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1. INLEIDING
1.1 opgave en proces

1.2 leeswijzer

opgave

inrichtingsplannen. De uitvoering van het inrichtingsplan

Deze rapportage bevat het voorlopig ontwerp. Het

De openbare ruimte in Pijnacker-Noord wordt opnieuw

start naar verwachting voorjaar 2014.

rapport is als volgt opgebouwd:

ingericht. Door een weinig draagkrachtige veenlaag in

De herinrichting vindt plaats in nauwe samenspraak tussen

•

De hoofdstukken 1 en 2 bevatten een introductie

de ondergrond is de wijk aan het verzakken. Hierdoor

de bewoners, de wijkvereniging en de gemeente. Het

zijn hoogteverschillen ontstaan tussen de woningen en

ontwerpbureau DN Urbland maakt de inrichtingsplannen.

•

Hoofdstuk 3 toont de plankaart voor de Parkbuurt

de buitenruimte. Ook zijn er knelpunten ontstaan in de

Er worden drie stappen onderscheiden: schetsontwerp,

inrichting van de openbare ruimte zoals wateroverlast en

voorlopig ontwerp en deﬁnitief ontwerp.

•

In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 worden de planlagen

van de buurt.
en geeft een korte samenvatting van het ontwerp.
verkeer, groen, verblijfs- en speelplekken, en

ongelijk liggende bestratingen. Daarnaast is de riolering
in Pijnacker-Noord in slechte staat. Vrijwel het gehele

schetsontwerp en voorlopig ontwerp

rioolstelsel wordt vervangen. Tegelijkertijd worden, waar

In het begin van 2010 is gestart met het opstellen van

nodig, door de desbetreffende nutsbedrijven allerlei

een schetsontwerp voor de Parkbuurt. Het schetsontwerp

leidingen en kabels vervangen door nieuwe.

voor de Parkbuurt is vervolgens verder uitgewerkt in een
voorlopig ontwerp. Het commentaar van de bewoners,

Om de verzakking en de knelpunten in de openbare

wijkvereniging en de gemeente op het schetsontwerp

ruimte op te lossen wordt de openbare ruimte in

is hierin meegenomen. Het voorlopig ontwerp is in julit

Pijnacker-Noord geheel vernieuwd. Doel is om de wijk

2013 voorgelegd aan de bewoners.

inrichtingselementen verder toegelicht.
In de bijlagen is een inventarisatie opgenomen van de
bestaande bomen in de buurt. Voor elke boom is bekeken
of deze in goede staat verkeert en wat de maximale
ophoging is die de boom kan verdragen. Daarnaast zijn
bijlagen opgenomen over de benodigde ophoging, en
proﬁelen en detailuitwerkingen.

een kwaliteitsimpuls te geven en in te richten met oog
op de toekomst. Bestaande kwaliteiten worden zo veel

deﬁnitief ontwerp

mogelijk gehandhaafd.

In het deﬁnitief ontwerp voor de inrichting van de

Het Masterplan Pijnacker-Noord (2006) vormt het kader

Heesterbuurt is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt

voor de nieuwe inrichting van de wijk.

in concrete maatregelen en materialen. Hierbij is wederom
het commentaar van de bewoners, wijkvereniging en de

proces
De

herinrichting

gemeente op het voorlopig ontwerp meegenomen.
van

de

wijk

wordt

gefaseerd

aangepakt. In 2008 is begonnen met het maken van de
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Parkbuurt in 1905: agrarisch grondgebruik
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oorspronkelijk ontwerp Parkbuurt 1963
(Kuiper, Gouwetor en de Ranitz)

huidige situatie

2. DE PARKBUURT
2.1 geschiedenis

2.2 huidige situatie

polderlandschap

ideaal. Dat vertaalde zich in een open verkaveling van

De Parkbuurt ligt middenin Pijnacker-Noord. De buurt

Pijnacker-Noord is ontwikkeld in het polderlandschap.

de bebouwing, veel groen en gezamenlijke openbare

bestaat uit appartementengebouwen van zes en van

Het landschap wordt gekenmerkt door een systeem van

ruimten (de hoven).

twee lagen hoog, gelegen langs groene hoven.

dijken en boezems met daartussen de lager gelegen
De

als landbouwgebied. De bodem bestaat uit veen en

hoofdgroenstructuur van Pijnacker-Noord:

Troelstralaan. Parkeren vindt plaats langs doodlopende

kleilagen.

“Deze gehele centrale noord-zuidlopende zone zal

straten in de hoven en langs de Thorbeckelaan.

derhalve kunnen groeien tot een groen element,

Voetgangers en ﬁetsers gebruiken de rijbaan en de

bestaande uit tuinen en beplantingen (citaat uit het

aanwezige trottoirs.

water en hoogteverschillen
In de huidige wijk zijn de karakteristieken van het

Parkbuurt

maakt

onderdeel

uit

van

de

De buurt wordt ontsloten via de Thorbeckelaan en de

gronden. Deze gronden waren oorspronkelijk in gebruik

Uitbreidingsplan, 1963).”
De Parkbuurt kenmerkt zich door zijn groene karakter. De

oude polderlandschap nog duidelijk terug te vinden. De

buurt is vormgegeven als een groen landschap waarin de

waterstructuren vormen het afwateringssysteem van

appartementengebouwen als vrijstaande elementen zijn

de polder. Ter plekke van het gemaal wordt het water

geplaatst. Het landschap bestaat uit gras met bomen en

omhoog gepompt en afgevoerd via het water langs de

wordt doorsneden door water.

Nobellaan. Dat gebeurde vroeger door een molen, die op
de plek van het huidige gemaal stond. Het hoogteverschil

Het groen in de Parkbuurt is versleten. Dit vervallen

van ongeveer drie meter tussen de twee polders vormt

beeld wordt versterkt door het verzakken van de buurt,

een ander karakteristiek element voor Pijnacker-Noord.

waardoor trottoirs scheef zijn komen te liggen en entrees

Dit hoogteverschil is zichtbaar bij het water langs de

moeilijker bereikbaar zijn geworden.

Nobellaan en de Groen van Prinstererlaan.
In de groene hoven tussen de ﬂats bevinden zich

ontwerp jaren ‘60

speelplekken. Er zijn vijf speelplekken aanwezig. Deze

De bebouwing uit Pijnacker Noord dateert uit de 60’er

zijn allemaal toe aan een opknapbeurt.

jaren. In deze periode werd gebouwd volgens de
tuinstadgedachte: licht, lucht en ruimte waren het

9

laan-zuid
Thorbecke

2.3 ontwikkelingen
nieuwbouw
In de Parkbuurt heeft een grootschalige renovatie plaats
Thorbeckelaan - noord

gevonden van het woningbezit van Rondom Wonen. Het
opknappen van de vier- en zeslaagse ﬂats is inmiddels
afgerond.
De 2-laagse ouderenwoningen, 6 bouwblokken aan
de Thorbeckelaan tussen de ﬂats, beschikken over
onvoldoende kwaliteit om te worden opgeknapt. Deze
appartementen
laagbouw

woningen zijn gesloopt en worden vervangen door
nieuwbouw. Langs de Thorbeckelaan-noord komen
laagbouwwoningen en langs de Thorbecklaan-zuid, na de
Troelstralaan, worden appartementen gebouwd. Tot de
Rondom Wonen tot ontwikkeling van de appartementen

de gesloopte tweelaagse ﬂats aan de Thorbeckelaan
worden vervangen door nieuwbouw

overgaat wordt deze locatie ingezaaid met gras wat
extensief beheerd wordt. Een strook van drie meter van
dit gras langs de Thorbeckelaan-zuid wordt intensief
beheerd. De parkeerplekken voor deze appartementen
wordt gerealiseerd gelijktijdig met de nieuwbouw.
Voor de nieuwbouw wordt een parkeernorm aangehouden
van 1,8 parkeerplaats per woning. Een gedeelte van de
benodigde parkeerruimte wordt op eigen terrein van de
nieuwe laagbouwwoningen gerealiseerd.
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2.4 ophoging, riolering en drainage
ophoging maaiveld

inclusief huisaansluitingen, wordt vernieuwd en vervangen

Uitgevoerde metingen wijzen uit dat de grootst gemeten

voor een verbeterd, gescheiden rioolstelsel.

verzakking in de Parkbuurt ongeveer 40 cm bedraagt
(Cort van der Lindenlaan, Troelstralaan, Schaepmanlaan).

De gemeente neemt in de hele wijk ook maatregelen

De gemeente streeft ernaar om het openbaar gebied op

om de grondwaterstand beter te regelen door de aanleg

te hogen tot het oorspronkelijke aanlegniveau (zie ook

van een IT-riool. Het IT-riool wordt aangelegd tijdens het

bijlage B).

vervangen van de hoofdriolen.

Bomen en struiken zijn vaak niet bestand tegen de

kabels en leidingen

voorgenomen ophogingen. De mate waarin dit het

Zoals gebruikelijk in woonwijken liggen ook in Pijnacker-

geval is hangt af van de soort. De gemeente probeert

Noord kabels en leidingen van de nutsbedrijven;

gemeentelijke bomen, vooral de exemplaren die door

waaronder

de werkgroep Groen van bewoners en gemeente als

telefoon- en televisiekabels, en gas- en waterleidingen.

waardevol zijn bestempeld, zoveel mogelijk te sparen. Voor

Vanwege de voorgenomen ophogingen, herinrichtingen

het kappen van bomen met een doorsnede van meer dan

en rioolvervangingen worden sommige kabels en, of

25 cm is een kapvergunning nodig. De gemeente vraagt

leidingen waar nodig vervangen. Hier wordt in een later

die aan voor bomen in het openbaar gebied. In de buurt

stadium meer over bekend.

in

voortuinen.

