6. SPEELTUINEN, PLEINTJES, HOVEN
6.1

spelen

speeltuinen en speelaanleidingen
De vier speelplekken in de buurt worden opnieuw
ingericht. De bewoners van de buurt hebben hiervoor
schetsen gemaakt. Deze worden betrokken bij het
ontwerp. De speelplekken liggen aan de volgende straten
en hebben als doelgroep:
1)

Schoutenlaan: 0-18 jaar;

2)

Visserlaan: 0-6 jaar;

3)

Houtenlaan: 0-12 jaar;

4)

Aalberselaan: 0-12 jaar.

Voor speelplekken in de openbare ruimte heeft de

4

1

gemeente beleid geschreven. Voor kinderen van 0 tot 6
jaar moet er binnen 100 meter een speelplek aanwezig

Thorbeckelaan
Thorbeckelaan

zijn, voor kinderen van 6 tot 12 en van 12 jaar en ouder is
dat respectievelijk 400 en 1000 meter. In een bestaande
wijk is dit echter niet altijd te realiseren, bijvoorbeeld
wegens ruimtegebrek. In dat geval zijn ook zogenaamde
spelaanleidingen

aanvullend

mogelijk:

bijvoorbeeld

hinkeltegels of een knikkerputje. Op de pleintjes zullen
daarom enkele speelaanleidingen worden geplaatst.

2

hof

3

pleintje
speelplek

speelplekken, pleintjes en hoven
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6 - 12 jaar

12 -18
jaar

0 - 6 jaar

leeftijdsgroepen
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indeling en circulatie

speeltuin Schoutenlaan (0-18 jaar)
In de huidige situatie is de speeltuin een grasveld met

inrichtingselementen 0-6 jaar

grote voetbalgoals en een aantal speelvoorzieningen

•

swingband;

(schommel, duikelrek, klimrek) en een picknicktafel.

•

heuvel met glijbaan en uitkijktoren met plateau;

•

bankje;

wensen bewoners

•

afvalbak;

•

schommel, glijbaan, klimtoestel, wip;

•

zand/houtsnippers op de grond;

•

bank;

•

speeltuin wordt afgebakend door grondlichaam

•

heuvel met kabelbaan;

(heuvel).

•

zitboom;

•

voetbalveldje;

inrichtingselementen 6-12 jaar

•

afbakening naar het water;

•

heuvel met kabelbaan;

•

drainage.

•

voetbalveld in het gras.

voorstel inrichting

inrichtingselementen 12-18 jaar

De speeltuin wordt voor kinderen van alle leeftijden.

•

vlonder aan het water om te vissen;

Aansluitend op de inrichting van de Balijrand en het

•

bankjes/buizen om te zitten;

Balijbos wordt het een groene, informele speeltuin. Het

•

afvalbakken;

thema is: avontuurlijk spelen. Er worden natuurlijke

•

sportobject (basket/ﬁtness).

materialen toegepast. Aan de kant van de woningen
komen twee plekken: een voor de kleinere kinderen (0-6
jaar) en een voor kinderen van 6-12 jaar. Deze twee
plekken worden van elkaar gescheiden door een heuvel.
Voorstel is om de speel-/hangplek voor de jongeren (1218 jaar) aan de overzijde van het water te plaatsen. Dit
voorstel moet nog op haalbaarheid worden onderzocht.
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leeftijdsgroepen
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De Visserlaan

0 - 6 jaar

R. de Beerenbroucklaan

De Visserlaan

R. de Beerenbroucklaan

indeling en circulatie

speeltuin De Visserlaan (0-6 jaar)
In de huidige situatie bestaat de speeltuin uit een tweetal

inrichtingselementen

wipkippen en een glijbaan. Daarnaast hebben bewoners

•

mandschommel;

een autoband in een boom gehangen. Deze dient als

•

glij- en klimcombinatie;

schommel.

