Randstadrail wordt landschappelijk
ingericht met boomweiden en een ondergroei van ruig,
bloemrijk gras

• water zichtbaar maken
• natuurvriendelijke oevers

• het water langs de waterlinten wordt zoveel mogelijk
zichtbaar gemaakt
• gras onder de bomen

buurtgroen

spelen
Randstadrail

N.B.
* voor de speelplek 12+ speelplek
randstadrail is een apart ontwerptraject
gestart. De omwonenden worden hierover
binnenkort geinformeerd.

*

Ligustrumlaan

**

ruig gras
heesters
gazon
hagen

Goudenregensingel

privé eigendom

Goudenregensingel

** speelplek Goudenregensingel is eigendom
van Rondom Wonen, de gemeente pakt
deze speelplek niet aan.

nieuwe boom
bestaande boom

speelplek buiten ontwerp
spelaanleiding
speel-lint

bijzondere situatie
• hoven tussen ﬂats zijn privé-eigendom

voorstel uitwerking groen
• hagen als afscherming van de tuinen grenzend aan de openbare
ruimte
• (groene) hagen tussen de parkeerplaatsen en hof

speelplek Goudenregensingel
wensen bewoners

voorstel uitwerking speelplek
Goudenregensingel

• speelplek voor 0-12 jaar
• handhaving bestaande speeltoestellen

• bestaande speeltoestellen blijven gehandhaafd
• familie van speelplekken maken door speelplek te
omranden met betonrand met straatnaam
Rondom Wonen dient aan te geven of dit voorstel wordt
gerealiseerd.

Rondom Wonen dient aan te geven of dit voorstel wordt
gerealiseerd.

voorbeelden buurtgroen hoven

bestaande te handhaven speeltoestellen

VOORLOPIG ONTWERP
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UITWERKING HOFJES

Goudenregensingel

parkeren

Goudenregensingel

verkeer

hofje

hofje

verharding
parkeerplaatsen
verharding

bomen (nieuw)

parkeerplaatsen

2,01

2,00

5,50

2,00

0,60

16,29

-2.32

-2.65
-2.48
-2.43

2,43

P

3,00

2,00

(dorpel:-1.75)

(dorpel:-1.29)

voetgangersstrook

voetgangersP
strook
12,78

2,00

9,43

proﬁel Goudenregensingel

één niveau voor rijden, parkeren en voetgangers (referentie Geleerdenbuurt)

• parkeren geoptimaliseerd en toegevoegd
• ruimtelijke kwaliteit wordt ingebracht door parkeren af te wisselen
met bomen
• markeren van de parkeerplaatsen. De buurt wordt een parkeerzone.
Dit betekent dat alleen in de gemarkeerde parkeervakken mag
worden geparkeerd

-1.68

rijbaan
zuid

-1.21

-1.62

-1.39

-1.63

-1.66

WP:-2.65

6,83

ruiggras

-1.65
-1.76

-1.47

4,18

-2.38
-2.41

ruiggras

-2.65

P

-2.03

rijbaan
Goudenregensingel noord

-1.71

-1.80
-1.65

-1.60

4,03

-1.78

-1.71

-1.70
-1.80

-1.69

voetgangers- P
strook

-1.27

3%

-1.33

(dorpel: 1 17)

30 km/u buurt
• huidige aantal parkeerplaatsen vergroten
inrichten als shared space
• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen
drempels aanbrengen om snelheid te remmen
• verdeelde meningen over waar parkeerplaatsen toe te voegen
vergroten parkeermogelijkheden
voldoet aan de brandweereisen
de huidige ontsluitingstructuur blijft gehandhaafd
Dr. Van der Helmlaan blijft vanaf de Meidoornlaan tot aan de ingang
naar de Schakelaar (halverwege de straat) tweerichtingsverkeer
De bestaande situatie wordt verduidelijkt

1,78

1,99

-1.74

•
•
•
•
•
•
•

uitwerking parkeren

-1.82
-1.76

• 30 km/u buurt
• drempels om snelheid te remmen
• reactie van bewoners op het schetsontwerp: geen kortsluiting van
de nu doodlopende wegen in de buurt
• meer parkeerplaatsen

wensen bewoners

-1.71

uitwerking auto-ontsluiting

-1.69
-1.80

wensen bewoners

bomen (bestaand)

rijbaan
3,50
25,16

voetgangersstrook
1,18

3,91

proﬁel Mr. Dr. Van der Helmlaan

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (referentie Geleerdenbuurt)
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UITWERKING HOFJES
waterlint

Goudenregensingel

spoorrand

ruig gras
heesters
gazon
hagen
nieuwe boom
bestaande boom

ruig gras
heesters
gazon
hagen
plantvakken
nieuwe boom
bestaande boom

voorbeeld landschappelijke beplanting

wensen bewoners

uitwerking groen

wensen bewoners

uitwerking groen

• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers

• het groen langs de Randstadrail wordt landschappelijk
ingericht met boomweiden en een ondergroei van ruig,
bloemrijk gras
• gazon direct voor de woningen aan het spoor

• water zichtbaar maken
• natuurvriendelijke oevers

• het water langs de waterlinten wordt zoveel mogelijk
zichtbaar gemaakt
• gras onder de bomen

buurtgroen

spelen

Mr. Dr. Van der Helmlaan

Goudenregensingel

Mr. Dr. Van der Helmlaan

Goudenregensingel

Goudenregensingel

Jasmijnlaan

Mr. Dr. Van der Helmlaan

boomstammen op open plek
sprookjesbos
stapstenen

Seringenlaan
Seringenlaan

ontwerp van de speelaanleiding Seringenlaan
ruig gras
heesters
gazon
hagen
plantvakken
plantvakken speel-lint

• heesterplanten vernieuwen met bloemrijke heesters
• hagen als afscherming van de achtertuinen grenzend aan de
openbare ruimte
• (groene) hagen langs de voortuinen (op vrijwillige basis)

wensen bewoners

uitwerking spelaanleiding

•

• sprookjesbos van hoog gras met een open plek
• los liggende boomstammen (Seringenlaan);
• stapstenen naar openplek (Seringenlaan).

spelaanleiding met als thema sprookjes
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bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
water zichtbaar maken
natuurvriendelijke oevers
meer groen

nieuwe boom
bestaande boom
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uitwerking groen

speel-lint

proﬁel spelaanleiding Seringenlaan

voorbeelden kleurrijke beplanting
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wensen bewoners

spelaanleiding

referentie siergras

voorbeelden spelaanleidingen
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