Het

gaat

om

elektra,

zichtbare verzakking in de Parkbuurt

zullen nieuwe bomen worden aangeplant ter vervanging
van bomen die niet kunnen worden gehandhaafd. En
anderzijds om nieuwe groenkwaliteit toe te voegen.

riolering en drainage
De hoofdriolen en de huisaansluitingen in PijnackerNoord zijn, zowel qua leeftijd als vanwege de opgetreden
verzakkingen, aan vervanging toe. Het gehele rioolstelsel,
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3. PLAN IN HOOFDLIJNEN
3.1 samenvatting
verkeer

groen en water

verblijfsplekken en inrichtingselementen

Om de veiligheid te vergroten en sluipverkeer te beperken

Het groene karakter van de Parkbuurt blijft behouden

Vier speelplekken in de Parkbuurt worden opnieuw

wordt Pijnacker-Noord ingericht als 30 km/u-zone. Alle

en wordt waar nodig versterkt. De dijklichamen worden

ingericht. De voorstellen van bewoners vormen hierbij

verharding in de wijk wordt opnieuw aangelegd. Hierbij

ingericht met ruig gras, inheemse bloemen en verspreide

het uitgangspunt. De speelplekken liggen centraal in de

wordt 40% van de bestaande verharding hergebruikt.

bomen. Voorgesteld wordt om het wateroppervlak in de

hoven. Elke plek is ontworpen als een klein pleintje met

buurt te vergroten bij de Groen van Prinstererlaan.

daaraan een aantal speelruimtes. De speelplekken krijgen

De straten in de Parkbuurt worden als volgt ingericht:
•

•

•

elk een eigen thema: ridders en kastelen, evenwicht,

de doodlopende straten naar de ﬂats worden

Elk hof krijgt een eigen sfeer met één kleur beplanting.

droomspeeltuin, natuurlijk spelen. De speelplekken in de

opnieuw bestraat. In de bestrating wordt onderscheid

De parkeerplaatsen in de hoven worden afgeschermd

De Savornin Lohmanlaan en de Gerbrandylaan krijgen

gemaakt tussen rijbaan en voetgangersstrook;

door middel van hagen.

een natuurlijk karakter. De overige speelplekken worden

aan de Gerbrandylaan en de Cort van der

omgeven door een (zit) rand. Waar mogelijk en wenselijk

Lindenlaan worden extra parkeerplaatsen ingericht.

Bij de kruising van de Troelstralaan en de Thorbeckelaan

worden hier bestaande speeltoestellen hergebruikt. Aan

In de andere hoven, waar de parkeerdruk minder

wordt een wijkparkje aangelegd: het Pinkeltjepark. Door

de Kuyperlaan wordt een stiltetuin aangelegd.

hoog is, wordt het aantal parkeerplaatsen enigszins

het plaatsen van een brug en de aanleg van wandelpaden

geoptimaliseerd;

komt het park aan twee kanten van het water te

Voor de ﬂats komt ondergrondse afvalberging. Bij de

bij de nieuwbouw van Rondom Wonen worden

liggen. Het park wordt voorzien van een plantvak met

entree van de ﬂats komt een

nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Hierbij wordt

schaduwplanten, een vlindertuin en kunstobjecten (de

de geldende norm voor nieuwbouwwoningen

puntmutsen van Pinkeltje).

Het straatmeubilair en de straatverlichting in de buurt
worden vernieuwd.

aangehouden.
De vernieuwing van de Parkbuurt heeft tot gevolg
Voor de route van de hoofdontsluiting van Pijnacker-

dat er bomen gekapt moeten worden. Tijdens het

Noord (Nobellaan, Troelstralaan, Thorbeckelaan-zuid en

ontwerpproces is zorgvuldig nagegaan welke bomen

Meidoornlaan) is een apart ontwerptraject opgesteld.

behouden kunnen blijven. Daarbij is rekening gehouden

De inrichting van de Thorbeckelaan-noord is behandeld

met bomen die door de werkgroep Groen als waardevol

tijdens het ontwerptraject voor de Staatsliedenbuurt.

zijn aangemerkt.
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Meidoornlaa
n

Thorbeckelaan - noord

n
tralaa
Troels

Groen van
Prinstererl
aan

laan-zuid
Thorbecke

Nobellaan

Nobellaan

wijkontsluiting (buiten ontwerp)
secundaire ontsluiting
tertiaire ontsluiting (woonstraat)
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4. VERKEER EN VERHARDING
4.1 auto-ontsluiting
De Parkbuurt wordt ontsloten via de Thorbeckelaan (en

voorgestelde maatregelen

de Troelstralaan). Hierop takken doodlopende zijstraten

Om de veiligheid en de verblijfskwaliteit te vergroten en

aan, die naar de ﬂats leiden. Deze straten worden

het sluipverkeer te beperken wordt heel Pijnacker-Noord

opnieuw ingericht.

ingericht als 30 km-zone.

Voor de route van de hoofdontsluiting van Pijnacker-

De straten in de Parkbuurt worden op de volgende

Noord (Nobellaan, Troelstralaan, Thorbeckelaan-zuid en

manier ingericht:

Meidoornlaan) wordt een apart ontwerptraject opgesteld.

•

de doodlopende straten naar de ﬂats worden op-

De inrichting van de Thorbeckelaan-noord is behandeld

nieuw bestraat. In de bestrating wordt onderscheid

tijdens het ontwerptraject voor de wijkontsluitingsweg.

gemaakt tussen een rijbaan en een voetgangersstrook;

wensen bewoners
•

30 km/u buurt;

•

drempels om snelheid te remmen;

•

de kruisingen van de Gerbrandylaan en de Cort van
der Lindenlaan met de Thorbeckelaan worden als
gelijkwaardige kruisingen ingericht *);

•

de doodlopende straat naar de ﬂat aan de Troelstralaan wordt rechtdoor getrokken. De straat sluit dan
aan op de Thorbeckelaan. Deze maatregel wordt genomen in verband met de situering van de nieuwe

referentiebeeld nieuwe woonstraat

parkeerruimte die nodig is voor de nieuwbouw.
•

Er is voldoende verkeersruimte gemaakt voor auto’s
naar de toegang van de parkeerkoffer in de Cort van
der Lindenlaan en de Gerbrandylaan.

*) de kruisingen van overige straten met de Thorbeckelaan
worden

in

het

ontwerp

van

de

wijkontsluiting

behandeld.
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trottoir
voetgangersstrook
wandelpad (asfalt)
wandelpad (gewenst verhard)
maaipad (gras)
nieuwe brug
bestaande brug
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4.2 langzaam verkeer
In de Parkbuurt zijn op dit moment al verschillende

voorgestelde maatregelen

wandelpaden aanwezig. Deze liggen aan de achterzijde

Door het instellen van het 30 km/uur gebied worden

van de hoven. Ter hoogte van het hof ‘Cort van der

zo veel mogelijk straten voorzien van (gelijkvloerse)

Lindenlaan’ ligt een voetgangersbrug over het water,

voetgangersstroken. De voetganger krijgt een duidelijke

Prinstererlaan blijven gehandhaafd. Aan de zijde van

die de Parkbuurt verbindt met de supermarkt aan de

plek. Voordeel van een gelijkvloerse ligging van

de Groen van Prinsterlaan wordt een verbinding ge-

Nobellaan.

de voetpaden is dat de buurt goed toegankelijk en

maakt met het pad langs het water aan de Nobel-

verkeersveiliger wordt voor kinderwagens, rollators en

laan-zijde.

wensen bewoners

rolstoelen.

worden. Of dit mogelijk is hangt af van overleg met
het Hoogheemraadschap Delﬂand;
•

•

trappen richting de Troelstralaan en de Groen van

De voetgangerspaden op de boezem worden uitgevoerd als maaipad. De overige paden in de hoven

•

nieuwe wandelpaden in het Pinkeltjepark;

•

een brug bij het gemaal in het Pinkeltjepark;

De mogelijkheden om een rondje te wandelen door

•

oversteekplaatsen veiliger maken;

Pijnacker-Noord worden vergroot door het aanleggen

•

trappen veiliger maken (gladheid);

van enkele nieuwe wandelpaden en het plaatsen van

houden met de toegankelijkheid voor minder vali-

voetgangersbrug naar supermarkt (vanaf Schaep-

twee voetgangersbruggen:

den.

manlaan).

•

•

worden uitgevoerd in asfalt.
•

De bruggen zijn gematerialiseerd. Er is rekening ge-

in het verlengde van de Schaepmanlaan wordt een
voetgangersbrug aangelegd en een pad naar de Nobellaan. Het pad naar de brug wordt rolstoeltoegankelijk. De hoven van de vier zuidelijke ﬂats worden
door middel van deze brug verbonden met de Nobellaan en de supermarkt;

•

een brug bij het gemaal verbindt het nieuwe Pinkeltjepark met het gebied achter de Cort van der Lindenlaanﬂat. Beide gedeeltes worden zo één park. In
het park komen enkele wandelpaden. Het pad naar
de brug wordt uitgevoerd als een maaipad (gazon).
Het is de wens dat deze toegangspaden verhard
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Thorbeckelaan - noord

laan-zuid
Thorbecke

parkeerplaatsen
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in ontwerp*

totaal aantal ppl.

voor nieuwbouw*

aantal ppl. nodig

voor ﬂatbewoners

benodigd aantal ppl.

