
I                  VERHARDING

II        VERKEERSKUNDIG
  PROFIEL

III NUTSVOORZIENINGEN

IV    VERLICHTING
            (IVM SOCIALE VEILIGHEID) 

V      AFWATERING

VI      BEPLANTING

• Verharding vast 

• Breedte rijweg, trottoirs en track

• Locatie K&L vast

• “Nobelhorst-armatuur” locatie vast na   
   lichtberekening

• Situering, afschot, positie en plek/type 
   kolken

• Locatie boom (aantallen en soort)
• Maximale hoogte onderbeplanting   
  40 cm en geen aaneengesloten lengte 
  ivm verkeersveiligheid laan

• Soort onderbeplanting:
- bollen, grassen, lage heesters

VAST = GEMEENTE VRIJ = BUURTSCHAP
I                   VERHARDING

II        VERKEERSKUNDIG
  PROFIEL

    PARKEERPLAATSEN           

   INRITCONSTRUCTIE
                  P - WONING  

                  VERKEERSREMMENDE  
           MAATREGELEN  

III NUTSVOORZIENINGEN

IV    VERLICHTING
            (IVM SOCIALE VEILIGHEID) 

V      AFWATERING

VI      BEPLANTING

• Open verharding,
• Rijbaan: Gebakken klinker, 
 Nobelhorst mix, 
 keperverband
• Parkeren: Betongrassteen
• Trottoir: Gebakken klinker, 
 Nobelhorst mix, 
 halfsteens-verband
• Erf Houtzagerij: Gebakken klinker,
 Nobelhorst mix, 
• Pleintje rand: kinderkopjes

• Breedte rijweg en trottoirs

• Locatie parkeerplaatsen 

• Locatie inrit van de kavel,  
   gebakken klinker

• Woonerf 15km/uur
• Situering en materialen

• Locatie K&L vast

• “Nobelhorst-armatuur” locatie vast na   
   lichtberekening

• Situering, afschot, positie en plek/type 
   kolken

• Haag 

• Hortensia’s
• Locatie boom

• Invulling blokpatroon vrij   
   invulbaar

• Wel of geen drempel

• Soort:
- Fagus sylvatica (bladhoudend) of
- Carpinus betulus (minder  
   bladhoudend)
• Kleur
• Soort:
- Quercus robur - zomereik
- Juglans regia - okkernoot
- Fagus sylvatica - beuk

ZONE A: BUURTSTRAAT

VAST = GEMEENTE VRIJ = BUURTSCHAP

I                  VERHARDING

II        VERKEERSKUNDIG
   PARKEERPLAATSEN 
 

III NUTSVOORZIENINGEN

IV    VERLICHTING
            (IVM SOCIALE VEILIGHEID) 

V      AFWATERING

VI      BEPLANTING

• Open verharding (geen asfalt)
• Rijbaan: Gebakken klinker, 
 Nobelhorst mix, 
 keperverband

• Vereiste minimaal aantal parkeer- 
   plaatsen conform ip

• Locatie K&L vast

• “Nobelhorst-armatuur” locatie vast na   
   lichtberekening

• Situering, afschot, positie en plek/type 
   kolken

• Beukenhaag als markering van inrit 
  (parkeer)hof

• Boom (aantal)

 

• Parkeren 
• Trottoir

• Soort en locatie

ZONE C: PARKEERHOF

We streven naar kwaliteit die we samen met bewoners 
willen bestendigen. De verwachting, die wordt geschept 

in het Inrichtingsplan, willen we samen waarmaken. 
‘We maken een dorp!

 Een aangenaam groen dorp om prettig te wonen’.

VAST = GEMEENTE VRIJ = BUURTSCHAP

I                   VERHARDING

II        VERKEERSKUNDIG
                

III NUTSVOORZIENINGEN

IV    VERLICHTING
            (IVM SOCIALE VEILIGHEID) 

V      AFWATERING

VI      BEPLANTING

VII              OVERIG

-

• n.v.t

• Locatie K&L vast

• “Nobelhorst-armatuur” locatie vast na   
   lichtberekening

• Hemelwaterafvoer
• Situering, afschot, hoogte, obstakelvrij

• Boom (aantal)
• Beplanting 

• Trottoir

• Soort en locatie
• Soort en locatie

• Vlonder (in overleg met 
  ontwerper DSO)

ZONE E: OEVER

VAST = GEMEENTE VRIJ = BUURTSCHAP

PARTICIPATIEZONES
BOUWVELD 4

I                   VERHARDING

II        VERKEERSKUNDIG
   
             
III NUTSVOORZIENINGEN

IV    VERLICHTING
            (IVM SOCIALE VEILIGHEID) 

V      AFWATERING

VI      BEPLANTING

VII              OVERIG

• Pleintje: Gebakken klinker,
 Nobelhorst mix, ivm  
 doorgaande rijbaan

• Woonerf 15km/uur
• Waarborgen vrije doorgang verkeer

• Locatie K&L vast

• “Nobelhorst-armatuur” locatie vast na   
   lichtberekening

• Situering, afschot, positie en plek/type 
   kolken

• Haag 

• Locatie boom, vormsnoei leiboom

• Extra verlichting

• Soort:
- Taxus baccata
- Fagus sylvatica (beukenhaag)
• Soort:
- Tillia cordata - leilinde
- Liquidambar st. Worplesdon -  
 amberleiboom
- Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ - 
 rode leibeuk

• Vlonder (in overleg met 
  ontwerper DSO)
• Waterelement (pomp en goot)

ZONE F: PLEINTJE
VAST = GEMEENTE VRIJ = BUURTSCHAP

Plein

Erf

Pleintje

Deze folder is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden in terecht zijn gekomen. 
Er kunnen aan deze folder geen rechten worden ontleend.    versie 21 november 2016

ZONE D: HOOFDINFRA
inventarisatie ideeën, uitwerking later



PARTICIPATIEZONES
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Erf Pleintje
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