
Herinrichting openbare ruimte 
Benedenbuurt Wageningen

1ste bewonersbijeenkomst



Welkom!

•	 Zet je straatnaam achter je naam

•	 Stel je vragen in de chat



Programma 19.30h – 21.30h

•	 Introductie project,  werkgroep en tijdspad

•	Presentatie thema’s

PAUZE 5 minuten

•	Brainstorm in groepen

•	Gezamenlijke terugkoppeling

•	Vervolgstappen en afsluiting 



De werkgroep 

•	 Lilian Oostveen - communicatie

•	 Lian Kasper - procesbegeleiding

•	 Ymkje van de Witte - landschapsarchitect 
•	Angela Hinz - landschapsarchitect 
•	Wanka Lelieveld - initiatiefnemer/communicatie 

Betrokken bewoners:
•	Greetje Meijer
•	Antke Meintema
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Vanuit de gemeente

•	Peter de Haan – Wethouder Klimaatbeleid en Duurzame Mobiliteit

•	Ewart Jansen – Projectleider Openbare Ruimte

•	Richard van Vliet – Regisseur Openbare Ruimte



•	Rioleringsvervanging

•	Aanleg Warmtenet

•	Herinrichting Openbare Ruimte

Beoogde realisatie in 2022

Herinrichting Benedenbuurt - Context



Doelstelling werkgroep

1.  Onderzoeken wensen bewoners + 

 gezamenlijk doelstellingen formuleren voor een herinrichtingsplan 

2.  Vormgeven aan een herinrichtingsplan: 

•	  gebaseerd op wensen bewoners 

•	  breed gedragen 

•	  voldoen aan programma van eisen van de gemeente Wageningen



Herinrichting Benedenbuurt - Proces

Bewonersbijeenkomst 1 – input en ideeën verzamelen

•	Werkgroep maakt visie en schetsontwerp/scenario’s

Bewonersbijeenkomst 2 (half mei) – feedback en input door bewoners

•	Werkgroep maakt voorlopig ontwerp

Bewonersbijeenkomst 3 (juli) – voorleggen ontwerp aan bewoners

•	Werkgroep maakt definitief ontwerp

Presentatie definitief ontwerp (oktober) 



Doel van vanavond:

•	 Inventariseren van knelpunten, wensen en ideeën voor de wijk

•	Als input voor visie en schetsontwerp



Goed om te weten:

•	Wilde ideeën zijn welkom!

•	Houd er wel rekening mee dat niet alles kan worden uitgevoerd

•	Evt. zoeken we subsidiemogelijkheden

•	Werkgroep faciliteert en werkt uit

•	Gemeente is eindverantwoordelijk



Vragen?



•	Plangebied

•	Programma van eisen 
   gemeente Wageningen



Plangebied herinrichting



Programma van eisen - gemeente Wageningen

•	 Waterhuishouding / riolering
Hemelwater zoveel mogelijk infiltreren

•	 Wegen
Duurzaam veilig
Woonerf of 30 km/u inrichting 
Wegen in gebakken klinkers 

•	 Parkeren
Minimaal net zoveel parkeerplaatsen als huidige situatie

•	 Groen
Er mag geen groen verdwijnen 
Waar mogelijk ecologische biodiversiteit vergroten

•	 Spelen
Huidige speelruimte behouden



Referentiebeelden per thema



5 thema’s:

•	 Straatbeeld en beleving

•	Groen en biodiversiteit

•	 Samenkomen, sport en spel  

•	Verkeer en parkeren

•	Klimaatadaptatie en duurzaamheid



De referentiebeelden dienen om ...