(exclusief laagbouw)

huidig aantal ppl.

Troelstralaan

25

36

34

63

Schaepmanlaan

25

30

28

63

25

34

28

63

De Savornin
Lohmanlaan
Kuyperlaan

4.3 parkeren
In de Parkbuurt is een parkeerdrukmeting uitgevoerd.

25

17

0

36

22

30

6

40

Cort vd Lindenlaan

22

28

6

40

Thorbeckelaan**

22

4

0

26

het aantal parkeerplaatsen wordt geoptimaliseerd

Gebleken is dat in de Gerbrandylaan en de Cort van der

door het inrichten van de keerlussen als parkeer-

Lindenlaan te weinig parkeerplaatsen aanwezig zijn.

plaatsen en toevoegen van parkeerplaatsen aan het
begin van de straten;

In de overige straten zijn op dit moment voldoende
parkeerplaatsen. De verwachting is dat de vraag naar

Gerbrandylaan

•

•

bij de nieuwbouw van Rondom Wonen worden extra parkeerplaatsen aangelegd gelijktijdig met de

parkeerplaatsen in de toekomst wel iets toe zal nemen.

realisatie van de nieuwbouw. Het aantal extra par-

*

exclusief de parkeerplaatsen op eigen terrein van de
nieuwbouwwoningen (Thorbeckelaan-noord)
** het ontwerp van deze parkeerplaatsen valt binnen het
ontwerp van de Staatsliedenbuurt

wensen bewoners

keerplaatsen is , overeenkomstig de parkeernorm

•

meer parkeerplaatsen bij de Gerbrandylaan en de

voor nieuwbouwprojecten. Deze norm geldt niet

Cort van der Lindenlaan;

voor bestaande woningen. De laagbouwwoningen

•

optimaliseren parkeerplaatsen in de overige hoven;

(Thorbeckelaan-noord) krijgen een parkeerplaats

•

voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwbouw;

op de eigen kavel. Daarnaast maken deze bewoners

•

reactie van bewoners op het voorlopig ontwerp:

gebruik van de parkeerplaatsen in de hoven. Bij de

meer ﬁetsparkeerplaatsen naast de hoofdingang van

appartementen aan de Thorbeckelaan-zuid worden

de ﬂats.

nieuwe parkeerplaatsen ingericht;
•

er komen meer ﬁetsparkeerplaatsen naast de hoofdingang van de ﬂats.

parkeren vindt alleen plaats in gemarkeerde parkeervakken

voorgestelde maatregelen
De uitwerking is als volgt:
•

de buurt wordt ingericht als parkeerzone, dit betekend dat alleen in de gemarkeerde vakken mag worden geparkeerd;

•

in alle straten, met uitzondering van de Kuyperlaan,
worden extra parkeerplaatsen voor ﬂatbewoners
ingericht (zie parkeerbalans in bijgevoegde overzicht);
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rijbaan (BSS baleno zwart)
hergebruikte (BSS)
voetgangersstrook (BSS baleno terracotta)
trottoir (betontegels 30x15cm)
wandelpad (asfalt)
maaipad (gras)
grasbetonstenen
dek vlonderbrug (gerecycled plastic)
gebakken klinkers (paarsbruin)
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4.4 verharding
Alle bestrating in de Parkbuurt wordt opnieuw aangelegd.

•

voerd in betontegels;

40% van de bestaande verharding (in de rijbanen) wordt
hergebruikt. Het overige verhardingsmateriaal dat wordt

•

de paden en de pleintjes bij de speelplekken worden
uitgevoerd in asfalt.

toegepast is nieuw. De deﬁnitieve kleurstelling is in het
•

ontwerp bepaald.

de trottoirs langs de Thorbeckelaan worden uitge-

Het pad langs het boezemwater aan de Nobellaan

Voorgestelde materialen:

wordt uitgevoerd als een smal maaipad in het gras.

De uitwerking is als volgt:

NB: indien het Hoogheemraadschap hiermee instemt

•

in de rijbaan voor de ﬂats en in de voetgangersstro-

worden de toegangspaden naar de brug paden uit-

ken worden nieuwe, kleurvaste betonstraatstenen

gevoerd in asfalt.

gelegd. De betonstraatstenen in de voetgangersstroken hebben een afwijkende kleur ten opzichte
van de stenen in de rijbaan;
•

het hergebruikte materiaal wordt toegepast in de
parkeervakken, in de verhardingsstrook vóór de garages en in een enkele verhardingsstrook bij de parkeerplaatsen;

nieuwe betonstraatstenen rijbaan betonstraatstenen voetgangersstrook

asfalt wandelpaden

betonklinkers hergebruik

betontegels trottoir
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gazon
landschappelijke inrichting
hoven
water
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5. GROEN EN WATER
5.1 groenstructuur
De

Parkbuurt

maakt

onderdeel

uit

van

de

een groen element.’ (Uitbreidingsplan, 1963).

Deze ﬂat komt zo mooi aan het water te liggen. Het
vergroten van het wateroppervlak is belangrijk voor

hoofdgroenstructuur van Pijnacker-Noord. Het landschap
bestaat uit gras met bomen en wordt doorsneden door

Doel is om het groene, landschappelijke karakter van de

opvang van hevige regenval en levert een bijdrage

water.

Parkbuurt te behouden en bestaande groenstructuren te

aan het ecologisch gezonder maken van de buurt. Er

versterken:

wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd, waar

•

de oude dijklichamen worden op een landschappe-

verschillende typen water- en oeverbeplanting zullen

lijke manier ingericht met ruig gras, inheemse bloe-

groeien;

wensen bewoners
•

meer water in de wijk;

•

goed onderhoud van het groen;

•

kleurrijke beplanting in de hoven (“de inrichting mag

•

men en verspreide bomen;

N.B. In de besteksvoorbereiding wordt gestreefd een

de hoven worden beschouwd als tuinen tussen de

wadi. Er onderzocht of deze wens technisch uitvoer-

wat speelser, gezelliger”);

ﬂats. Ze worden ingericht met gras en verspreide

•

wat meer bomen en struiken in de hoven;

bomen. In het gazon staan rijen met heesters. De

•

reactie van bewoners op het voorlopig ontwerp: kan
de rozentuin achter de C.v.d.Lindenlaan eventueel

parkeerplaatsen worden afgeschermd met hagen;
•

behouden blijven?

voorgestelde maatregelen

•

Als uitgangspunt voor de inrichting dient de oorspronkelijke
gedachtegang van het stedenbouwkundig plan uit de
jaren zestig. De Parkbuurt werd in dit plan opgevat als
een groene, landschappelijke zone: ‘Deze gehele centrale
noord-zuid lopende zone zal derhalve kunnen groeien tot
sfeer: dijk

baar en ﬁnancieel haarbaar.
•

•

elk hof krijgt een eigen karakter door te kiezen voor

bij toepassing van heestervakken is de beheerbaarheid rondom die vakken van belang.

•

In het ontwerp is niet voorzien in behoud van de

één kleur beplanting. De kleur van het straat- of

door bewoners aangelegde en onderhouden rozen-

speelmeubilair sluit hierbij aan;

tuin. Achter de C.v.d.Lindenlaan komt als onderdeel

in het midden van de buurt wordt een parkje inge-

van het Pinkeltjepark een schaduwtuin. Indien u in-

richt: het Pinkeltjepark. De basis bestaat uit gazon

staat bent om burgerparticipatie in het groenbeheer

met los verspreide bomen. Op enkele plekken wordt

te organiseren is beheer van het groen mogelijk. De

bijzondere beplanting aangebracht (hagen, heesters

wijkvereniging neemt hierover contact op met de be-

en vaste planten);

woners van de ﬂat.

het voorstel is om water aan te brengen aan de achterzijde van de Kuyperﬂat (Groen van Prinstererlaan).
sfeer: hoven

23

gazon
ruig gras
bosplantsoen
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5.2 beplantingsplan
Het deﬁnitieve beplantingsplan voor de Parkbuurt, waarin

Pinkeltjepark

de verschillende soorten beplanting worden vastgelegd,

•

is opgesteld. Uitgangspunten voor de beplantingskeuze

•

zijn:

basisinrichting: gazon, intensief beheerd;
beplanting ‘Vlindertuin’ vlinderminnende beplanting:
Vlinderstruik (Buddleja davidii ‘Pink Delight’) met liguster onderbegroeiing (Ligustrum vulgare ‘Loden-

dijklichamen:

se’), zonnehoed (Echinacea purpurea), aster (Aster

•

basisinrichting: ruig gras, extensief beheerd;

ageratoidens ‘Asran’), geranium (Geranium cantabri-

•

beplanting: wilde, inheemse bloemen.

giense ‘Cambridge’);
•

water bij de Groen van Prinstererlaan:
•

diverse soorten water- en oeverbeplanting

beplanting tegen bestaand hekwerk gemaal klimop
(Hederea Helix);

•

beplanting ‘schaduwtuin’: pluimhortensia (Hydrangea paniculata ‘Tardiva’), spierstruik (Spirea nipponica ‘Halwards Silver’), kransspirea (Stephanandra
incisa ‘Dart’s Horizon);

kornoelje

hazelaar

gewone vlier

krent
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lavendel (paars)
salvia (paars)
geranium (lila)
aster (licht violet)
zonnehoed (paars)
vlinderstruik (paars) + liguster
kransspirea (wit)
spierstruik (wit)
pluimhortensia (wit)
vlinderstruik (wit) + liguster
vlinderstruik (rood) + liguster
vlinderstruik (paars) + liguster
water-/ oeverplanten
Zeeuwse haag
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stiltetuin

hoven

•

basisinrichting: gazon, intensief beheerd;

