
Heesterbuurt

presentatie DN Urbland
19 februari 201319 februari 2013



Voorlopig OntwerpVoorlopig Ontwerp
HeesterbuurtHeesterbuurt



doel van de avond/ programmadoel van de avond/ programma
presentatie voorlopig ontwerp in hoofdlijnen DN Urbland• presentatie voorlopig ontwerp in hoofdlijnen DN Urbland

• vragen over onduidelijkheden/ hoofdlijnen
• pauzep
• voorlopig ontwerp per (sub-) buurt (in de zaal)



aanleidingaanleiding
vervangen riolering• vervangen riolering

• ophogingp g g

• opnieuw inrichten openbare ruimte



aanpakaanpak

riolering + openbare ruimte



openbare ruimte is verzaktopenbare ruimte is verzakt



planningplanning



Geleerdenbuurt

uitgevoerd 2011



Staatsliedenbuurt

in uitvoering



planning Heesterbuurtplanning Heesterbuurt

� inventarisatieavond oktober 2010

� schetsontwerp juni 2012

l i t l f b i 2013� voorlopig ontwerpplan februari 2013

� definitief ontwerp april 2013� definitief ontwerp april 2013

� besteksuitwerking eind 2013

� uitvoering herinrichting openbare ruimte medio 2014



voorlopig ontwerp
Heesterbuurt



uitgangspuntenuitgangspunten

� behoud van bestaande kwaliteiten� behoud van bestaande kwaliteiten
� verbeteren van kwaliteiten
� oplossen knelpunten
� bewonersreacties n.a.v. schetsontwerp



onderdelenonderdelen

1. verkeer1. verkeer
2. groen en water
3 spelen3. spelen



verkeer



wensen bewonerswensen bewoners
• 30 km/u buurt
• drempels om snelheid te remmen
• meningen zijn verdeeld over de keuze woonerf
• meer parkeerplaatsen



bewonersreactie verkeerbewonersreactie verkeer
• geen kortsluiting van de nu doodlopende wegen in de buurt



auto-ontsluiting bestaand
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Meidoornlaan



auto-ontsluiting voorstel
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Meidoornlaan

• geen kortsluitingen doodlopende straten
V t t k bij M id l• Ventweg met parkeren bij Meidoornlaan



verkeersregimeverkeersregime

‘shared space’
zoveel mogelijk voetgangersgebied

geen hoogteverschil straat-trottoir

smalle rijbaan (3,5 m) + drempels



situatie Heesterbuurtsituatie Heesterbuurt
• smal profiel
• geen trottoir mogelijk
• breder profiel voor de brandweer gewenst



voorbeeld Geleerdenbuurt



na realisatie
na realisatie



parkerenp



parkeerwensen bewonersparkeerwensen bewoners

• huidige aantal parkeerplaatsen vergroten
• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen
• verdeelde meningen waar parkeerplaatsen toevoegen



bewonersreactie parkerenbewonersreactie parkeren
• gemengde reacties op parkeervoorstel
• parkeerplaatsen voor de diepe tuinen in Vuurdoornlaan, Ribeslaan en 

Magnolialaan



parkeren bestaand
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Meidoornlaan

• bestaand aantal 372 parkeerplaatsen 



parkeren nieuw
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Meidoornlaan

• nieuw aantal 431 parkeerplaatsen 



parkeren voorstel

• de buurt wordt een parkeerzone 
• alleen in de gemarkeerde parkeervakken parkeren
• in de buurt is het parkeren geoptimaliseerd
• toevoegen van 55 parkeerplaatsen (van 375 naar 431)toevoegen van 55 parkeerplaatsen (van 375 naar 431)

voorbeeld Geleerdenbuurt



parkeren voor diepe tuinen
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Meidoornlaan



parkeren voor diepe tuinen

tuin rijbaan en lv parkeren tuin



parkeren Weigelialaan
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Meidoornlaan



parkeren Meidoornlaan
nieuwe ventweg

Meidoornlaan

• extra p.p. Meidoornlaan



parkeren Meidoornlaan

Meidoornlaan/ parkeren groenventweg voetpad/
profiel nog onbekend

p groenventweg voetpad



langzaam verkeerg



langzaam verkeer wensen bewoners
• duidelijke plek voor de voetgangers



langzaam verkeer

• gelijkvloerse voetgangerstroken
• of voetgangers op rijbaan



snelheidsremmers
drempels voor centraal voetgangersgebied
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Meidoornlaan



snelheidsremmers

referentiebeeld plateaudrempel



water en groeng



groen: wensen bewonersgroen: wensen bewoners
• water zichtbaar makenwater zichtbaar maken
• natuurvriendelijke oevers
• perken renoveren

k d t t i d k d b t• groener maken van de straten in de kern van de buurt



bewonersreactie groenbewonersreactie groen
• open karakter van het groen langs het spoorp g g p



groen rand
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Meidoornlaan

• langs spoor boomweiden met ruig bloemrijk gras



voorbeeld landschappelijke rand



groen speellint
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Meidoornlaan

