PLAN IN HOOFDLIJNEN
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Ligustrumlaan

Meidoornlaan
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Mr. Dr. Van der Helmlaan
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ﬂats

verkeer

hofjes

parkeren

Jasmijnlaan

Seringenlaan
Berberislaan

Meidoornlaan

Mr. Dr. Van der Helmlaan

Hortensialaan

Goudenregensingel

Bremlaan

Magnolialaan

Ribeslaan

Vuurdoornlaan

nhof

Wilge

Weigelialaan

Ligustrumlaan
Jasmijnlaan

Seringenlaan
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Mr. Dr. Van der Helmlaan

Hortensialaan
Bremlaan

Magnolialaan

Ribeslaan

Vuurdoornlaan

nhof

Wilge

Weigelialaan

Ligustrumlaan

Goudenregensingel

Hesselt van Dinterlaan

Meidoornlaan

wensen bewoners

principes auto-ontsluiting

wensen bewoners

principes parkeren

•
•
•
•

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

30 km/u buurt
inrichten als shared space
vergroten parkeermogelijkheden
voldoen aan de brandweereisen

groen en water

parkeren optimaliseren en toevoegen
evenwichtige verdeling van de parkeerdruk
kwaliteit in brengen door parkeren af te wisselen met bomen
markeren van de parkeerplaatsen
eenduidigheid van parkeren, rechterzijde van de rijbaan

spelen
rail

randstad

drail

randsta

Magnolialaan
Wilgenhof
Vuurdoornlaan

Goudenregensingel

Goudenregensingel

Jasmijnlaan

Seringenlaan

Meidoornlaan

wensen bewoners

principes groen

speelplekken in de Heesterbuurt

principes speelplekken

•
•
•
•
•

• landschappelijke rand langs het spoor
• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten en
plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers
• laanstructuur langs de Meidoornlaan, versterken met
bomen in het gras

•
•
•
•

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

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

SCHETSONTWERP

tussen Vuurdoornlaan en Ribeslaan: 0-12 jaar
Magnolialaan: 0-12 jaar
hof aan de Goudenregensingel: 0-12 jaar
langs Randstadrail: 12+ jaar
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juni 2012

PLAN IN HOOFDLIJNEN
subbuurten

Hesselt van Dinterlaan

Ligustrumlaan

Berberislaan

Seringenlaan

Meidoornlaan

Oostlaan

Mr. Dr. Van der Helmlaan

Bremlaan

Magnolialaan

Ribeslaan

Weigelialaan

Vuurdoornlaan

Hortensialaan

Goudenregensingel

Wilgenhof

Goudenregensingel

Jasmijnlaan

Meidoornlaan

an

eckela

hof

straten

ﬂats

verkeer

hofjes

parkeren

Hortensialaan

Goudenregensingel

Bremlaan

Magnolialaan

Ribeslaan

Vuurdoornlaan

nhof

Wilge

Weigelialaan

Ligustrumlaan
Jasmijnlaan

Seringenlaan
Berberislaan

Hesselt van Dinterlaan

Mr. Dr. Van der Helmlaan

Hortensialaan
Bremlaan

Magnolialaan

Ribeslaan

Vuurdoornlaan

nhof

Wilge

Weigelialaan

Ligustrumlaan

Goudenregensingel

Hesselt van Dinterlaan

Seringenlaan
Berberislaan

Meidoornlaan

Jasmijnlaan

Mr. Dr. Van der Helmlaan

Thorb

Meidoornlaan

wensen bewoners

principes auto-ontsluiting

wensen bewoners

principes parkeren

•
•
•
•

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

30 km/u buurt
inrichten als shared space
vergroten parkeermogelijkheden
voldoen aan de brandweereisen

groen en water

parkeren optimaliseren en toevoegen
evenwichtige verdeling van de parkeerdruk
kwaliteit in brengen door parkeren af te wisselen met bomen
markeren van de parkeerplaatsen
eenduidigheid van parkeren, rechterzijde van de rijbaan

spelen
rail

randstad

drail

Goudenregensingel

randsta

Jasmijnlaan
Magnolialaan
Wilgenhof

Vuurdoornlaan

Goudenregensingel

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

Seringenlaan

Meidoornlaan
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principes groen

speelplekken in de Heesterbuurt

principes speelplekken

•
•
•
•
•

• landschappelijke rand langs het spoor
• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten en
plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers
• laanstructuur langs de Meidoornlaan, versterken met
bomen in het gras