•

basisinrichting: gazon, intensief beheerd;

•

in het gazon staan in een tweetal stroken vlinder-

•

beplanting heesters in de hoven: diverse variëteiten

•

stuiken (Buddleja davidii ‘Empire Blue’) met liguster

vlinderstruik (Buddleja davidii ‘Royal Red’ en ‘White

onderbegroeiing (Ligustrum vulgare ‘Lodense’);

Profusion’) met liguster onderbegroeiing (Ligustrum

•

vulgare ‘Lodense’);

de stilteplek wordt omsloten door een drietal brede
Zeeuwse hagen bestaande uit de volgende soorten

•

de hagen tussen hof en parkeren wordt gevormd

50% meidoorn (Creatugus monogyna), 20% slee-

door een Zeeuwse haag. Een Zeeuwse haag bestaat

doorn (Prunus spinoza), 20% veldesdoorn (Acer

uit 50% meidoorn (Creatugus monogyna), 20%

campestre) en 10% liguster (Ligustrum vulgare);

sleedoorn (Prunus spinoza), 20% veldesdoorn (Acer

binnen de hagen liggen een aantal plantvakken met

campestre) en 10% liguster (Ligustrum vulgare);

lavendel (Lavendula angustifolia) en salie (Salvia nemerosa ‘Mainacht’).

•

In de Gerbrandylaan en de De Savornin Lohmanlaan
wordt bosplantsoen aangeplant met vlier (Sambucus
nigra), hazelaar (Corylus avalana), kornoelje (Cornus kousa), veldesdoorn (Acer campestre), krent
(Amelanchier lamarkii) en liguster (Ligustrum ovalofolium).

pluimhortensia

spierstuik

zonnehoed

aster

geranium

salvia

lavendel
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te handhaven boom
te kappen boom
te verplanten boom
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5.3 bomen
Voor de nieuwe inrichting van de Parkbuurt moet

voorgestelde maatregelen

een aantal bomen gekapt worden. Hieronder wordt

De uitwerking is als volgt:

beschreven welke bomen verdwijnen en waarom.

•

Getracht wordt om alle bomen te behouden, die door de
werkgroep Groen als waardevol zijn aangemerkt. Dit is

bij toepassing van heestervakken is de beheerbaarheid rondom van belang;

•

echter niet altijd mogelijk.

niet-waardevolle bomen en de pioniersoorten, worden verwijderd (bijvoorbeeld bij kopgevels ﬂats);

•
Om te bepalen wat de conditie van de huidige bomen is,

nieuwe bomen hebben een variatie in uiterlijk en
leeftijd, met de juiste boom op de juiste plek.

is een bomeninventarisatie uitgevoerd door een extern
bureau. Daarbij is ook gekeken naar de consequenties

behoud en kap

die de ophoging van Pijnacker-Noord heeft voor de

Op de bijgevoegde kaart staat afgebeeld welke bomen

groeimogelijkheden van de bomen. In de Parkbuurt heeft

gekapt moeten worden:

de ophoging geen gevolgen voor de aanwezige bomen.

•

een aantal bomen moet verdwijnen vanwege uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij de ﬂats en bij
de nieuwbouw;

de kleinere bomen in het Pinkeltjepark worden uitgedund... zodat het zicht op het water, gemaal en waardevolle bomen verbetert

•

enkele bomen moeten worden gekapt vanwege de
situering van de nieuwbouw van Rondom Wonen.

•

in het Pinkeltjepark wordt de kleinere boombeplanting uitgedund, zodat meer zicht ontstaat op de
waardevolle bomen, het water en het gemaal. Bovendien krijgen de grotere bomen zo betere groeimogelijkheden;

•

de Italiaanse populieren op de kopse kanten van de
ﬂats moeten worden gekapt vanwege de hinder voor
de aangrenzende bebouwing. De bomen hebben bo-
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bestaande bomen

nieuwe bomen

amberboom

iep

amberboom

berk

linde

eik

eik

meidoorn

els

els

paardenkastanje

es

es

plataan

hemelboom

esdoorn

populier

hopbeuk

haagbeuk

vleugelnoot

meidoorn

hemelboom

watercipres

paardenkastanje

hopbeuk

wilg

perzische slaapboom

geen informatie

populier
vleugelnoot
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wilg

vendien geen goede toekomstwaarde en ze hebben

AFWEGIN G BEHO UD BO M E N

altissima) toegevoegd. En een enkele paardenkas-

schade doordat de top is verwijderd;
•
NEE

tanje (Aesculus hippocastanium “Baumanii’;
•

te;

IS DE KWALITEIT GOED?

•
JA

NEE

PAST DE BOOM IN HET
INRICHTINGSPLAN?

een aantal bomen moet verdwijnen vanwege ziekin de Kuyperlaan worden de meidoorns vervangen

(Pterocarya fraxinifolia) geplant.
•

aan wordt verplant ofwel vervangen door nieuwe

men matig is en de toekomstverwachting laag.

rode paardenkastanjes (Aesculus carnea)

plant:
•

JA

JA

•

vervangen door eenstijlige meidoorn (Creategus mo-

waar nodig en waar mogelijk aangevuld met Hon-

nogyna) en pruimbladige meidoorn (Creategus persimilis ‘Splendis’;

gaarse eik (Quercus frainetto). Ter plaatse van de

IS MAATWERK IN HET
ONTWERP MOGELIJK?

nieuwbouw is dit niet altijd mogelijk, omdat deze

IS DE BOOM
VERPLANTBAAR?

•

de bestaande meidoorns in de Kuyperlaan worden

de laanbeplanting langs de Thorbeckelaan wordt

NEE
JA

julibrissin);

In de Parkbuurt worden verschillende nieuwe bomen ge-

NEE

in de Kuyperlaan wordt de stiltetuin verbijzonderd
door aanplant van de Perzische slaapboom (Albizia

bomenplan

KAN DE BOOM TEGEN DE
GEPLANDE OPHOGING?

de bestaande laanbeplanting langs de Thorbeckel-

door nieuwe omdat de kwaliteit van de huidige bo•

JA

midden in het Pinkeltjepark wordt een vleugelnoot

•

verder wordt de bestaande bomen aangevuld met

bomen dan te dicht op de bebouwing staan;

een grauwe abeel (Populus x canescens) en een

aan de Troelstralaan worden enkele nieuwe essen

treurwilg (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’).

(Fraxinus excelsior) geplant als aanvulling op de bestaande bomen;

NEE

•
BEHOUD VAN DE BOOM

KAP + HERPLANT

in de hoven wordt aan de laanbeplanting langs de
straat enkele bomen toegevoegd. Het gaat hierbij

KAP

om amberbomen (Liquidambar styraciﬂua), hopbueuk (Ostrya carpinifolia) en hemelboom (Ailanthus
altissima);
•

in de hoven worden enkele hemelbomen (Ailanthus

31

haag
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Thorbeckelaan-noord

5.4 erfafscheidingen
Rondom Wonen gaat een aantal eengezinswoningen
bouwen aan de Thorbeckelaan-noord ter vervanging van
de laagbouwappartementen. Het is van belang dat de
voor- en achtertuinen van deze nieuwe woningen mooi
aansluiten op de hoven en de straat. Daarom wordt een
groene erfafscheiding voorgesteld.

voorgestelde maatregelen
•

de eengezinswoningen worden aan de voorzijde
voorzien van een lage haag in de vorm van de grootbladige liguster (Ligustrum ovalifolium);

•

aan de achterzijde is door de architect een veranda
met pergola voorgesteld;

•
goed voorbeeld van lage erfafscheiding (Geleerdenbuurt)

uitgangspunt is dat de hagen en pergola’s in eigendom komen bij de bewoners en op privéterrein worden geplaatst.
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verblijfsplekken
Pinkeltjepark
stiltetuin

speelplekken
evenwicht
ridders en kastelen
droomspeelplek
natuurlijk spelen
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6. VERBLIJFSPLEKKEN
6.1 type verblijfsplekken
verblijfsplekken

Lohmanlaan en rekening houden met tieners.

In de bocht van de Thorbeckelaan en de Troelstralaan,
op de locatie van het voormalige kinderdagverblijf

voorgestelde maatregelen

‘Pinkeltje’, wordt een parkje aangelegd voor de gehele

Bewoners hebben voor deze vier speelplekken een eigen

wijk. Uitgangspunt is een rustige plek met bomen, waar

ontwerp gemaakt. Deze voorstellen zijn het uitgangspunt

ruimte is voor ontspanning. Het markante gemaal krijgt

bij het herinrichten van de speelplekken. De speelplekken

een prominente plek in het geheel. Een wandelpad sluit

krijgen elk een eigen thema:

het parkje aan op de singels aan weerszijden.

•

natuurspeelplek (De Savornin Lohmanlaan);

In het hof aan de Kuyperlaan wordt een stiltetuin

•

droomspeelplek (Schaepmanlaan);

gemaakt.

