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Het Plangebied

waardevolle bomen:
beschermd

Opgave waterberging: 
40 m3

bouwplan

reeds uitgevoerd

bestaande (bouw)wegen waterberging i.c.m. spelen? beschermde bomen op achtergrond nu nog groen... parkeeropgave!

Kwaliteit (materialisatie)
geen kapitaalvernietiging 
Mogelijkheid spelen en 
ontmoeten
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Uitgangspunten en Randvoorwaarden 

Groen Verkeer Water

Het plangebied kent een grote parkeeropgave.
In onze voorstellen worden er 2 parkeerplaatsen in de 
Kerkstraat gerealiseerd, en een beperkt aantal op eigen 
erf (2 a 3). De rest komt in het verbindingsstraatje en
als haakse parkeervakken bij de buffer.
In het verbindingsstraatje kunnen de parkeerplaatsen 
parallel of onder een hoek worden aangelegd. Hoe 
meer parkeerplaatsen in het verbindingsstuk worden 
aangelegd, des te minder plekken er nodig zijn langs 
de buffer, waardoor de toegankelijkheid van het groen 
wordt vergroot.

Spelen

Parkeren

Binnen het plangebied staan een aantal grote, 
monumentale bomen. Deze dienen niet alleen 
gehandhaafd te blijven, ze dienen ook beschermd te 
worden, hetgeen betekent dat er geen activiteiten 
onder mogen plaatsvinden die de bomen kunnen 
beschadigen (zoals parkeren!).
De zone rond de waterbuffer, achter de haakse 
parkeerplaatsen, wordt groen ingericht, met eventueel 
speelaanleidingen. Daartoe moet het gebied voor 
kinderen goed toegankelijk zijn.

In het bestemmingsplan wordt niets gezegd over één-
of tweerichtingverkeer, maar het ontwikkelingsplan 
gaat van 2 richtingsverkeer uit, hoewel de straat 
daarvoor eigenlijk te smal is i.c.m. 2 zijdig parkeren.
Gezien de gekozen parkeeroplossing stellen wij één-
richtingsverkeer voor.
Eénrichtingsverkeer is in ieder geval geen vreemd 
element in de buurt: de aangrenzende straten zijn ook 
allemaal éénrichtingsverkeer. Een éénrichtingsstraat 
moet bij voorkeur 3,8 meter breed zijn, een twee-
richtingsstraat bij voorkeur minimaal 4,8 m.

In het huidige plangebied dient overvloedig hemel-
water (een extreme regenbui) te kunnen worden 
gebufferd, waarna deze in de grond infiltreert. Hier is 
aan gerekend; de opgave is om 40 m3 te bufferen. De 
huidige voorziening is een 1 meter diepe kuil van ca. 
80 m2 groot, die zich voor de helft vult met water. Wij 
stellen voor om de laagte iets minder diep te maken 
(80cm) en het oppervlak uit te breiden en glooiender,
landschappelijker vorm te geven. Daarbij loopt een deel 
steeds als eerste onder, terwijl het grootste deel van
de buffer juist bijna nooit onder water komt te staan.

Tijdens de bouw zijn al funderingen, bouwwegen, 
rioleringen en putten aangelegd. Het is niet de 
bedoeling om die allemaal te verwijderen. Indien 
mogelijk zullen we uitgaan van bestaande funderingen 
en rioleringen. De bovenlaag van asfalt en tijdelijke 
verhardingen wordt vervangen door kwalitatief 
hoogwaardigere materialen.

De zone rond de waterbuffer biedt voor de buurt-
kinderen de enige plek om in het groen te spelen. We 
willen dit graag landschappelijk / natuurlijk vormgeven. 
Daarbij passen wat ons betreft geen felgekleurde 
speeltoestellen, maar eerder terughoudende, natuur-
lijke speelaanleidingen, liefst van onbewerkt hout.
We willen hierover t.z.t. graag met de bewoners in 
gesprek gaan.