•

bank met zicht op het Balijbos (met afvalbak);

•

boomschorsondergrond onder de speelvoorzieningen;

wensen bewoners
•

mandschommel;

•

glij- en klimcombinatie;

•

boomschorspad van Tilanussingel naar De Visser-

•

paden naar Tilanussingel en De Visserﬂat.

e
ren
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B
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•

bankjes met prullenbakken met zicht op Balijrand;

•

thema is natuurlijk spelen.

voorstel inrichting
De speeltuin aan de De Visserlaan is bedoeld voor
kinderen van 0-6 jaar. Aansluitend op de inrichting
van de Balijrand en het Balijbos wordt het een groene,

De Visserlaan

ﬂat;

informele speeltuin. Het thema is: natuurlijk spelen. Er
worden natuurlijke materialen toegepast. De speeltuin
wordt ingericht als ‘eiland’ in het groen. De plek wordt
omgeven door een grondlichaam. Ook tussen de bomen
op het veld kan gespeeld worden.
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Houtenlaan

Houtenlaan

0 - 6 jaar

6 - 12 jaar

leeftijdsgroepen
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indeling en circulatie

De speeltuin in de Houtenlaan bestaat uit een draadcircus

inrichtingselementen

(spin) naast een vrij groot verhard plein met een tweetal

•

voetbalveld;

minigoals, een speelhuisje en een tuimelrek.

•

draadcircus (eventueel hergebruik);

•

tuimelrek (hergebruik bestaande rek);

wensen bewoners

•

schommel;

•

voetbalveld (wordt veel gebruik van gemaakt);

•

boomschors en gras als ondergrond;

•

draadcircus;

•

drie bankjes met uitzicht op de speelplek;

•

bestaande tuimelrek;

•

ﬁetsenrekken bij de bankjes.

•

schommel;

•

natuurlijke ondergrond;

•

bankjes;

•

ﬁetsenrekken.

voorstel inrichting
De speeltuin aan de Houtenlaan is bedoeld voor kinderen
van 0-12 jaar. De speeltuin wordt ingericht als ‘eiland’

Houtenlaan

speeltuin Houtenlaan (0-12 jaar)

in het groen. Door paden om de plek heen te leggen
kan een rondje gerend of geﬁetst worden rondom de
speeltuin. De paden dienen tevens als afscheiding
tussen de speelplek voor de allerkleinste kinderen en de
grotere kinderen. De speeltuin wordt omgeven door een
grondlichaam. Zo kunnen de kinderen niet makkelijk bij
het water komen.
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6 - 12 jaar
n

n

Colijnlaa

Colijnlaa

an
Albardala

an
Albardala

laan
Aalberse

0 - ... jaar

Aalberse

laan

0 - 6 jaar

Thorbeck

leeftijdsgroepen

42

elaan

Thorbeck

indeling en circulatie

elaan

speeltuin Aalberselaan (0-12 jaar)
Momenteel is er langs de Aalberselaan een speeltuin met

voorstel inrichting

een paar speelobjecten voor de jongere jeugd. Er staan

Naast de ﬂats komen drie speelvelden voor drie

een wip, een wipkip en een klimrek.

leeftijdsgroepen (0-88, 0-6 en 6-12 jaar). De plekken

wensen bewoners

De plekken worden enigszins verdiept aangelegd en

•

drempel bij de entree van de Aalberselaan;

omgeven door een rand. Deze zorgt voor afscherming

drie speelvelden voor drie leeftijdsgroepen (0-88,

en kinderen kunnen op de rand zitten. De speeltuin krijgt

0-6 en 6-12 jaar);

een sportieve uitstraling.

•
•

speeltuin 0-88:
o

•

picknicktafels met prullenbak;

inrichtingselementen 0-88

speeltuin 0-6:

•

bankjes/picknicktafel met prullenbak;

o

Zand

•

zandondergrond/halfverharding;

o

klimmen en glijden;

•

jeu de boulesmogelijkheid.

o

balanceren;

o

schommelen;

o

alles gecombineerd in één

inrichtingselementen 0-6
•

speelobject;
o
•

natuurlijke verhoging;

speeltuin 6-12:
o

voetbalveld met goals;

o

basketbalbaskets;

o

getekende belijning op asfalt.

e alberselaan
A

worden met elkaar verbonden door middel van een pad.

n

Colijnlaa

laan

Albarda

gecombineerd in één speelobject glijden, klimmen,
schommelen;

•

zandondergrond;

•

twee bankjes met afvalbak.

inrichtingselementen 6-12
•

voetbalveld met goals;

•

basketbalbaskets;

•

getekende belijning op asfalt.

elaan

k
Thorbec
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bouwstenen bestrating

bouwstenen groen

bouwstenen inrichtingselementen
bloembakken met zitrand

bomen: bijzondere lente- of herfstkleuren
basisbestrating: bruine klinkers

patroon van speelelementen (hinkeltegels, knikkerputje)
of letters (straatnaam)
patroonbestrating: grijze klinkers (diverse patronen)
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groene invulling: hagen en gras

6.2

pleintjes

De pleintjes in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd.

