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1. Plateau: zelfde type klinker en kleur als rijbaan. 
Optie: kleur één tint donkerder dan rijbaan. 
Drempel / plateau (hoogte 0,08 m, zo gedimen-
sioneerd dat de plateau’s qua hoogte aansluiten bij 
het naastliggende trottoir).

2. Drempel: geklinkerd met zelfde type klinker als 
rijbaan. Kleuren: wit en kleur rijbaan. Optie: wit en 
één tint donkerder dan rijbaan. 

2. Principe detail drempel met dikformaat 
klinkers L 206 x B 67 x H 85 mm. 

Plateau - materialen

TO

Benedenbuurt, Wageningen A4

Principe detail drempel 1:20

07-11-21

Datum tekening

Werkgroep herinrichting openbare ruimte Benedenbuurt

get.:

Y. vd Witte

Vormbak klinker 

dikformaat: L 206 x B 67 x H 85 mm

Hoogte 0,08 m, zo gedimensioneerd dat de 

plateau’s qua hoogte aansluiten bij het 

naastliggende trottoir.



1. Opritten door plantsoen Drouwlaan en Pootakkerweg: Keigrassteen 45x45x10 cm grijs/zwart.

Opritten Drouwlaan en Pootakkerweg - materialen
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1. Halfverhardingspad: Graustabiel, kleur: standaard.

Plantsoen - materialen

Lijsterbeslaan
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1. Inlaat wadi vanaf rijbaan: inlaat met verlaagde 
band.

2. Toevoer naar wadi eerste meter vanaf rijbaan 
verstevigen met kinderkopjes / kasseien.
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Watertoevoer naar wadi’s - materialen  
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Picknickbank Inlands eiken. Leverancier Blessing 
Timbers.

Huidige zitbanken in Benedenbuurt. Parkbank Inlands eiken. Het gebruikte eikenhout 
is afkomstig van Nederlandse bossen. De bank 
verkrijgt na enige tijd een grijze tint. De parkbanken 
zijn standaard voorzien van verlengde staanders en 
grondklampen. Leverancier Blessing Timbers.

Afvalbak Capitole - 50 l. Leverancier Manutan. Afvalbak Capitole voor hondenpoep - 50 liter. 
Leverancier Manutan. 

Meubilair



Speelelementen - voetbalveld

4. Grondwerk
Voetbalveld egaliseren tot een vlak veld. Vrijgeko-
men grond verwerken in lichte welvingen tussen de 
pannakooi, tafeltennis, schommel en bij de speel-
tuin naast het voetbalveld.  

2. Betonnen zitelementen:
Bij voetbalveldje: rechte elementen. Leverancier: 
Struykverwo (Solid basis).

1. Voetbalgoals: houten palen met net. Bijvoor-
beeld: Goal 3x2 m. Leverancier: Acacia-Robinia 
bv. (foto boven), of leverancier: Naturholz Kästner 
(foto onder).
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Speelelementen - speeltuin

3. Betonnen zitelementen:
Bij pannakooi, tafeltennis, schommel: ronde elementen. Leverancier: Struykverwo (Solid bocht).

4. Grondwerk
Vrijgekomen grond van egaliseren voetbalveld 
verwerken in lichte welvingen tussen de pannakooi, 
tafeltennis, schommel. 
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Speelelementen - speeltuin

5. Glijbaan H 1m x B 1m. Leverancier: Spereco.4. Vrijgekomen grond van egaliseren voetbalveld 
verwerken in lichte welvingen / grondwal bij de 
speeltuin naast het voetbalveld. 
5. Grondwal met speeltunnel / betonnen duiker en 
kleine glijbaan. 

6. Verplaatsen bestaande hut/klimtoestel van Mei-
doornplantsoen naar Jasmijnplantsoen.

7. Op vrijkomende plek: draaicaroussel zone 5,2m.
Leverancier: Replay.
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Speelelementen - klimboom

8. Liggende klimboom
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