
Visie | straten

Waarom niet alles 30 km/h?
•	 Het straatprofiel van de straten die niet aan een plantsoen liggen, biedt 

te weinig ruimte om én een fatsoenlijke stoep te maken én fatsoenlijk te 
parkeren aan twee zijden. Inrichting als woonerf lost dat probleem op. 

Waarom niet alles woonerf?
•	 Postjesweg en parallelweg Ritzema Bosweg hebben een doorgaande functie.

•	 Niet realistisch om voor hele wijk 15 km/h in te stellen. 



Peiling!
30 km/h - woonerf



Visie | straten

Waarom geen éénrichtingsverkeer?

•	 Ontstaan er meer verkeersbewegingen door de wijk. 

•	 Gaat niet gehandhaafd worden, waardoor mensen toch in 2 richtingen 
gaan rijden en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

•	 Meer verkeersborden in de wijk.



Visie | straten

Huidige situatie Kruising 
wegen met plantsoenen?
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Wijk Bangert – Hoorn

De Groensteen is uitermate geschikt voor 
toepassingen die het straatbeeld niet mogen 
verstoren. In Wijk Bangert in Hoorn dient de 
groenstrook met Groensteen als afscheiding van 
rijbaan en voetgangerspad, terwijl die strook 
ook als oprit naar de woning fungeert. Daarnaast 
zorgt de groenstrook voor afwatering vanaf de 
hoger gelegen bebouwing zonder de rijstrook te 
belasten. De parallelle grasbaan geeft bovendien 
een ruimtelijke werking tussen verhardingen van 
gelijke kleur.
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Verschillende opties tussen continuïteit plantsoenen of weg

Continuïteit plantsoen / onderbreking rijweg
- verhoging / plateau in rijweg
- afwijkend materiaal (bv. grasbetontegel)

Continuïteit rijweg / verweving weg en groen
- geen verhoging / plateau in rijweg
- wegmateriaal loopt door (bv. klinkerweg met                
   uitsparingen voor grasklinkers)

Voorbeelduitwerking | doorsteek plantsoenen
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Peiling!
Doorsteek plantsoenen
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Huidige situatie | Kamperfoelielaan
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Woonerf  
dubbelzijdig parkeren

Voorbeelduitwerking | Kamperfoelielaan 
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Huidige situatie | Meidoornplantsoen
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Voorbeelduitwerking | Meidoornplantsoen
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Huidige situatie | Pootakkerweg
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Voorbeelduitwerking | Pootakkerweg
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Huidige situatie / voorbeelduitwerking | Postjesweg
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Referenties materialen | straten
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VOORDELEN OP EEN RIJ
 Begroeibaar oppervlak 29% (13 st/m²)

 Waterinfi ltratie

 Vrijheid legpatronen (looproutes)

 Variëren in aantal stuks per m²

 Behoud legverband

 Koppelbaar (voor groene belijning)

 Combinatie met gekleurde deklaagstenen

 Achteraf in bestrating aanbrengen

 Geschikt voor licht stadsverkeer
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Naamloos-3   1 13-11-19   13:54

9

Greenbrick geeft de mogelijkheid om een mooie bestrating met gras te combineren 

en markeringen aan te brengen bij het aanleggen van parkeervakken. Daar waar 

grasbetonstraatstenen niet in harmonie zijn met de omgeving, geeft Greenbrick alle 

vrijheid om een passende bestrating te verzachten met groen.

GREENBRICK – KLEURRIJKE 
GRASBESTRATING

De meeste grasbetonstraatstenen zijn grijs van 

kleur en blijven tussen het groen door, nog steeds 

een betonachtige uitstraling houden. Een uitstraling 

die vaak niet aansluit op omliggende gevels of de 

natuurlijke omgeving. Met Greenbrick wordt de 

vrijheid gecreëerd om een passende bestrating te 

kiezen en deze tegelijkertijd te verzachten met groen. 

Zo draagt Greenbrick ook bij aan de gewenste 

waterinfi ltratie bij grote verharde oppervlakken. 

Kortom, een functionele groene bestrating die zich 

uitstekend laat combineren met de rest van de 

buitenruimte en waarmee alle gewenste markeringen 

zijn te maken.

Holle steen

Om een groener effect te verkrijgen is hier en daar 

een steen uit de bestrating halen niet voldoende. 

In de praktijk blijkt dat bestrating dan zijn verband 

kwijtraakt en stenen schots en scheef komen 

te liggen. De Greenbrick is een holle steen van 

kunststof, die het onderlinge verband van bestrating 

niet onderbreekt en waarin gras voldoende 

ruimte krijgt om te groeien. Speciaal aangebrachte 

verstevigingsribben zorgen voor de juiste stabiliteit 

waardoor de stenen rondom de Greenbrick mooi 

op hun plek blijven liggen. De Greenbrick heeft 

een zeer open karakter in vergelijking tot normale 

grasbetonstenen, zodat het gras extra voeding en 

ruimte krijgt voor het gewenste grasresultaat.

De maten en toleranties van Greenbick zijn exact 

afgestemd op onze keiformaten (21 x 10,5 x 8 cm). 

De Greenbrick stenen zijn in omtrek iets kleiner 

en ook wat lager zodat ze verdiept in de bestrating 

liggen.
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Referenties bomen en heesters | straten

Bomen in de straat of... ...lage heesters of... ...hoge heesters?



Peiling!
Bomen of heesters in de straten?



Vragen?
Stel ze in de chat





Hoe nu verder?

Voorlopig ontwerp

•	Gesprek met verkeerskundigen gemeente over 
verkeersoplossingen

•	 Schetsontwerp wordt uitgewerkt tot een complete 
tekening voor de hele wijk



Wat doen we met jullie bijdragen?

•	 Iedereen krijgt een korte samenvatting per mail

•	Bijdragen worden verwerkt in een voorlopig ontwerp

•	Deze bespreken we half juli met de bewoners

•	Een terugkoppeling van de 2de bewonersbijeenkomst 
komt op de website: benedenbuurtwageningen.nl



Bijdrage leveren kan nog t/m 1 juni:

•	Per mail: info@benedenbuurtwageningen.nl 

•	 In de brievenbus: Kamperfoelielaan 40 

•	Via de website: benedenbuurtwageningen.nl

•	Kom langs bij Kamperfoelielaan 40:
  Op donderdag 27 mei (18-20 uur)

•	Woensdag 23 juni kindermiddag tussen 14 en 16.30 uur



Bedankt en tot snel!
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