•
•
•
•

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

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

SCHETSONTWERP
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langs Randstadrail: 12+ jaar
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•
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• landschappelijke rand langs het spoor
• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten en
plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers
• laanstructuur langs de Meidoornlaan, versterken met
bomen in het gras

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

•
•
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•
•

• landschappelijke rand langs het spoor
• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten en
plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers
• laanstructuur langs de Meidoornlaan, versterken met
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•
•
•
•
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verkeer

parkeren

)
seerd
ereali
ad (g

)
seerd
ereali
ad (g
ﬁetsp

ﬁetsp

nt

el-li

spe

wensen bewoners

principes auto-ontsluiting

wensen bewoners

principes parkeren

•
•
•
•

• 30 km/u buurt
• inrichten als shared space
• vergroten parkeermogelijkheden

• huidige aantal parkeerplaatsen vergroten
• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen

• parkeren optimaliseren en toevoegen
• markeren van de parkeerplaatsen
• kwaliteit in brengen door herschikken parkeren hierdoor
ontstaan extra verblijfsmogelijheden

30 km/u buurt
drempels om snelheid te remmen
meningen zijn verdeeld over de keuze woonerf/ traditioneel
meer parkeerplaatsen
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één niveau voor rijden, parkeren, voetgangers en groen (Geleerdenbuurt)

SCHETSONTWERP

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (Geleerdenbuurt)

HEESTERBUURT
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PRINCIPE-UITWERKING HOF
spoorrand

waterlint
il

tadra

rands

il

tadra

rands

il

tadra

rands

voorbeeld landschappelijke beplanting

wensen bewoners

principes groen

wensen bewoners

principes groen

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

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

•
•
•
•

• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten
• plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers

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

buurtgroen

spelen

Wilgenhof

wensen bewoners

principes groen

wensen bewoners

principes speelaanleiding

•
•
•
•

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

•

• onderling verbinden van de speelplekken door middel
van speellint
• maken van spelaanleidingen in verharding

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

voorbeelden kleurrijke beplanting

SCHETSONTWERP

geen wensen genoemd

voorbeelden spelaanleidingen

HEESTERBUURT
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PRINCIPE-UITWERKING STRATEN
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principes auto-ontsluiting
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principes parkeren

•
•
•
•

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

30 km/u buurt
inrichten als shared space
vergroten parkeermogelijkheden
voldoen aan de brandweereisen

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

SCHETSONTWERP

parkeren optimaliseren en toevoegen
evenwichtige verdeling van de parkeerdruk
kwaliteit in brengen door parkeren af te wisselen met bomen
markeren van de parkeerplaatsen
eenduidigheid van parkeren, rechterzijde van de rijrichting

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (Geleerdenbuurt)

HEESTERBUURT

juni 2012

PRINCIPE-UITWERKING STRATEN
spoorrand

waterlint

buurtgroen

tadrail

rands

Meidoornlaan

voorbeeld landschappelijke beplanting

voorbeeld laanbeplanting

voorbeelden kleurrijke beplanting

groenwensen bewoners

groenwensen bewoners

buurtgroenwensen bewoners

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

perken renoveren
bij vervangen van bomen: waardige opvolgers
overleg met bewoners over snippergroen (eventueel privatiseren)
groener maken van de lanen in de kern van de buurt

principes groen

principes groen

principes buurtgroen

• landschappelijke rand langs het spoor
• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten en
plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers
• laanstructuur langs de Meidoornlaan versterken met
bomen in het gras

• landschappelijke rand langs het spoor
• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten en
plaatselijk voorzien van natuurvriendelijke oevers
• laanstructuur langs de Meidoornlaan versterken met
bomen in het gras