... inspiratie op te doen voor het gesprek in de deelgroepen straks

... te ontdekken wat er allemaal mogelijk is

... te onderzoeken wat we willen voor onze wijk

... ‘out of the box’ te denken



Straatbeeld en beleving



Pootakkerweg - huidige situatie



1950 - Drouwlaan
Strak gazon met perken en paden, eenheid in voortuinen, autoloze straten



Laan met heestervakken
Met heestervakken aan weerszijden straat, groen straatbeeld



Laan
Bomenlaan als karakteristiek van de straat



Verhard
Straat en trottoirs verhard zonder groen of bomen



Groen en biodiversiteit



Sleedoornplantsoen - huidige situatie



Bloemrijk grasland
Openheid behouden, vergroten biodiversiteit

Randen van plantsoenen en paden vaker maaien 



Vaste plantenborders
Openheid behouden, vergroten biodiversiteit
Vaste plantenborders afgewisseld met gazon



Kleine groepen van bossages
Open ruimte afgewisseld met kleine bossages, vergroten biodiversiteit



Bosplantsoen of voedselbos
 Weinig of geen open ruimte, vergroten biodiversiteit



Samenkomen, sport en spel



Meidoornplantsoen - huidige situatie



Verschillende mogelijkheden om te ontmoeten en te verblijven in de openbare ruimte
        



Sport en spelaanleiding, buurtmoestuin



Verkeer en parkeren



Kamperfoelielaan - huidige situatie



Gereedschapskist van Bach 88 Versie 2020.6 
Fig. 136  Woonerven bouwen voort op de oude tradities, de 
‘porch’ (waranda) als ‘overgangsgebied tussen wonen en ver-

keer’ zoals Gehl
32 (1978) die onderzocht in Australië. 

 

Fig. 137  Bandensporen na een sneeuwbui 
tonen dat de ‘ontsluitingsfunctie’ inderdaad 
minder rijruimte vraagt dan de auto normaliter 
wordt wordt toegedeeld. 
Minder asfalt is een tripel snijdend zwaard: 
-  meer veiligheid, 
-  minder materiaal gebruik, 
-  meer ruimte over voor groenen verblijven. 

 

Fig. 138  Vrij naar Hakkesteegt31: “Woonerven herstelden in versleten woonwijken een (ruimte-
lijk) evenwicht mogelijk tussen ‘Verkeren en Verblijven’”.

Fig. 139  Bloemendaal behoorde tot de gemeenten waar Woonerven een onbespreekbare be-
perking waren van vrije mobiliteit. Verkeersveiligheid bleef er jaren beperkt tot incidentele drem-
pels zoals deze ZONE30 toegang uit 1978 (Zie voor maatvoering Fig. 154 & 483)  

     

Ruimtelijk evenwicht tussen verkeer en verblijven



Parkeren op rijbaan



Parkeren als onderdeel van het trottoir



Woonerf
Max. 15 km/u

Voetgangers mogen de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen
Alleen parkeren op daarvoor aangegeven plaatsen



Klimaatadaptatie en duurzaamheid



Lijsterbeslaan - huidige situatie



Groepen bomen zorgen voor verkoeling op warme dagen



Door voldoende groen en waterdoorlatende bestratingen 
kan het hemelwater infiltreren en vertraagd worden afgevoerd tijdens piekbuien



Wadi’s kunnen hemelwater opvangen tijdens piekbuien



Hemelwater afkoppelen:

•	 Toestemming woningeigenaar: 

 gemeente vernieuwt huisaansluiting Vuil-Water-Afvoer 

 en legt nieuwe  huisaansluiting Hemel-Water-Afvoer aan

•	Geen toestemming woningeigenaar:

 gemeente vernieuwt perceelaansluiting Vuil-Water-Afvoer 

 tot aan particulier terrein en:

   - woningeigenaar koppelt later zelf hemelwater af in de tuin

   - woningeigenaar koppelt niet hemelwater af



Vragen?





Wat doen we met jullie input?

•	 Iedereen krijgt een korte samenvatting per post/mail

•	 Input wordt verwerkt tot een schetsontwerp of scenario’s

•	Deze bespreken we half mei met de bewoners



Input leveren kan nog t/m 26 april:

•	Per mail: info@benedenbuurtwageningen.nl 

•	 In de brievenbus: Kamperfoelielaan 40 

•	Via de website: benedenbuurtwageningen.nl

•	Kom langs bij Kamperfoelielaan 40:

  Op donderdag 22 april (15-17 uur)

  Op maandag 26 april (18-20uur)



Bedankt en tot snel!