H

J

C

B

Thorbeckelaan

D

A

schalen voldoende zijn of dat paaltjes toegevoegd
moeten worden (aandachtspunt: hulpdiensten);

dat ze de pleintjes belangrijk vinden. Aanwonenden
Thorbeckelaan

voorkomen van (ﬁets)verkeer. Bekeken wordt of de

pleintjes ‘meer van deze tijd’ te maken, met behoud van
het beschutte karakter. De bewoners hebben aangegeven

I

G

F

E

•

Ze worden daarom opnieuw ingericht. Doel is om de
•

alle pleintjes krijgen nieuwe verlichting (4 meter
hoge masten).

werden daarom uitgenodigd om eigen schetsen voor de
pleintjes te maken. De ingediende schetsen zijn vertaald

Bij alle pleintjes is ingezet op een informele sfeer,

in tien verschillende ontwerpen. Aan de verschillende

die aansluit bij het karakter van de voortuinen. De

elementen is op de volgende wijze invulling gegeven:

verschillende ontwerpen voor de pleintjes zijn éen familie
geworden. Zo blijft de buurt een eenheid.

•

bruine en grijze klinkers, passend bij de bestrating
in de rest van de buurt. Het bestratingpatroon is
gebaseerd op de bewonersschetsen;

•

bijzondere bomen met lente- of herfstkleuren. Aan-

•

haag op kopse kanten van tuinen. Indien gewenst

•

bloembakken met een zitrand en kleurrijke beplan-

•

bijzondere bestrating (hinkeltegels, knikkerputje of

tal en soort hangt af van het bewonersvoorstel;
hof
pleintje
speelplek

speelplekken, pleintjes en hoven

wordt op het plein een grasstrook aangelegd;
ting;
letters (de straatnaam) ingestraat).
Overige kenmerken:
•

in een strook van minimaal 2 m voor de voortuinen
worden geen bomen of meubilair geplaatst;
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plein A Tilanussingel
aantal inzendingen: 4

wensen bewoners
•

2 kleuren bestrating

•

kleine bomen (herfstbomen), 3 of 8

•

bloembak behouden (wilde planten)

•

beplanting langs nummer 114 behouden

•

paaltjes

•

speelaanleiding (knikkerpotje, hinkeltegels)

•

conﬂict: wel of geen bankjes

voorstel inrichting
bouwsteen bestrating
•

2 kleuren bestrating

bouwsteen groen
•

vier kleine herfstbomen

•

beplanting langs nummer 114 (nieuwe haag)

bouwsteen inrichtingselementen
•

aan beide zijden een bak met bloemen en een

•

patroon van speelse bestrating met hinkelpad/

zitrand
knikkerputje etc.
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TILANUS
LANUS

plein B Tilanussingel
aantal inzendingen: 1 unaniem voorstel

wensen bewoners
•

bloembakken met rand om op te zitten

•

bestaande bomen zo mogelijk behouden of nieuwe

•

patroon van rode tegels (30x30)

boom, zelfde soort
•

paaltjes

•

hinkeltegels geel cijfers 1 t/m 19

•

2 knikkerputjes

•

nieuwe lantarenpalen, modern design, zuinige lampen

•

bestaande hagen zo mogelijk handhaven

voorstel inrichting
bouwsteen bestrating
2 kleuren bestrating met patroon gebaseerd op schets

bouwsteen groen
•

4 bomen

TILANUS
LAN
NUS
N
US

•

bouwsteen inrichtingselementen
•

aan beide zijden een bak met bloemen en een zitrand

•

patroon van speelse bestrating met hinkelpad/knikkerputje etc.
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plein C Rommesingel
aantal inzendingen: 1

wensen bewoners
•

bloembakken verspreid over het pleintje

•

3-4 bloeiende bomen

•

geen bankje

•

eigenlijk zoals het nu is, maar dan een modernere/
frissere uitstraling

voorstel inrichting
bouwsteen bestrating
•

2 kleuren bestrating met patroon

bouwsteen groen
•

3 bloeiende bomen

bouwsteen inrichtingselementen
enkele bakken met bloemen
R
ROMME

•
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plein D Rommesingel

plein G Oudlaan

aantal inzendingen: 0

aantal inzendingen: 0

voorstel inrichting

voorstel inrichting

bouwsteen bestrating

bouwsteen bestrating

•

•

2 kleuren bestrating met patroon

2 kleuren bestrating met patroon

bouwsteen groen

bouwsteen groen

•

•

3 bloeiende bomen

3 bloeiende bomen

bouwsteen inrichtingselementen

bouwsteen inrichtingselementen

•

•

enkele bakken met bloemen

enkele bakken met bloemen

ROMME

OUD
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plein E Schoutenlaan
aantal inzendingen: 1