•

ridders en kastelen (Cort van der Lindenlaan);

•

evenwicht en natuurspeelplek (Gerbrandylaan).

speelplekken

speelplekken worden omgeven door een zitrand

Vier speelplekken in de Parkbuurt worden opnieuw

De speelplekken liggen midden in de hoven. Ze worden

ingericht:

ingericht als een speelplein met daaraan kleinere

•

De Savornin Lohmanlaan:: 0-6 jaar (natuurlijk spe-

speelruimtes. De speelplekken in de Schaepmanlaan en

len);

in de Cort van der Lindenlaan worden omgeven door een

Schaepmanlaan: 0-6 jaar;

betonnen (zit) rand. De kleur van de speelplek (meubilair

•

Cort van der Lindenlaan: 6-12 jaar;

e.d.) sluit aan bij de kleur van de beplanting die voor

•

Gerbrandylaan: 6-12 jaar (natuurlijk spelen).

het betreffende hof wordt gekozen. Waar mogelijk

•

en wenselijk worden hier bestaande speeltoestellen

wensen bewoners

hergebruikt.

De bewoners hebben de volgende wensen:
•

inrichting op basis van wensen van de bewoners;

•

reactie van bewoners op het schetsontwerp: omwisselen speelplek Kuyperlaan met stiltetuin De Savorin
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6.2 Pinkeltjepark

Bij de kruising van de Troelstralaan met de Thorbeckelaan

Thorbeckelaan;

wordt een wijkparkje aangelegd: het Pinkeltjepark.

•

nestkasten en struiken voor vogels;

De beplanting en bomen aan weerszijden van het

Vanwege het plaatsen van bouwketen, tijdens de

•

bank bij een boom.

water worden gedund. Zo ontstaat er meer zicht op

herinrichting van Pijnacker-Noord, zal de aanleg van het
park later plaatsvinden dan de aanleg van de rest van
de buurt.

de omgeving, de bomen, het water en het gemaal. De

voorstel inrichting

waardevolle bomen blijven hierbij behouden. Ook wordt

Door het plaatsen van een nieuwe brug en de aanleg van

rekening gehouden met het zicht vanuit de ﬂats op de

wandelpaden komt het Pinkeltjepark aan twee kanten van

omringende woningen.

wensen bewoners

het water te liggen. De brug krijgt een zelfde constructie

•

een brug bij het gemaal (andere bewoners hebben

en afwerking als de bestaande brug over de boezem.

Aan de kant van de Cort van der Lindenlaan komt

aangegeven hier geen brug te willen);

Het oude gemaal vormt het opvallende middelpunt van

een plantvak met schaduwminnende planten. Bij de

•

hek en bomen rondom het parkje laten staan;

het park. De achterzijde van de Cort van der Lindenlaan

Troelstralaan wordt een vlindertuin met bijzondere

•

dichte begroeiing rondom de rioolontluchter;

wordt wat meer open gemaakt, zodat deze plek minder

beplanting ingericht. Midden op het grasveld wordt een

•

overzichtelijke open zijden naar Troelstralaan en

snel rommelig wordt.

grote boom geplant. In het gras worden kunstobjecten
geplaatst: de rode puntmutsen van Pinkeltje. Het

nabij het gemaal komt een nieuwe brug

beplanting voor de vlindertuin

wandelpad wordt voorzien van enkele bankjes onder de
te planten boom.
Bij het rioolgemaal wordt klimop aangeplant, zodat de
plek minder in het zicht ligt en er minder stankoverlast
is.
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Zeeuwse
haag

nieuwe boom

zitmogelijkheid

speciale
beplanting

toegangen en circulatieruimte
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6.3 stiltetuin Kuyperlaan
De speelplek aan de Savornin Lohmanlaan wordt niet
gehandhaafd, omdat op korte afstand voldoende andere
speelgelegenheden aanwezig zijn. Op deze plek wordt
een stiltetuin gemaakt.
De stiltetuin wordt een plek waar mensen doorheen
kunnen wandelen, even rustig kunnen zitten en
genieten van de omgeving. De tuin prikkelt verschillende
zintuigen:

salvia

lavendel

Perzische slaapboom

•

horen (vogels);

•

zien (gekleurde beplanting en vlinders);

•

ruiken (geurende beplanting);

•

voelen (tactiele planten).

De tuin bestaat uit een klein pleintje met daaraan
drie omrande plantvakken met geurige en kleurige
beplanting omzoomd door brede Zeeuwse hagen (zie
beplantingsplan). Langs de randen van de vakken is
voorzien in banken en stoelen, die tegenover elkaar
liggen.
De stiltetuin krijgt een beschut karakter. Daartoe wordt
een aantal bomen geplaatst van verschillende grootte
(zie bomenplan).
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wilgentipi

kleine
toestellen

speelbos
bokspringpalen

wilgentipi

grote
toestellen

wilgentunnel

ouderenplek

speelbos

toegangen en circulatie/speelruimte

wilgentipi
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indeling in type plekken

bokspringstamen

wilgentunnel

6.4

speelplek De SavorninLohmanlaan
Op verzoek van de bewoners blijft de speelplek in de De
Savornin Lohmanlaan gehandhaafd.

voorstel inrichting
De speelplek krijgt een natuurlijk karakter. Er komen
natuurlijke

spelaanleidingen

en

bossages

waarin

gespeeld kan worden. De speelplek wordt omgeven door
gazon, intensief beheerd. Het grasveld is licht verlaagd
rondom de bestaande bomen zodat deze gehandhaafd
kunnen blijven. De rondom de speelplek staan een
drietal heestergroepen waarin gespeeld kan worden.
De speelplek zelf bestaat uit een veld met ruig gras,
extensief beheerd. In het ruige gras staan een drietal
natuurlijke spelaanleidingen.

inrichtingselementen
•

wilgentunnel;

•

tweetal wilgentipi’s;

•

bokspringpalen;

•

heesters.
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glijbaan
toestellen

klimrek
wip

voetbalveldje

voetbalveldje

toestellen
hangmat
duikelrek

toegangen en circulatie/speelruimte
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indeling in type plekken

6.5 speelplek Schaepmanlaan
Tien meisjes uit de ﬂat aan de Schaepmanlaan hebben

voorstel inrichting

een ontwerp gemaakt voor hun ‘droomspeeltuin’.

In

het

hof

aan

de

Schaepmanlaan

wordt

een

droomspeelplek gemaakt. Er komt een pleintje met

wensen bewoners

daarnaast een voetbalveldje. Aan het pleintje worden

•

speelplek voor de leeftijden 0-6 jaar en 6–12 jaar;

twee aparte speelplekken gelegd, omgeven door een

•

voldoende bankjes (ook voor kinderfeestjes);

(zit)rand.

•

de speelplek omzoomd en perkjes binnen de speelplek met voorjaarsbloeiers;

De kleur, die voor dit hof is gekozen, is rood. De bloeiende

•

onder de ﬂat geen struiken maar gras;

beplanting sluit hierop aan. De ondergrond van de

•

verschillende toestellen, waaronder voetbalgoals,

speelplek bestaat uit asfalt, zand en gras.

hangmat, koprolrek en een grotere glijbaan.

inrichtingselementen
•

duikelrek (bestaand);

•

hangmat;

•

klimboog (bestaand);

•

wip;

•

grote glijbaan;

•

kleine voetbalgoals (bestaand);

•

zitrand en afvalbak
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toernooiveld
wapen

combitoestel met glijbaan

toestellen
speelveld
toestellen

ophaalburg
zandtoestel met schommel
toegangen en circulatie/speelruimte
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indeling in type plekken

6.6 speelplek Cort van der Lindenlaan
Bewoners hebben geen ontwerp ingediend voor de

voorstel inrichting

speelplek aan de Cort van der Lindenlaan. De Werkgroep

De speelplek wordt ingericht als een kasteel uit de

Spelen van de wijkvereniging heeft daarom een voorstel

riddertijd. Het pleintje vormt een toernooiveld, waarop

voor deze speelplek gemaakt. Hierbij is bekeken welke

het wapen van Pijnacker-Noord is afgebeeld. Aan het

speeltoestellen nog niet in de Parkbuurt zijn toegepast.

pleintje liggen twee aparte plekken. Rondom deze
ruimtes worden muurtjes waarop gezeten en geklommen

wensen werkgroep spelen

kan worden. De toegang tot de ‘forten’ wordt gevormd

•

thema ridders en kastelen;

door een graﬁsche ‘ophaalbrug’.

•

functies: wiebelen, draaien, klimmen, glijden, zitten,
doen alsof, ontmoeten, balanceren, experimente-

De kleur, die voor dit hof is gekozen, is wit. De beplanting

ren;

sluit hierop aan. De speeltoestellen hebben een natuurlijk

•

entree met het wapen van Pijnacker-Noord;

uiterlijk, hout met metalen accenten. De ondergrond van

•

toernooiveld en muren met kantelen;

de speelplek bestaat uit zand.

•

vlak terrein met gras- en zandondergrond.

inrichtingselementen
•

combispeeltoestel met glijbaan en hangbrug;

•

combispeeltoestel met zandtakel en schommel;

•

zitrand en afvalbak.
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boomstammen

heesters

speelbos

heesters

gras
evenwicht
heesters

ruig gras
toegangen en circulatie/speelruimte

losse ‘evenwicht’stam

46

indeling in type plekken

gestapelde stammen

ontwerp van de speelplek

speelbos

gestapelde stammen

6.7 speelplek Gerbrandylaan
Voor de speelplek aan de Gerbrandylaan is door de

voorstel inrichting

bewoners geen voorstel voor de inrichting gedaan.

