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Hergebruik
Bij voorkeur hergebruik huidige materialen.

Klinkers
Vormbak, bezand, dikformaat, kleur nog nader te bepalen. 

Plateau / drempel
Opties plateau (nog nader te bepalen):
 1. in zelfde kleur als rijbaan.
 2. tint donkderder dan rijbaan.

Opties drempel (nog nader te bepalen):
 1. witte klinkers + klinkers in zelfde kleur als rijbaan.
 2. witte klinkers + klinkers in tint donkderder dan rijbaan.

Uitgangspunten materialisatie



1. Stoep: betontegel standaard lichtgrijs 30x30; 
Trottoirband 13/15x25 visbek. Bij voorkeur herge-
bruik huidige betontegels en trottoirbanden.

1. Trottoirband 13/15x25 visbek, standaard lichtgrijs.

2. Opritten: behouden huidige uitstraling. 
Dikformaat klinkers, trottoirbochtband icm 
kwartronde betontegel. Bij voorkeur hergebruik 
huidige betontegels en trottoirbanden.

2. Opritten: Trottoirbochtbanden 13/15x25, standaard 
lichtgrijs. 
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30 km/h straat - materialen



3. Rijbaan: dikformaat, vormbak, bezand in 
keperverband. Kleur aansluitend bij klinkers 
parallelweg Ritzema Bosweg, nog nader te bepalen 
(foto: klinkers dikformaat bij politiebureau).
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30 km/h straat - materialen



30 km/h straat - principe detail

rijbaan: 
DF, keper 

inrit:
DF, halfsteens
boog/kwart ronde betontegel, 45 cm
(evt. hergebruik bestaand materiaal)

molgoot:
DF, 4 streklagen 
kolk 20x45

grens/opsluiting privé kavel:
bestaande gemetselde rand/muurtje op particuliere 
grond

pad plantsoen:
halfverharding Graustabiel standaard
vanaf rijbaan 3 rijen 30x30 betontegels



1. Stoep: betontegel standaard lichtgrijs 30x30; 
Trottoirband 13/15x25 visbek. Bij voorkeur 
hergebruik huidige betontegels en trottoirbanden.
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1. Trottoirband 13/15x25 visbek, standaard lichtgrijs.

2. Inrit woonerf: betonnen inritbanden 60x16x50 vl, 
standaard lichtgrijs.

Woonerf - materialen
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3. Rijbaan: dikformaat, vormbak, bezand in 
keperverband. Kleur aansluitend bij klinkers 
parallelweg Ritzema Bosweg, nog nader te bepalen 
(foto: klinkers dikformaat bij politiebureau).

4. Parkeerplaats: zelfde type klinker als rijbaan, 
maar een tint donkerder en in elleboog verband. 
Zie principe detail woonerf. 
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Woonerf - materialen
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5. Verkeersbord ingang woonerf: Verkeersbord 
RVV G05 Woonerf met snelheidsaanduiding A01-
xx, 450 x 300 mm (type 0).

5. Verkeersbord uitgang woonerf: RVV G05 - 
Woonerf, 450 x 300 mm (type 0).
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Woonerf - materialen
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1. Inrit woonerf (Kamperfoelielaan): inrit met ver-
laagde band.

Woonerf - materialen
K

K

19.151

1

1



Woonerf - principe detail

rijbaan: 
DF, keper 

inritzone, uitstapstrook:  
DF, elleboog

parkeren:
DF, elleboog, afwijkende kleur rijbaan / één tint 
donkerder

molgoot:
DF, 7 streklagen
kolk 30x45 cm

plantvak:
opsluitband lichtgrijs 10 cm

grens/opsluiting privé kavel:
bestaande gemetselde rand/muurtje op particuliere 
grond