wensen bewoners
•

3 bomen met gras ertussen

•

geen bankjes ivm hangjeugd

•

bloembakken om ﬁetsers af te remmen

•

doorlopende stoep naar volgend pleintje

•

bewegende paaltjes ivm veiligheid (hulpdiensten)

voorstel inrichting
bouwsteen bestrating
•

bruine klinkers

bouwsteen groen
•

3 bomen met gras ertussen

bouwsteen inrichtingselementen

EN
UTEN
CHOUTE
CHOUTE
SCHOUTE
SCHOUTEN
SC

n
aan

UTEN
SCHOUTEN
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•

aan beide zijden bakken met bloemen

•

patroon van speelse bestrating en gras

plein F Schoutenlaan

plein H Oudlaan

aantal inzendingen: 4

aantal inzendingen: 3

wensen bewoners

wensen bewoners

•

paaltjes tegen autoverkeer

•

nieuwe, vrolijke bestrating geel/rood

•

boompjes en bankjes niet precies voor het raam

•

plantenbak

•

kleine bomen (3 of 8, één of twee rijen)

•

duikelrek

•

afwisselende bestrating: klinkers/tegels

•

iets dat ﬁetsers remt aan beide zijden

•

ruitpatroon dat aanleiding geeft tot spelen

•

sportvoorzieningen: volleybal/tennis/voetbal/bad-

•

knikkerputje/hinkelbaan

•

bolcatalpa’s/dakvormige boompjes

•

pleintje aan andere zijde hetzelfde inrichten

•

conﬂicterend: wel of geen straatmeubilair

minton/basketbal
•

bomen op huidige plaats behouden/nieuwe laagblijvende bloesembomen

•

conﬂicterend: grote veranderingen/geen grote
veranderingen

voorstel inrichting
bouwsteen bestrating

voorstel inrichting

•

2 kleuren bestrating met patroon gebaseerd op

bouwsteen bestrating

schets

•

schets (sportveldjes)

OUD

2 kleuren bestrating met patroon gebaseerd op

bouwsteen groen
•

3 kleine bomen, niet voor het raam

bouwsteen inrichtingselementen

bouwsteen groen
•

4 bomen (bloesem)

•

hagen op kopse kanten

•

bakken met bloemen en een zitrand

•

patroon van speelse bestrating met hinkelpad en

bouwsteen inrichtingselementen

knikkerputje.

•

1 2 3 4 5

enkele bakken met bloemen
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plein I Dreeslaan
aantal inzendingen: 1 (9 families)

wensen bewoners
•

verwijdering grote plantenbak achterzijde

•

ronde schaalbakken met beplanting (voorkomen dat
er gevoetbald wordt tegen schuurmuurtjes)

•

betegeling speelser (verschillende tegels/patronen)

•

hinkeltegels/knikkerpotje

•

zitmogelijkheid om één van de bomen

•

bomen vervangen door voller type of bolbomen

•

beplanting in brandgangen snoeien/verwijderen

•

gezamenlijke aanpak drainage brandgangen

voorstel inrichting
bouwsteen bestrating
•

2 kleuren bestrating met patroon

bouwsteen groen
•

3 nieuwe bomen
DR
DREES

bouwsteen inrichtingselementen
•

bakken met bloemen en een zitrand

•

patroon van bestrating met hinkelpad/knikkerputje
etc.
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plein J Dreeslaan
aantal inzendingen: 1

wensen bewoners
•

haag als afscheiding met straten

•

bloembakken rond, vaste planten en bloeiers

•

hinkelbaan, knikkerpotje

•

houten zitbanken

•

mooie bomen, bloesem in de lente, dikkere stam

•

klikobakkenplek

•

lagere buxus/ligusterhaag+nette groenstrook met
bollen op kopse kant
stoep doortrekken aangrenzend aan het plein

voorstel inrichting

DREES

•

bouwsteen bestrating
•

2 kleuren bestrating met patroon

bouwsteen groen
•

5 nieuwe bomen (bloesem)

•

haag op kopse kant

bouwsteen inrichtingselementen
•

bakken met bloemen en een zitrand

•

patroon van bestrating met hinkelpad/knikkerputje

•

klikobakken naast parkeerplaatsen Dreeslaan
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6.3

hoven

Ook bij de inrichting van de hoven is aan bewoners

voorgestelde maatregelen

gevraagd wat zij belangrijk vinden. Voor de hoven aan

•

groen: gras, bomen;

de Colijnlaan, Albadalaan en Thorbeckelaan zijn enkele

•

hagen als afscherming van parkeerplaatsen;

wensen ontvangen.