• perken speellint renoveren met kleurrijke 
beplantingbeplanting



voorbeeld kleurrijke beplanting



groene erfafscheiding

O
os
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an

Meidoornlaan

• hagen langs de voortuinen (op vrijwillige basis)



groene erfafscheiding
gemeente biedt aan de bewoners een haag in de    
voortuin:

• deelname is vrijwillig
• bewoner levert tuin schoon opbewoner levert tuin schoon op
• gemeente zorgt voor plaatsing

voorbeeld hagen in voortuin



bomen



bomen: wensen bewonersbomen: wensen bewoners
• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers



bewonersreactie bomenbewonersreactie bomen
• combinatie parkeren en bomen ongewenstcombinatie parkeren en bomen ongewenst



bomenplan
• grote bomen aan de rand, kleiner in buurt
• parkeerplaatsen afwisselen met bomenparkeerplaatsen afwisselen met bomen
• voor smalle woonstraten: gemeentelijk aanbod aanplant 

boom in voortuin



nieuwe bomen

rand straat



bomenplan woonstraten

• parkeerplaatsen afwisselen met bomen
• voor smalle woonstraten: gemeentelijk aanbod aanplant 

boom in voortuin



bomenplan woonstraten

tuin rijbaan en lv bomen/
parkeren

tuin



bomenplan woonstraten



spelenp



schetssessie bewoners



bewonersreactie spelenbewonersreactie spelen
• geen speelplek Seringenlaangeen speelplek Seringenlaan
• geen houtsnippers toepassen
• geen speeltoestellen



spelen
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Meidoornlaan

• spelaanleiding Seringenlaan gewenst
• waar nodig rubber(tegels) toepassen alswaar nodig rubber(tegels) toepassen als

valondergrond
• bestaande spelaanleiding handhaven 



speelplekken

Vuurdoornlaan 0 12jVuurdoornlaan 0-12j

12+ speelplek

Magnolialaan 0-12j



wensen bewoners Vuurdoornlaanwensen bewoners Vuurdoornlaan
• speelplek voor 0-12 jaarspeelplek voor 0 12 jaar
• minivoetbalveld
• groot klimtoestel met huisje, glijbaan en loopbrug

h t• hangmat
• duo wipkip
• wiebelvoetenwiebelvoeten
• zitstenen
• fietsroute





speelplekken

Vuurdoornlaan 0 12jVuurdoornlaan 0-12j

12+ speelplek

Magnolialaan 0-12j



wensen bewoners Magnolialaanwensen bewoners Magnolialaan
• speelplek voor 0-12 jaarspeelplek voor 0 12 jaar
• laag klimtoestel
• drie-op-een rij met junglebeesten

f i j• safari-jeep
• rubber als valondergrond
• afscheiding met de straatafscheiding met de straat
• fietsenrekken
• prullenbakken





spelaanleidingen

SeringenlaanSeringenlaan

Wilgenhof

• gelijkvloerse voetgangerstroken
• of voetgangers op rijbaanof voetgangers op rijbaan



spelaanleiding Wilgenhofspelaanleiding Wilgenhof



spelaanleidingen

SeringenlaanSeringenlaan

Wilgenhof

• gelijkvloerse voetgangerstroken
• of voetgangers op rijbaanof voetgangers op rijbaan



spelaanleiding Seringenlaanspelaanleiding Seringenlaan



spelaanleiding Seringenlaanspelaanleiding Seringenlaan



vervolgvervolg

� opm. verwerken tot definitief ontwerp 
Heesterbuurt voorjaar 2013

� besteksuitwerking medio 2013

� uitvoering herinrichting openbare ruimte medio 2014



buurtjes Heesterbuurtbuurtjes Heesterbuurt

stratenhof flats hofjes



vragen hoofdlijnenvragen hoofdlijnen

� over het totaal plan
� over buurtjes

� invullen op formulier!



buurtjes Heesterbuurtbuurtjes Heesterbuurt

stratenhof flats hofjes



voorbeeld landschappelijke rand