In aansluiting op het voorstel van de werkgroep wordt de

De Werkgroep Spelen heeft daarom een ontwerp voor

speelplek ingericht als evenwicht parcours. De plek wordt

deze speelplek gemaakt. Hierbij is bekeken welke

ingericht met natuurlijke materialen, in een natuurlijke

speeltoestellen nog niet in de Parkbuurt zijn toegepast.

omgeving. De speelplek is verdeeld in drie zones: open
grasveld, een veld met ruig gras met een evenwicht

wensen werkgroep

parcours in de vorm van een aantal boomstammen en

•

thema evenwicht en hindernissen;

gestapelde stammen en een aantal heesters om in te

•

speelfuncties: draaien, klimmen, trainen, experimen-

spelen.

teren wiebelen, ontmoeten en balanceren;

De kleur, die voor dit hof is gekozen, is wit. De beplanting

een evenwichtsparcours en een pleintje met bank-

sluit hierop aan. De ondergrond van de speelplek bestaat

jes;

uit gras.

•
•

vlak terrein met gras- en zandondergrond.

inrichtingselementen
•

losse boomstammen;

•

gestapelde stammen;

•

heesters.
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openbare verlichting
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7. INRICHTINGSELEMENTEN
7.1 straatmeubilair

7.2 verlichting

Het straatmeubilair in de Parkbuurt is aan vervanging toe.

Alle lichtmasten en armaturen in de Parkbuurt worden

Al het materiaal wordt vervangen, met uitzondering van

vernieuwd. Langs de wegen is gekozen voor lichtmasten

enkele speelobjecten die nog in goede staat verkeren.

met een hoogte van 6 meter, Schréder type Altra (aan
gebogen mast). De masten staan aan één zijde van de

De

Parkbuurt

wordt

voorzien

van

de

volgende

straat op een afstand van ongeveer 20 m van elkaar.

elementen:
•

•

bankjes en afvalbakken in het Pinkeltjepark, bij de

In het Pinkeltjepark is vanuit gemeentelijk beheer en beleid

speelplekken en langs wandelpaden. Hierbij wordt

geen openbare verlichting gewenst. Het Pinkeltjepark

gestreefd naar een goede verdeling van afvalbakken

krijgt een groene inrichting, hierin is openbare verlichting

over de buurt;

ecologisch niet gewenst. Besluit of hier toch verlichting

ﬁetsenstallingen tegenover of naast de ingang van

komt is afhankelijk van besluitvorming op dit punt.

de ﬂats;
•

zitmogelijkheid

nieuwe bank

speelobjecten in de speelplekken en kunstobjecten

Het pad langs Nobellaanzijde van ﬂats krijgt geen

in het Pinkeltjepark (zie de betreffende hoofdstuk-

verlichting. Tijdens de uitvoeringperiode wordt wel

ken).

rekening gehouden met een mogelijke aanleg van

In hoofdstuk 6 over de verblijfsplekken is de inrichting

openbare verlichting door een kabel aan te leggen. In

van die speciﬁeke plekken behandeld.

de praktijk wordt beoordeeld of het aanbrengen van

nieuwe afvalbak

nieuw verlichtingsarmatuur
(Schréder type Altra)

verlichtingsarmaturen nodig is.
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7.3 vuilophaal
De bovengrondse afvalcontainers bij de ﬂats worden
vervangen

door

ondergrondse

afvalcontainers.

De

ondergrondse containers komen nabij de ﬂats. Bij
het bepalen van de benodigde capaciteit voor de
ondergrondse containers wordt rekening gehouden met
het aantal huishoudens dat van de container gebruikt
maakt.
Bij de lagere nieuwbouw (eengezinswoningen) aan de
Thorbeckelaan-noord maken de huishoudens gebruik
van huisvuilaanbiedplaatsen voor (privé)containers.

ondergrondse afvalcontainers

signalering huisvuilaanbiedplaatsen
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BIJLAGE A BOMEN

inventarisatie bestaande bomen
boom in slechte conditie
ophoging maximaal 10cm
ophoging maximaal 20cm
ophoging maximaal 30cm
ophoging maximaal 40cm
geen gegevens
gewaardeerde bomen
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BIJLAGE B OPHOGING

voorgenomen ophoging van de Parkbuurt
De ophoging van het maaiveld in bovenstaande kaart
is aangegeven in centimeters en is een richtgetal.
Het uitgangspunt voor de nieuwe inrichting is het
oorspronkelijke aanlegniveau van de buurt op -4.25
NAP.
In de besteksvoorbereiding wordt per straat de werkelijke
ophoging bepaald.
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BIJLAGE C PROFIELEN
8
7
6

9

4

5

3

1

2
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proﬁel 1 Gerbrandylaan

heesters:
vlier (Sambucus nigra)
hazelaar (Corylus avalana)
kornoelje (Cornus kousa)
liguster (ligustrum ovalifolum)

heesters:
vlier (Sambucus nigra)
hazelaar (Corylus avalana)
kornoelje (Cornus kousa)
veldesdoorn (Acer campestre)

bestaande boom:
paardenkastanje
Aesculus hippocastanea 'Baumanii'

haag:
Zeeuwse haag

haag:
Zeeuwse haag

5,00

schaal 1:300

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

5,50

5,00

1,00

3,50

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

2,00

5,00

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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eigendomsgrens

proﬁel 2 Gerbrandylaan

grove heesters (zie detail):
vlier (Sambuca nigra)
hazelaar (Corylus avalana)
kornoelje (Cornus kousa)
veldesdoorn (Acer campestre)

nieuwe boom:
paardenkastanje
Aesculus hippocastaneum 'Baumannii'

12,26

grove heesters (zie detail):
vlier (Sambuca nigra)
hazelaar (Corylus avalana)
kornoelje (Cornus kousa)
veldesdoorn (Acer campestre)

var. 2,36

bestaande boom:
paardenkastanje
Aesculus hippocastaneum 'Baumannii'

bestaande boom:
paardenkastanje
Aesculus hippocastaneum 'Baumannii'

37,50

var. 5,09

10,00

21,40

99,75
nieuwbouw
woningen
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DG2

DG3+DG6

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DG3+DG6

DV15

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DG3+DG6

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

DG3+DG6

DG2

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:300

eigendomsgrens

plangrens

eigendomsgrens

proﬁel 3 Thorbeckelaan

Ligusterhaag 1,8m hoog
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

trottoir

woning
0,78

1,90

paardenkastanje
Aesculus hippocastaneum 'Baumanii'

P

Thorbeckelaan

5,00

0,80

5,00

trottoir
2,10

woning
(nieuwbouw)

voortuin
5,55

15,58

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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proﬁel 4 Schaepmanlaan
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overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:300

proﬁel 5 Schaepmanlaan

bestaande boom:
watercipres
Metasequoia glyptostroboides

bestaande boom:
hartbladige els
Alnus cordata

talud
4,23

voetpad
2,00

gazon

nieuwe boom:
Linde
Tilia

hangmat:
Spereco 95.170.196 rood

bestaandduikelrek:
rood schilderen (RAL 3000)

speelplek

18,35

speelplek

speelplek

11,98

gazon
26,64

2

86,08
DG3

DV15

schaal 1:300

DG2

DV28

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DV13

DV28

DV15

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DV15

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

DG2

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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eigendomsgrens

plangrens

proﬁel 6 Groen van Prinstererlaan

bestaande boom:
hartbladige els
Alnus cordata

1:5
1:2

1:10
1:2

ruig gras

nvo

water

ruig gras

trottoir

rijbaan

3,00

1,60

2,00

2,80

3,00

12,40

var. 0-9,00

28,80
flat
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DG3

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DG8

DW1

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DG3

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

eigendomsg

proﬁel 7 Troelstralaan

boom:
celsior

se haag

P
1,20

5,00

Troelstralaan
rijbaan voetgangersstrook
3,50

2,00

P

P

5,00

5,00

rijbaan
2,00

P
3,50

voetpad

4,50

flat (nieuwbouw)

2,44

34,14

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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eigendomsgrens

plangrens

proﬁel 8 Groen van Prinstererlaan

bestaande boom:
hartbladige els
Alnus cordata

1:5

1:2

1:10
1:2

ruig gras

nvo

1:2

water

ruig gras

gazon

trottoir

3,00
1,60

2,00

2,80

12,40

8,50

var. 3,00

28,80
flat
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DG3

DG8

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DW1

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DG3

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

eigendomsgrens

plangrens

proﬁel 9 Groen van Prinstererlaan

bestaande boom:
hartbladige els
Alnus cordata

wadi opbouw:
op bodem graszode (breed ca. 1,2m)/ basaltsplit (8/16mm)
dichte folie (op ca. 0,25m diepte)

1:16

ruig gras

1,60

2,00
6,00

wadi

ruig gras

0,50
1,80

gazon

trottoir

rijbaan

t

3,00

12,40
28,80

flat

schaal 1:150

DG3

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DW2

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DG3

DG1+DG2

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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BIJLAGE D DETAILS
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detail 1 Gerbrandylaan
DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV5

DV9

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

0

,50

DV25

DV25

,5

R0

DV12

DV5

R0

laan
speelplek/ -aanleiding

DV12

DV25

DE2

DG7
Zeeuwse haag

DE2

6,40

DG7
Zeeuwse haag

DG1 (bestaand)
Ae.c.B

DG1 (bestaand)
Ae.c.B

DV15

R2,

00

DG5
vlier
Sam.ni.
DG5
hazelaar
Cor.ava.
DG5
kornoelje
Cor. kou.
DG5
veldesdoorn
Ac.cam.

