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betonstraatsteen kleur n.t.b., keperverband
betonstraatsteen kleur als rijbaan, halfsteensverband,
voorzien van passende 30cm brede straatkolk

parkeervak: hergebruik betonstraatsteen, kleur grijs, elleboogverband,
vakmarkering d.m.v. BSS wit en P-tegel
voetgangersstrook: betonstraatsteen, kleur n.t.b., halfsteensverband
met streklaag langs de randen

elijke oe

ver

1

end
natuurvri

1
1

Pa

1

trottoir:

betontegels, kleur grijs, maat 30x15 halfsteensverband ,
streklaag langs de randen

parkpad:

materiaal n.t.b.

speelondergrond: n.t.b.

technische oever

a

brug/ vlonder

1
Groenvoorzieningen

2

S
gazon (intensief beheer)

Pb
ruig gras (extensief beheer)

l

bestaande bomen:
te handhaven

3

nieuwe bomen:
soorten n.t.b.

2

3

haag (gemeente-):
soort n.t.b.
haag (prive-):
door ontwikkelaar te plaatsen
Liguster (Ligustrum ovalifolium)

2

heesters hoven:
soort n.t.b.

4

2

heesters speelplek S4:
soort n.t.b.

Rest Rest

natuurvriendeljke oever:
soort beplanting n.t.b.

water:

bestaand

water:

nieuw te graven

3
Inrichtingselementen

l

3

te verplaatsen verlichting 6m: n.t.b. in overleg met verlichtingsplan CityTec

1

fietsbeugel:

3

losse bank:

nieuwbouw

water

bank:
beton, prefabband met straatnaam, kleur antraciet

1

nieuwbouw appartementen

a

2

Water Groen van Prinstererlaan
uitbreiding water
nadere technische uitwerking in D.O.

afvalbak

Water Nobellaan
uitbreiding water t.b.v. korte duikerverbinding
nadere technische uitwerking in D.O.

ondergrondse restafvalcontainers:
2 per hoogbouwflat (bestaand)
1 per nieuwbouw appartementen (Na)

rest

l

nieuwbouw laagbouw
patiowoningen
parkeerplaats op eigen terrein

.00

trap:

Rest Rest

WP

:-3

t.p.v. Troelstralaan en
Groen van Prinsterelaan

paden

speelplekken

aanpassingen padenstructuur:
P1: paden in de hoven
P2: pad naar Nobellaanpark
P3: pad naar boezempad
P4: pad naar Schaepmanbrug

Kuyperlaan (0-6 jaar)
thema jong en oud

1
2

bruggen

3

l
1

4

2
3

Nobellaanbrug
bestaande brug
Schaepmanburg:
brugdek is een uitbouw van de vlonder
rolstoeltoegankelijk via hellingbaan in talud (P4)

4

Aandachtspunten VO

Schaepmanlaan (0-6 jaar)
thema droomspelplek

nieuwbouw
Nl = nieuwbouw laagbouw
Na = nieuwbouw appartementen

Cort van der Linenlaan (0-12 jaar)
thema ridders en kastelen

bruggen: 1 t/m3

Gerbrandylaan (0-6 jaar)
thema natuurlijk spelen

water

speelplekken: S1 t/m S4

boezembrug:
burg over boezemwater
onder voor behoud afhankelijk van financieen

verblijfsplekken

P
S

verblijfsplek:
Vs= Stiltetuin
Vp= Pinkeltjepark

Pinkeltjepark
Pa vlindertuin (met verblijfsplek)
Pb schaduwtuin
De Savorin Lohmanlaan
rustplek voor ouderen met banken op zitrand
visuele beschutting en schaduw
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