
Visie | aanleg jaren ‘50

Strak gazon met perken en paden, 
kleine groepjes (3) bomen en enkele solitaire bomen



Diversiteit in boomsoorten



Diversiteit in boomsoorten



Diversiteit in boomsoorten



Visie en schetsontwerp Benedenbuurt



Visie | straatbeeld en beleving

Aansluiten bij karakter jaren ‘50 wijk:
rustig straatbeeld

Jaren 
‘50

‘Gevoel van ruimte’



Visie | samenkomen, sport en spel

Multifunctionele grasvelden Voldoende zitgelegenheidBalans tussen rust en passend 
aanbod voor iedereen



Visie | groen en biodiversiteit

Meer biodiversiteit 
en diversiteit in groen

Verzorgde uitstralingBehouden openheid



Visie | verkeer en parkeren

Meer ruimte voor 
langzaam verkeer 

en verblijven

Onderscheid in 
wegen 

Veilig en 
comfortabel 

fietsen

Ontmoedigen 
hard rijden

Voldoende ruimte 
voor parkeren



Visie | klimaatadaptatie en duurzaamheid

Hemelwater zoveel mogelijk laten infiltreren
(tbv plantsoenen)

Voldoende schaduw creëren



Visie | twee lagen

1. Plantsoenen

+

2. Straten



Visie | plantsoenen

Huidige situatie Doorlopende groenstructuur Onderscheid plantsoenen



Visie | plantsoenen
Doorlopende wandelroute 
door plantsoenen



Visie | plantsoenen
Samenkomen, sport en spel

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Biodiversiteit en groen



Visie | plantsoenen

Jaren ‘50
Strak gazon met perken en paden, kleine groep-

jes (3) bomen en enkele solitaire bomen. 
Voornamelijk ‘kijkgroen’.

2021
Grasveld icm bloemrijk grasland, slingerende 
paden en perken met laagblijvende heesters,

kleine groepjes (3) bomen en
enkele solitaire bomen. 

Verschillende functies: samenkomen, spel, 
biodiversiteit, waterberging, etc.



Voorbeelduitwerking | plantsoenen

bloemrijk grasland

pad door plantsoen

perk met laagblijvende heesters en vaste planten

nieuwe boom

multifunctioneel grasveld



Voorbeelduitwerking | plantsoenen

10 m

1 m
0,6 m
0,3 m

bloemrijk grasland grasgras bomengroepperk met heester 
en vaste planten



Referenties beplanting | plantsoenen



Referenties samenkomen, sport en spel | plantsoenen



Visie | straten

Huidige situatie Onderscheid 
30 km/h en woonerf?



Visie | straten

•	 15 km/h

•	 Geen trottoirs, voetgangers mogen hele breedte van de straat benutten.

•	 Er mag alleen geparkeerd worden op daarvoor aangegeven plaatsen.

Geen standaardvoorschriften voor het inrichten van een 30 km/h-zone. 
Wel richtlijnen: 

•	 Het wegbeeld moet zodanig zijn ingericht dat weg en omgeving niet 
uitnodigen tot hogere snelheden.

•	 Het is toegestaan om auto’s aan de zijkant van de weg te parkeren.

Woonerf

30 km/h zone