DG2

3,15

2,00

DG5
vlier
Sam.ni.
DG5
hazelaar
Cor.ava.
DG5
kornoelje
Cor. kou.
DG5
veldesdoorn
Ac.cam.

4,50

DG3
DG3

DG
00

2,

R

DG1 (bestaand)
vleugelnoot
Pt.fr

,50

50

1,

,5

0

R6

1,50

7,50

R8

evenwicht stammen
stapel stammen
Acacia-Robinia balanceerbalken 2.1.7.3

3x evenwicht stam
liggende boomstam
met takaanzet van min. 1,5m
vrije valhoogte max. 1,25m

DG1 (bestaand)
vleugelnoot
Pt.fr

DG2
DG3
2,0

0

DG3
,00

R2

DG5
hazelaar
Cor.ava.
DG5
liguster
Lig. ov.
DG5
vlier
Sam.ni.

DV15

DG2

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DV15

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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detail 2 Cort van der Lindenlaan
DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV5

DV9

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV5
DV25
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Zeeuwse haag
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DG7
Ac.cam.

DG1
DG1
DG1
hemelboom
hemelboom
hemelboom
Ail.al.
Ail.al.
Ail.al.
DG5 + DG4
vlinderstuik + liguster
Bud.da.'White Profusion' + Ligustrum vulgare 'Lodense'

DG1
hemelboom
Ail.al.
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hemelboom
Ail.al.
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hemelboom
Ail.al.

DG1
hemelboom
Ail.al.

DG1
hemelboom
Ail.al.

DG1
hemelboom
Ail.al.

,00

R1

DG7
Zeeuwse haag

DV25

DV25

DV15

1,
R

,0

0

,00

2,25

'ophaalburg'
pleinplakker wit
0,4/ 0,3/ 0,2/ 0,1m breed

1,50
1,50

1,70

h=m.v.

DE11
huttencombinatie
Spereco (2.13200)

wapen Pijnacker Noord 'dolfijn'
pleinplakker wit

,00
R1

00
3,

'ophaalburg'
pleinplakker wit
0,4/ 0,3/ 0,2/ 0,1m breed

R

h=m.v

.

5,21

R1

,0

0

00
1,
R

0

,0

R1

DV15
DV26

DG2

DV26
8,00

DG2

4,54

7,42

R2

R2
,0

0

1,50

R2

00

7,99

DE7
in gazon

DG5 + DG4
vlinderstuik + liguster
Bud.da.'White Profusion' + Ligustrum vulgare 'Lodense'

DG

2,0

00
R3,

DG1
hemelboom
Ail.al.

0

7,90

DE11
huttencombinatie 384 zonder glijbaan
met zandrad, schommel en glijstang
Spereco (2.13740)
00

R1,

DV15

R1

,00

DG2

er Lindenlaan
ers en kastelen
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overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

detail 3 nieuwe brug over boezemvaart
aanzicht

doorsnede

7550

stalen leuning Ø80 RAL 7016
1250

1000

stalen leuning Ø30 RAL 7016
composiet brugdek
stalen liggers
2000

E5

2000

DG3

DG2

1451

6560

DG3

W1

DG3

DG2

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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DG1
esdoorn
Ac.p

detail 4 schaduwtuin Cort van der Lindenlaan
DG1 (bestaad)
es
Fr.ex

DG1 (bestaand)

11,

DE6
2X bank
bingerden

72

DG2
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Po.cane
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4,00

6
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24,45

4,

72
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Pl.his
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4,00

6

4,5

DG4
Spierstruik
Spi.nip. 'Halwards Silver'

4,

72
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19,76
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Pluimhortensia
Hydr.pan.'Tardiva '

DV15
DG1 (bestaand)

DG3
DG2
DG1 (bestaand)
Canedese populier
Po.ca

ark
haduw
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overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DG1
grauwe abeel
Po.cane

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

detail 5 vlindertuin Troelstralaan

Pinkeltjepark
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Ligustrum vulgare 'Lodense'
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66
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schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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detail 6 Schaepmanlaan
pmanlaan
speeltuin
: rood

DE11
bestaand goal
rood geverfd

DG1 (bestaand)
hartbladige els
Al.co.

DG2

DG5 + DG4
vlinderstuik + liguster
Bud.da.'Royal Red' + Ligustrum vulgare 'Lodense'

DE11
bestaand goal
rood geverfd

DG1 (bestaand)
watercipres
Me.gl

,00

uster
ed' + Ligustrum vulgare 'Lodense'

R3

DG1
hemelboom
Ail.al.

,00

R2

11,04

DV26

,00

R1

R1,00

R3,

00

beplanting hof:

DV15

DE11
bestaand duikelrek
rood geverfd

,00

h=

,00

DE11
hoge glijbaan
Boer
30250100001
rode accenten

DE11
iglo (bestaand (De Savornin Lohmanlaan))
rood verven

0

,0

R2

R1

DV15

R2

,00

DE7

Liguster
Ligustrum vulgare 'Lodense'
h= 0,5

7,54

6,10

R2

,00

DG2

DV26
DE11
wip
Boer classic play
30240000001
rood

R1

3

8,8

R1

15,85

,00

.
m.v

,00

DG1 (bestaand)
Veldesdoorn
Ac.c.E.

vlinderstuik met onderbegroeiing
Buddleja davidii 'Royal Red'
200-250cm VII-IX

4,19

4,00

h=m.v.
R1

0

8,0

DE11
hangmat
Spereco 95.170.196
rode accenten

,0

0

DG2

R1

11,52

,00

R1

DG1 (bestaand)
hemelboom
Ail.al.

DG1 (bestaand)
hemelboom
Ail.al.
DG7
Zeeuwse haag

DG1 (bestaand)
hemelboom
Ail.al.
DE2

wse haag
DE2

DE8
DV5

DV12
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DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DV12

DV25

DE8
DV9

DV12

DG1 (bestaand)
hemelboom
DG1 (besta
Ail.al.
hemelboom
Ail.al.

DG1 (bestaand)
hemelboom
Ail.al.

DG1 (bestaand)
hemelboom
Ail.al.

DV12

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DV5

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

DV12

DV12

DV12

DV12

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

DV12

DV12

schaal 1:150

detail 7 De Savonrin Lohmanlaan

De Savornin Lohmanlaan
natuurlijke speelplek/ -aanleiding

DG2

DG2

R2

,0

0

DG1
hemelboom
Ail.al.

2,00

0

4,00

,5

R1

3,00

2,00

DG1 (bestaand)
moeraseik
Qu.pa.

,5

R1

R1

2,00

1,50

7

DV15
6,00

0

0

,5

2,0

(bestaand)
aseik
a.
verlaagd gazon
ter behoud bestaande bomen

0

0

,0

2,0

R2

DG5
vlier
Sam.ni.
DG5
hazelaar
Cor.ava.
DG5
liguster
Li. ov.
DG5
kornoelje
Cor. kou.

DG2
2x wilgentipi
gevlochten Salix viminalis
wilgentunnel
gevlochten Sa.vi.
vrije hoogte 2m

beplanting bosplantsoen:
DG5
vlier
Sambucus nigra
hazelaar
Corylus avalana
kornoelje
Cornus kousa
veldesdoorn Acer campestre
krent
Amelanchier lamarkii
liguster
Ligustrum ovalifolium

7x Acacia-Robinia bokspringpaal 2.12.24.1
h=0,1/ 0,2/ 0,5/ 0,3/ 0,7/ 0,5/ 0,9m.

wilgentipi
gevlochten Salix viminalis

0,40
2,0

2,50

0

DG3

DG5
kornoelje
Cor. kou.
DG5
veldesdoorn
Ac. cam.
DG5
krent
Am.la.

1,7

2

DG5
kornoelje
Cor. kou.
R6,5 DG5
0veldesdoorn
Ac. cam.
DG5
krent
Am.la.

DG1 (bestaand)
paardenkastenje
Ae.h.B

R

2,

00

DG2

DG1 (bestaand)
hopbeuk
Os.ca.

DG1 (bestaand)
hopbeuk
Os.ca.

ag

DG1 (bestaand)
hopbeuk
Os.ca.

DG7
Zeeuwse haag
DV25

DE2

DE2

DE8

DV12

DV12

schaal 1:150

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DE2

DE8

DV9

DV5

DG1 (bestaand)
hopbeuk
Os.ca.

DG1 (bestaand)
hopbeuk
Os.ca.

DG1 (bestaand)
hopbeuk
Os.ca.

DV5

DV12

DV12

DV12

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

DV12

DV12

DV12

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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detail 8 Kuyperlaan

n
blauw/paars
3,00

+ Ligustrum vulgare 'Lodense'

22,50

3,00

15,00

9,00

DG4
La.ang.

1,

00

DG1
hemelboom
Ail.al.

2,00
2,00

DG4
La.ang.

beplanting hof:

,00

DG1
Alb.jul.

R3

1,50

DV15

4,67

DG4
Sal.ne.

DG1 (bestaand)
meidoorn
Cr.p.S.

DG1 (bestaand)
meidoorn
Cr.p.S.

0

R

2,0

R1,0

0

DG5
Zeeuwse haag
meidoorn/ sleedoorn/
veldesdoorn/ liguster

DG2

DG5 + DG4
vlinderstuik + liguster
Bud.da.'Empire blue' + Ligustrum vulgare 'Lodense'

DV33

vlinderstuik met bodembedekkers
Buddleja davidii 'Empire blue'
200-250cm VII-IX

0
R1

,0

DV12

DV12

DV12

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DV12

,00
R1

2,00

1,50

DG5 + DG4
vlinderstuik + liguster
Bud.da.'Empire blue' + Ligustrum vulgare 'Lodense'

DG1 (bestaand)
amberboom
Li.st.

