
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’.

PARTICIPATIEZONES
BOUWVELD 10

I                  VERHARDING

II        VERKEERSKUNDIG
  PROFIEL

III NUTSVOORZIENINGEN

IV    VERLICHTING
            (IVM SOCIALE VEILIGHEID) 

V      AFWATERING

VI      BEPLANTING

• Verharding vast 

• Breedte rijweg, trottoirs en fietspad

• Locatie K&L vast

• “Nobelhorst-armatuur” locatie vast na   
   lichtberekening

• Situering, afschot, positie en plek/type 
   kolken

• Haag (soort)
• Locatie boom (aantallen en soort)

• 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

• Breedte rijweg en trottoirs

• Locatie parkeerplaatsen 

• Locatie inrit van de kavel,  
   gebakken klinker

• Woonstraat 30km/uur
• Situering en materialen

• Locatie K&L vast

• “Nobelhorst-armatuur” locatie vast na   
   lichtberekening

• Situering, afschot, positie en plek/type 
   kolken

• Haag 

• Hortensia’s en vaste planten
• Locatie bomen buurtstraat,

• Soort:
- Fagus sylvatica (bladhoudend) of
- Carpinus betulus (minder     
bladhoudend)
• Kleur
• Soort:
- Magnolia kobus (bloemen in voorjaar)

- Robinia pseudoacacia (bijenboom)

- Robinia pseudoacacia Bessoniana
- Robinia pseudoacacia Frisia (geel in herfst) 

- Betula utilis Jacquemontii (witte rechte stam)

- Fagus sylvatica Dawijck (zuilvorm)

- Quercus robur
- Quercus palustris (rood in herfst)

- Acer rubrum Indian Summer (rood in herfst)

- Juglans regia (notenboom)

- Liriodendron tulipifera (gele bloem)

- Prunus sargentii (kersenbloesem)

     

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

• Haag als markering van inrit 
  (parkeer)hof

• Locatie Boom

 

• Parkeren
• Trottoir 

• Soort:
- Fagus sylvatica (bladhoudend) of
- Carpinus betulus (minder bladhoudend)

• Soort: wel of geen plukfruit
- Prunus avium ‘Plena’ (uitbundige bloei)

- Pyrus ‘Bezy van Schonanen’ (vrucht peer)

- Purys ‘Conference’ (vrucht peer)

- Prunus sargentii (uitbundige bloei)

- Malus ‘Schone van Boskoop’ (vrucht appel)

- Malus ‘Notarisappel’ (vrucht appel)

- Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ (grillig 

transparant)

- Cornus mas (voorjaarsbloei)

ZONE C: PARKEERHOF
VAST = GEMEENTE VRIJ = BUURTSCHAP

I                   VERHARDING

II        VERKEERSKUNDIG
                
III NUTSVOORZIENINGEN

IV    VERLICHTING
    
V     BEPLANTING

-

• n.v.t

• Locatie K&L vast

• n.v.t

• n.v.t kabels en leidingenstrook

 

• Groenstrook:
- kabels en leidingenstrook moet vrij 
blijven van obstakels, zoals heesters 
e.d.

ZONE E: OEVER
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
• Situering, afschot, positie en plek/type 
   kolken
• Boom (aantal en locatie)

• Spelaanleidingen

• Soort boom:
- Liriodendron tulipifera (gele bloem)

- Juglans regia (notenboom)

- Quercus palustris (rood in de herfst) of

- Castanea sativa (tamme kastanje)

- Fraxinus pennsylvanica (geel in herfst)

    
• Soort en locatie 
 

ZONE F: Speelplekje/nabij de buurtkavel
VAST = GEMEENTE VRIJ = BUURTSCHAP

Plangrens

Plangrens

Plangrens

Plangrens

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 2 april 2020

ZONE D: HOOFDINFRA
inventarisatie ideeën, uitwerking later

Plangrens

                       ALGEMEEN
  

• Er zijn voor het buurtkavel geen 
specifieke eisen opgenomen in 
het Inrichtingsplan. Invulling is vrij 
mits dit ten dienste staat van het 
buurtschap. Een commerciële invulling 
is niet toegestaan. De kavel wordt 
opgeschoond opgeleverd.  

• De buurtkavel wordt door 
de gemeente in bruikleen 
gegeven aan het buurtschap.

• Er mag een opstal 
gerealiseerd worden. Budget 
hiervoor wordt door Ymere 
ter beschikking gesteld. 

• Het buurtschap kan een 
verzoek bij de gemeente 
indienen om een deel van de 
buurtkavel als speelplek in te 
dienen. Er kan dan in overleg 
tussen buurtschap een plan 
voor een speelplek gemaakt 
worden. Er worden dan 
nadere afspraken gemaakt 
over het budget, het beheer 
en de toegankelijkheid.

BUURTKAVEL

VAST = GEMEENTE VRIJ = BUURTSCHAP

De Hoeve - oostelijk deel

De Hoeve - westelijk deel

Buurtkavel

Zone C: Parkeerhof

Zone A: Buurtstraat Zone D: Hoofdinfra

Zone E: Oever

Zone F: Speelplek/
nabij de buurtkavel

   Buurtkavel
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