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Heesterbuurt

presentatie DN Urbland
25 juni 2012

herstart Heesterbuurt

herziening planning Geleerdenbuurt

uitgevoerd 2011
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Staatsliedenbuurt

werk in uitvoering

doel van de avond/ programma
• presentatie schetsontwerp in hoofdlijnen DN Urbland
• vragen over onduidelijkheden hoofdlijnen
• pauze
• schetsontwerp per (sub-) buurt (in de zaal)

aanleiding
• ophoging

• vervangen riolering

• opnieuw inrichten openbare ruimte

openbare ruimte is verzakt

aanpak

riolering + openbare ruimte

planning herinrichting 
openbare ruimte

inventarisatieavond oktober 2010

schetsontwerp juni 2012schetsontwerp juni 2012

ontwerpplan najaar 2012

definitief ontwerp eind 2012

besteksuitwerking medio 2013

uitvoering herinrichting openbare ruimte medio 2014
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schetsontwerp

uitgangspunten
vernieuwen openbare ruimte:

behoud van bestaande kwaliteiten
verbeteren van kwaliteiten
oplossen knelpunten

onderdelen
1. verkeer 
2. groen en water
3. spelen

verkeer

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

afweging verkeersregime
30 km/u straat shared space

rijbaan breed (5,5 m) + drempels rijbaan smal (3 m) + drempels

hoogteverschil straat-trottoir geen hoogteverschil straat-trottoir

niet overal ruimte voor trottoirs overal voetgangersstroken
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situatie Heesterbuurt
• smal profiel
• geen trottoir mogelijk
• breder profiel voor de brandweer

voorbeeld Geleerdenbuurt

ontwerp shared space
na realisatie

na realisatie

auto-ontsluiting

bestaand

auto-ontsluiting

nieuw
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parkerenp

parkeerwensen bewoners

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

parkeren

• bestaand aantal 390 pp. 

parkeren

• voorstel 460 pp.
• evenredige verdeling in de buurt

voorbeeld Geleerdenbuurt
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langzaam verkeer wensen bewoners
• duidelijke plek voor de voetgangers

langzaam verkeer snelheidsremmers

referentiebeeld plateaudrempel

huidige situatie

snelheidsremmers
drempels voor centraal voetgangersgebied
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water en groeng

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

groen- en waterstructuur

voorbeeld laan

voorbeeld landschappelijke rand

oevers

natuurlijke oever technische oever
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referentiebeeld oevers

buurtgroen wensen bewoners
• perken renoveren
• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
• overleg met bewoners over snippergroen (evt. privatiseren)
• groener maken van de straten in de kern van de buurt

buurtgroen

voorbeelden lage beplanting

bomen

doel: zoveel mogelijk bomen behouden!



26-6-2012

9

bomen: kap en behoud
kap door

• parkeren
• ziekte
• hinder
• uitdunnen
• ontwerp

nieuwe bomen

rand straat speellint

bomenplan

spelenp

schetssessie bewoners

spelen

Vuurdoornlaan 0-12j

12+ speelplek

Magnolialaan 0-12j

Goudenregensingel 0-12j
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wensen bewoners Vuurdoornlaan
• speelplek voor 0-12 jaar
• minivoetbalveld
• groot klimtoestel met huisje, glijbaan en loopbrug
• hangmat
• duo wipkip
• wiebelvoetenwiebelvoeten
• zitstenen
• fietsroute

wensen bewoners Magnolialaan
• speelplek voor 0-12 jaar
• laag klimtoestel
• drie-op-een rij met junglebeesten
• safari-jeep
• rubber als valondergrond
• afscheiding met de straatafscheiding met de straat
• fietsenrekken
• prullenbakken
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spelen

Jasmijnlaan

Wilgenhof

spelaanleidingen
Wilgenhof/ Jasmijnlaan

vervolg

opm. verwerken tot ontwerpplan Heesterbuurt zomer 2012
(hoofdlijnen)

presentatie ontwerpplan bewonersavond najaar 2012
(d t il )(details)

definitief ontwerp Heesterbuurt eind 2012

besteksuitwerking medio 2013

uitvoering herinrichting openbare ruimte medio 2014

vragen hoofdlijnen

over het totaal plan
over buurtjes

invullen op formulier!

buurtjes Heesterbuurt

stratenhof flats hofjes