DG1 (bestaand)
amberboom
Li.st.

DG7
Zeeuwse haag
DV25

DG1 (bestaand)
amberboom
Li.st.

DE2

DE8

DV9

DV12

DG1 (bestaand)
amberboom
Li.st.
00

DV12

DG5
Zeeuwse haag
meidoorn/ sleedoorn/
veldesdoorn/ liguster

R1,

DV12

DV33

salie
salvia nemerosa 'Mainacht'
60-80cm III-VI

8,82

DG1 (bestaand)
amberboom
Li.st.

DE8
DV5

72

00

DE2

DV12

DG4
La.ang.

DG1

DG1 (bestaand)
amberboom
Li.st.

DG1 (bestaand)
amberboom
Li.st.

2

DV12

DG1
Alb.jul.

2,00

0
,0

DV15

,
R1

DG1 (bestaand)
amberboom
Li.st.

DV12

DG4
Sal.ne.

var. 900-3000

DG2

R2

0

,0

R1

1,50

8,99

0

,0
R1

beplanting stiltetuin:
lavendel
lavendula angustifolia
40-60cm VI-VIII

1

DG4
La.ang.

Liguster
Ligustrum vulgare 'Lodense'
50cm

0,25

DG4
La.ang.
3,90

DG4
Sal.ne.

R1

DG1
Alb.jul.

2,60

2,00

DG1
Alb.jul.

0

,0

DV25

2,00

4,33

DG1 (bestaand)
meidoorn
Cr.p.S.

DG2

,00

,00

DG4
La.ang.

0

,0

R1

R3

DE6
6x bank met rugleuning
onderlinge afstand 10mm en DV15
4x vrijstaande stoelen
(beide Bingerden)
12,46
DE7
R1

DV33

,00

7,75

,00

DV15

R1

R1

7,51

,00

R2

DG5
Zeeuwse haag
meidoorn/ sleedoorn/
veldesdoorn/ liguster

6,4

r

DV12

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DV5

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

DV12

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

DV12

DV12

DV12

DV12

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

DV12

DV12

schaal 1:150

gazon

1,00

1,50

detail 9 Kuyperlaan

plantvak

haag

0,40
var. 1,27

1,50
DG3

schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DV33

plantvak

0,40
2,00

2,00

0,40
1,90

4,04
DV33

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DE6 DV33

2,00

haag

gazon

haag

0,40
1,50

var.0,99
DV33

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

DG3

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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detail 10 vlonderbrug

R0

,5

DV15

peil=1000

11,33

liggerplan vlonderbrug

0

R0,25

1:2

DV15

1:16

1:2
2,00

DE9
DG3

1:4

11,50

,50

DV15
peil=500

R0

DV15

1:16

1,60

1:4

DV15

DE9

G3

8,00

9,38

2,9

5

dt08

dt08
vlonderbrug
als bestaande pad
peil=000

DG3

DV15

74

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:150

WP:-5.35

detail 11 vlonderbrug
radkeerder
gerecycled kunstof 70x40mm
dekplanken met profiel
overstek waterzijde 150mm
gerecycled kunstof 47x200mm
onderlinge afstand 10mm
langsligger FSC hardhout
60x175mm
bevestigd met hoekstaal
randligger FSC hardhout
100x250mm
bevestigd aan palen
palen FSC hardhout
150x150mm

radkeerder
stalen buis Ø80 RAL7016
op stalen staander hoh 1,5m

doorsnede vlonder

1,00

leuning
stalenbuis Ø80 (RAL7016)
stalen staander hoh 1,5m

0,25

0,20

radkering
stalenbuis Ø80 (RAL7016)
op stalen staander hoh 1,5m

doorsnede pad
schaal 1:150

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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detail 12 leuning vlonderbrug/ trap
buisprofiel
Ø80x4mm
buisprofielRAL7016
Ø80x4 mm

0,250

0,025

kopplaat RAL7016
4mm dik
afrondingsradius 80mm
0,050
0,250

1,000

1,500

staander RAL7016
225x50x20mm
verankering
draadeind+M10
voetplaat RAL7016
150x150x10mm

staander
1018x50x20mm

ondersabeling

verankering
draadeind+M10
voetplaat
150x150x10mm

betonnenpoer
200x200x300mm

ondersabeling
betonnenpoer
200x200x300mm
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schaal 1:10

schaal 1:10

aanzicht leuning

doorsnede leuning

detail 13 radkering

buisprofiel
Ø80x4 mm

0,225

0,200

0,200

kopplaat 4mm dik
afrondingsradius 80mm

0,100
staander
225x50x20mm

1,000

buisprofiel
Ø75x4 mm

staander
225x50x20mm
verankering
draadeind+M10
voetplaat
150x150x10mm

1,500

verankering
draadeind+M10

ondersabeling

voetplaat
150x150x10mm

betonnenpoer
200x200x300mm

ondersabeling
betonnenpoer
200x200x300mm

schaal 1:10

schaal 1:10

aanzicht radkering

doorsnede radkering
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detail 14 Groen van Prinstererlaan

1:2

1:2
DW1

duiker
2x buis Ø200mm

uitstroombak
DV15
1:16 DV15
1:16
DW2

DG1
(bestaand)
hartbladige
els
DV3
Al.co.

1:4

DW1

DG3

DG1 (bestaand)
hartbladige els
Al.co.

1:5

1:5

DG1 (nieuw)
hartbladige els
Al.co.

Prins

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

1:2

DG8

leuning
zie detail 8b
familie van brugleuning

n van

1:3

1:2

DW2
wadi opbouw (zie detail)

Groe
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DG3

uitstroombak
traptreden
zie profiel 9b

1:5

duiker
2x buis Ø200mm

duiker
buis Ø1000mm

DW3
wadi opbouw:
zwerfkeien (grabbo findlinge)
op bodem graszode (breed ca. 1,2m)/ basaltsplit (8/16mm)
dichte folie (op ca. 0,25m diepte)

1:5

terer

laan

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen

schaal 1:500

DW1

uitstroombak
buis Ø200mm

DV15

DV15

1:16

DG3

DW2
uitstroombak

DW2

DG8

wadi opbouw:
op bodem graszode (breed ca. 1,2m)/ basaltsplit (8/16mm)
dichte folie (op ca. 0,25m diepte)

buis Ø200mm

2,00

traptreden
zie profiel 9b

DW1

DG3

leuning
zie detail 8b
familie van brugleuning

DV3

G ro e

schaal 1:150

n van

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

Prins

terer
l

aa

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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eigendomsgrens

plangrens

detail 15 Groen van Prinstererlaan

bestaande boom:
hartbladige els
Alnus cordata

leuning
zie detail 8b

-5.35

traptrede:
105/15

parkpad

1,60

trap + ruig gras

2,00
5,80

trottoir

rijbaan

3,00

12,40
28,80

flat

schaal 1:150
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DG3

overzicht verharding:
DV1 verharding wijkontsluiting: n.t.b.
DV2 fietssuggestiestrook wijkontsluiting: n.t.b.
DV3 betontegels grijs 150x300 halfsteensverband
DV4 bss keperverband (hergebruik)
DV5 bss elleboogverband (hergebruik)
DV6 bss halfsteensverband (hergebruik)
DV7 bss nieuw keperverband (kleur baleno zwart / antraciet tpv parkeerplaatsmarkering)
DV8 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno grijs)
DV9 bss nieuw elleboogverband (kleur baleno terracotta)
DV10 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno zwart)
DV11 bss nieuw halfsteensverband (kleur baleno grijs)
DV12 markeringsstenen (p-tegel/ huisafval/ invalide parkeerplaats)
DV13 valondergrond zand
DV14 grasbetonstenen
DV15 asfalt

DW2

overzicht verharding:
DV21 trottoirband 180/200 x 250 antraciet
DV22 trottoirband 130x150x250 antraciet
DV23 trottoirband 260/300 x 500 antraciet
DV24 parkeerband 60/200 x 250 antraciet
DV25 opsluitband 100 x 200 antraciet klik -10
DV26 prefabband Giverbo 400 x 500 kleur antraciet
DV27 stootband
DV28 inritband 500/800 x 180
DV30 verloopband
DV31 inritblok tpv invalide 800x500 antraciet
DV32 bestaande oeverbeschoeiing
DV33 betontegel antraciet 400x600 met passtukken in de bochten

DG3

DG1+DG2

overzicht groen en water:
DG1 bomen
DG2 intensief gras (gazon)
DG3 extensief gras (bermmengsel n.t.b.)
DG4 bodembedekkers (zie details)
DG5 sierheesters (zie details)
DG6 bosplantsoen (zie details)
DG7 hagen (zie details)
DG8 oeverbeplanting (zie details)

DW1 watergang
DW2 wadi (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
DW3 wadi met zwerfkeien (grabo findlinge) wadibodem basaltsplit 8/16mm
mm

overige elementen:
DE1 verlichting Schreder onyx
DE2 verlichting Schreder altra
DE3 verlichting Philips cityzen
DE4 bestaande verlichtingsmast (schreder onyx)
DE6 bank Interdesign bingerden
DE7 afvalbak Bammens capitole
DE8 fietsniet RVS
DE9 hekwerk
DE10 straat kolk
DE11 speelvoorzieningen
DK1
DK2

riolering
kabels en leidingen
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