Dit heeft onder andere te maken met de materialisatie 
(welke stenen gebruiken we?), maar ook met de 
ruimtelijke keuzes die we maken. Zo denken we dat het 
parkeren, op ca. 1,2 meter voor de voordeur, zónder 
doorgangen naar de voordeur toe, een verlies van 
woonkwaliteit is. Verder denken we dat een informeel 
pleindeel, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
waar kinderen kunnen spelen, kwaliteit toevoegt. Ook 
de relatie tussen het plein en de buffer, die als natuur-
lijke speelaanleiding kan worden ingericht, kwaliteit 
toevoegen aan het plan.

Het bestemminsplan, zoals hierboven weergegeven, 
laat de bestemmingen en daarmee de mogelijkheden 
en beperkingen van het plangebied zien.
Het bestemmingsplan is te bekijken op:

www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestaande infra BestemmingsplanKwaliteit openbare ruimte

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Verkennende schetsen

VARIANT A
Gestoken parkeren aan één zijde 
van de weg
Ruimte voor voetganger
Eenrichtingsverkeer auto

Autoluw deel, zonder parkeren, 
als groen speelplein en 
ontmoetingsruimte

VARIANT C
Langsparkeren aan twee zijden van 
de weg
Eenrichtingsverkeer auto

Autoluw deel, zonder parkeren, 
als groen speelplein en 
ontmoetingsruimte

VARIANT D
Gestoken parkeren aan één zijde 
van de weg
Eenrichtingsverkeer auto
Extra parkeren tegenover buffer 
Autonome ontwikkeling niet 
meegenomen

Autoluw deel, zonder parkeren, 
als groen speelplein en 
ontmoetingsruimte

VARIANT B
Langsparkeren aan twee zijden van 
de weg
Tweerichtingsverkeer

Autoluw deel, zonder parkeren, 
als groen speelplein en 
ontmoetingsruimte
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locatie en werking bufferUitgewerkte variant

5 m3 berging

Smalle loopstrook, ca 1 m. 
(straatniveau)

Rijbaan eenrichtingsverkeer:
breedte ca 4,0 m

Beplantingsvakken met bestaande
bomen. Doorsteek voetpaadje met
ontmoetingsplek.
Lage onderbegroeiing met
sierbeplanting.

Landschappelijk vormgegeven buffer

11 Parkeervakken
Eventueel plaatsing laadpaal. 

5 langsparkeervakken

Informeel vormgegeven pleinruimte; 
verkeersluwe uitstraling.
Verblijfsplek - ontmoetingsplek:
dus niet parkeren

Natuurlijke speelaanleidingen. 
evt. klein trapveldje?

Rijbaan tweerichtingen,
breedte ca. 4,8 m

Eventueel plateau
t.p.v. voetpad-oversteek

13 Parkeervakken. 
Diagonaal

2 Parkeervakken in de Kerkstraat.

15m3 berging

25 m3 berging

Extreem:
buffer: > 40 m3
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uitgewerkte variant

Totaal aantal parkeerplaatsen plangebied:

Haaks parkeren buffer 

Langsparkeren buffer 

Tussengedeelte: 

Kerkstraat:

11 st

5 st

13 st

2 st

Openbare Ruimte: 

eigen erf:

31 st

3 st

Totaal: 34 st
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Referenties materiaalgebruik: Rijbaan

Gebakken materialen. 

Kleurstellingen en patronen: 

Eenvoudig of complex?
Betonklinkers 

gemelleerd, rood- zwart
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Referenties materiaalgebruik: Parkeerstroken

Refernties donkere gebakken 

klinker (in combinatie met 

gebakken rijbaan)

Referenties uit de omgeving 

Donkere betonklinker
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Referenties materiaalgebruik: Loopstroken

Verbijzondering: 

Gebakken klinkers of 

gebakken tegels

Standaard:

Trottoirtegels

conform omliggende straten
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Referenties materiaalgebruik: autoluwe straatje

Gebakken materialen. 

Kleurstellingen en patronen: 

Eenvoudig of complex?
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Referenties

Wadi

Combineren met SpelenWadi