•
•
•
•

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

spelen
vuurdoornlaan

magnolialaan

toegangen en circulatie/speelruimte

toegangen en circulatie/speelruimte

Magnolialaan

panna
afscherming
groot
klimtoestel

toestellen

kleine
toestellen

Vuurdoornlaan

indeling in type plekken

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

SCHETSONTWERP

voorbeelden voorgestelde speeltoestellen Magnolialaan

HEESTERBUURT

juni 2012

PRINCIPE-UITWERKING FLATS

Goudenregensingel

parkeren

Goudenregensingel

verkeer

wensen bewoners

principes autoontsluiting

wensen bewoners

principes parkeren

•
•
•
•

•
•
•
•

• huidige aantal parkeerplaatsen vergroten
• zijkant parkeerplaatsen afschermen met hagen

•
•
•
•

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

30 km/u buurt
inrichten als shared space
vergroten parkeermogelijkheden
voldoen aan de brandweereisen

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

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (Geleerdenbuurt)

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

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (Geleerdenbuurt)

SCHETSONTWERP

parkeren optimaliseren en toevoegen
evenwichtige verdeling van de parkeerdruk
kwaliteit in brengen door parkeren af te wisselen met bomen
markeren van de parkeerplaatsen

HEESTERBUURT
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PRINCIPE-UITWERKING FLATS
spoorrand

waterlint

voorbeeld landschappelijke beplanting

Goudenregensingel

Goudenregensingel

randstadrail

voorbeeld waterlint

wensen bewoners

principes groen

wensen bewoners

principes groen

• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers

• landschappelijke rand langs het spoor

• water zichtbaar maken
• natuurvriendelijke oevers

• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten
• 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;
** speelplek Goudenregensingel is eigendom
van Rondom Wonen

Ligustrumlaan

**

Goudenregensingel

Goudenregensingel

*

bijzondere situatie
• hoven tussen ﬂats zijn privé-eigendom

principes groen
• groene schermen/ hagen als afscherming van de tuinen/ patios
grenzend aan de openbare ruimte
• (groene) hagen tussen de parkeerplaatsen en hof

voorbeelden buurtgroen hoven

SCHETSONTWERP

speelplek Goudenregensingel
wensen bewoners

principes speelplek
Goudenregensingel

• speelplek voor 0-12 jaar
• handhaving bestaande speeltoestellen

• onderling verbinden van de speelplekken door middel
van speellint
• bestaande speeltoestellen handhaven
• familie van speelplekken maken door speelplek te
omranden met betonrand met straatnaam

bestaande te handhaven speeltoestellen

HEESTERBUURT
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PRINCIPE-UITWERKING HOFJES
parkeren

Goudenregensingel

Goudenregensingel

verkeer

hofje

hofje

wensen bewoners

principes autoontsluiting

wensen bewoners

principes parkeren

•
•
•
•

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

30 km/u buurt
inrichten als shared space
vergroten parkeermogelijkheden
voldoen aan de brandweereisen

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

parkeren alleen in gemarkeerde parkeervakken (Geleerdenbuurt)

één niveau voor rijden, parkeren en voetgangers (Geleerdenbuurt)

parkeervakken afwisselen met bomen

SCHETSONTWERP

parkeren optimaliseren en toevoegen
evenwichtige verdeling van de parkeerdruk
kwaliteit in brengen door parkeren af te wisselen met bomen
markeren van de parkeerplaatsen
eenduidigheid van parkeren
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PRINCIPE-UITWERKING HOFJES
waterlint

Goudenregensingel

spoorrand

voorbeeld landschappelijke beplanting

voorbeeld waterlint

wensen bewoners

principes groen

wensen bewoners

principes groen

• bij vervangen van bomen: waardige opvolgers

• landschappelijke rand langs het spoor

• water zichtbaar maken
• natuurvriendelijke oevers

• zichtbaar maken van het water langs de waterlinten
• gras onder de bomen

Goudenregensingel

spelen

Goudenregensingel

buurtgroen

wensen bewoners

principes groen

•
•
•
•

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

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

voorbeelden kleurrijke beplanting

SCHETSONTWERP

wensen bewoners

principes spelaanleiding

•

• onderling verbinden van de speelplekken door middel
van speellint
• maken van spelaanleidingen in verharding

spelaanleiding met als thema sprookjes

voorbeelden spelaanleidingen
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