•

bij hoven 1 en 2: as van de weg iets opschuiven, zodat meer ruimte voor groen en parkeren

wensen bewoners

ontstaat. Er blijft voldoende ruimte aanwezig om

•

(tijdelijk) voor de garages te parkeren;

groen: laagblijvend, bomen (kopse kant), struiken,
bloemen;

•

•

bij hoven 3,4,5,6 is het niet mogelijk om de as van
de weg op te schuiven. De ligging blijft gelijk;

geen hondenuitlaatgebied in de nabijheid van de
speelgelegenheid;

•

ondergrondse afvalberging;

•

hinkeltegels;

•

hondenuitlaatgebied zo mogelijk iets opschuiven.

•

liftschachten, kopse kanten en parkeerplaatsen:
groene uitstraling;

•

as van de weg dichter bij de ﬂats;

•

meningen verdeeld over benodigd aantal parkeerplaatsen;

•

ondergrondse afvalberging.
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7.1

straatmeubilair

wensen bewoners
•

meer afvalbakken plaatsen

•

vijver bij de entree verfraaien (vlonders voor vissers, fontein, etc)

•

meer bankjes

•

kunstwerk bij toegang naar Balij

voorgestelde maatregelen
De gebruiksmogelijkheden van het groen langs de
Balijrand worden verbeterd:
•

herinrichten van de speelfuncties;

•

verbeteren van de zitmogelijkheden met bankjes en
afvalbakken;

•

bij het wandelpad naar de Balij kan een kunstwerk
worden geplaatst. Voorstel is om hier een beeld te
plaatsen: een bank met staatslieden als verwijzing
naar de naam van de buurt.

Bij de grote vijver bij de entree van de wijk kan een
vlonder worden geplaatst. Daarnaast wordt bekeken
of de vijver verfraaid kan worden met een fontein of
kunstwerk.
Het hoofdstuk over spelen, pleintjes en hoven behandelt
de inrichting van die speciﬁeke plekken.
bank
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afvalbak

referentie voor bankje met Staatslieden

7. INRICHTINGSELEMENTEN
7.2

verlichting

Alle lichtmasten en armaturen in de Staatsliedenbuurt
worden vernieuwd. Er worden verschillende armaturen
toegepast. Langs de wegen is gekozen voor lichtmasten
met een hoogte van 6 meter, Schredér type Altra (aan
gebogen mast). De masten staan aan één zijde van de
straat op een afstand van 22,5 m van elkaar. Langs de
wandelpaden en op de pleintjes worden lichtmasten van
4 meter hoog geplaatst, Philips type Cityzen.

7.3

garagedeuren

De garageboxen in de Staatsliedenbuurt ogen verouderd
en rommelig door de verschillende kleuren van de

Schredér type Altra

Philips type Cityzen

garagedeuren en afgebladderde verf. Deze situatie
wordt, op verzoek van de bewoners, verbeterd door
het verven van de garagedeuren en de daklijsten van
de garageblokken. Het toepassen van verschillende
groentinten voor de garagedeuren geeft een mooi
evenwichtig beeld. Bij voldoende belangstelling wordt de
verf door de gemeente geleverd. Het verven dient door
de bewoners te gebeuren.

RAL 6001

RAL 6018

RAL 6026

RAL 6029

huidige situatie

57

huisvuilaanbiedplaatsen
ondergrondse containers
huisvuilaanbiedplaatsen en containers
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7.3

vuilophaal

Het huisvuil wordt op dit moment op verschillende
manieren verzameld. Grondgebonden woningen maken
gebruik van huisvuilaanbiedplaatsen voor containers.
Deze bevinden zich op het trottoir, op pleintjes of
op parkeerplaatsen. Bij de ﬂats zijn bovengrondse
afvalcontainers aanwezig. Het is de wens van de bewoners
om hier ondergrondse afvalberging te realiseren.

voorgestelde maatregelen
De huisvuilaanbiedplaatsen van de grondgebonden
woningen worden op dezelfde locatie gesitueerd. Het
aantal aanbiedplaatsen blijft gelijk. In enkele gevallen
wordt de plek iets verplaatst:
•

ter plaatse van een te privatiseren stuk grond wordt
de aanbiedplaats op een nabijgelegen (parkeer)
plaats gesitueerd;

•

ten behoeve van de nieuwe inrichting van de pleintjes wordt de aanbiedplaats soms enkele meters
opgeschoven.

Bij de ﬂats worden ondergrondse afvalcontainers
geplaatst. Deze worden gesitueerd tegenover de ingang
van de ﬂats, naast de parkeerplaatsen.

ondergrondse afvalcontainer

signalering huisvuilaanbiedplaatsen
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BIJLAGEN

61

huidige situatie

30 km/u zone

woonerf

50 km/u

30 km/u

15 km/u

Rijbaan breed

Rijbaan breed

Rijbaan smal

Geen snelheidsremmende maatregelen aanwezig

Meerdere snelheidsremmende maatregelen nodig

Enkele snelheidsremmende maatregelen nodig

Niet overal ruimte voor voetgangersstroken/trottoir

Niet overal ruimte voor voetgangersstroken/trottoir

Overal ruimte voor voetgangersstroken

Hoogteverschil tussen rijbaan en trottoir

Hoogteverschil tussen rijbaan en trottoir

Geen hoogteverschil tussen rijbaan en trottoir

Kruisingen
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zijstraten

met

Thorbeckelaan

soms

Kruisingen

zijstraten

met

Thorbeckelaan

soms

Kruisingen

zijstraten

met

Thorbeckelaan

overal

gelijkwaardig en soms ongelijkwaardig

gelijkwaardig en soms ongelijkwaardig

vormgeven als uitrit (ongelijkwaardige kruising)

Overige straten gelijkwaardige kruisingen

Overige straten gelijkwaardige kruisingen

Overige straten gelijkwaardige kruisingen

Gemarkeerde

Gemarkeerde

Alle parkeerplaatsen gemarkeerd (P-tegel of P-bord).

en

ongemarkeerde

parkeerplaatsen.

en

ongemarkeerde

parkeerplaatsen.

Parkeren buiten gemarkeerde plaatsen toegestaan.

Parkeren buiten gemarkeerde plaatsen toegestaan.

Parkeren buiten gemarkeerde plaatsen niet toegestaan.

Parkeren voor garagedeuren niet toegestaan.

Parkeren voor garagedeuren niet toegestaan.

Parkeren voor garagedeuren niet toegestaan.

Benodigde parkeerplaatsen 350

Aantal parkeerplaatsen 390

Aantal parkeerplaatsen 390

(op basis van meting)

(gemarkeerd en ongemarkeerd)

(allen gemarkeerd)

BIJLAGE A) STRAAT/ERF
advies
Advies is om het woonerf in te stellen in alle straten in de
Staatsliedenbuurt, behalve in de Thorbeckelaan:
•

het woonerf biedt de meeste mogelijkheden voor
het creëren van een verblijfsgebied (auto’s rijden
langzaam doordat de straten smal zijn);

•

de situatie voor voetgangers is bij toepassing van
het woonerf in alle straten goed (overal is voldoende ruimte voor voetgangersstroken). Bij het
instellen van een 30 km/u zone is de situatie voor
voetgangers wisselend: sommige straten is het niet
mogelijk om een goede voetgangersvoorziening aan
te leggen;

•

instellen van het woonerf is een overzichtelijke
oplossing voor de kruisingen van deze zijstraten
met de Thorbeckelaan. Deze worden ingericht als
uitritten. Die inrichting past goed bij de huidige
vormgeving van de kruisingen;

•

instellen van het woonerf verschaft duidelijkheid
over waar in de straten geparkeerd wordt, terwijl
dit niet ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie.

uitsnede Tilanussingel bij inrichting als woonerf

uitsnede Tilanussingel bij inrichting als 30 km/u zone
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BIJLAGE B) BOMEN

stobbe
boom slechte conditie
ophoging max. 10cm
ophoging max. 20cm
ophoging max. 30cm
ophoging max. 40cm
geen data
door bewoners gewaardeerde bomen

0
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BIJLAGE C) OPHOGING

Voorgenomen ophoging van de Staatsliedenbuurt
De ophoging van het maaiveld is in centimenters aangegeven.
Het uitgangspunt is het oorspronkelijke aanlegniveau van de
wijk op 4.25- NAP. Aangegeven ophoging is een richtgetal. In de
besteksvoorbereiding wordt de werkelijke ophoging bepaald.
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