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Leeswijzer
Dit Handboek Klapwijk beschrijft de uitgangspunten en
ontwerpprincipes voor de toekomstige (her)inrichting van
de openbare ruimte in Klapwijk, als aanvulling op de visie
Klimaatbestendig Klapwijk.
Klapwijk gaat voor een duurzame en toekomstbestendige
(her)inrichting van de openbare ruimte. Dit kan worden
omschreven als een stevige inrichting, met een goede
levensduur, die goed is te onderhouden, en waar bij het
kiezen van materialen rekening wordt gehouden met de
milieu-aspecten van aanschaf, aanleg, gebruik en beheer.
Het handboek is geen eindproduct, maar kan gedurende
de uitvoering worden aangescherpt en aangevuld, op
basis van nieuwe inzichten.
Per hoofdstuk wordt beschreven waar gestreefd wordt
naar eenheid en waar de inrichting onderscheidend is van
het omliggende.
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Typerende bebouwing aan de singel – Herinrichting versterkt samenhang en diversiteit.

1 VIJF BUURTEN
Klapwijk bestaat uit vijf verschillende buurten, die van
elkaar worden gescheiden door water. De buurten
verschillen van elkaar in stedenbouwkundige opzet en
architectuur.

DE HERINRICHTING VERSTERKT DE SAMENHANG
EN DE DIVERSITEIT IN DE WIJK.
De samenhang en eenheid van de openbare ruimte wordt
versterkt door een eenduidig en terughoudend gebruik
van materialen en een eigen standaard voor meubilair
en verlichting. De karakteristieken per buurt volgen
uit het maatwerk per straat, de unieke buurtparken en
één heldere singelstructuur, die de buurten van elkaar
scheidt.

Vijf buurten – Verschillen tussen buurten worden als vanzelf
benadrukt door herinrichting van de wijk.
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Het wijkpark – Het centrale park voor de hele wijk. Decor voor het jaarlijkse wijkfeest.
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2 UNIEKE PARKEN
De parken, die een centrale plek innemen in de buurten,
vormen de pareltjes van de wijk. Het multifunctionele
wijkpark vormt de centrale plek in het klimaatbestendige
Klapwijk.

IEDER PARK IS UNIEK.
In ieder park wordt op eigen wijze ruimte gecreëerd
voor spelen, ontmoeting, waterberging en groen. De
ligging van het park en de huidige opzet vormen hiervoor
de inspirerende kaders. Zo krijgt ieder park een eigen
thema. In overleg met de buurt wordt dit thema verder
uitgewerkt.

DE PARKEN DRAGEN BIJ AAN EEN KLIMAATBESTENDIGE (HER)INRICHTING VAN DE WIJK.
Naast groen hebben de parken ook een belangrijke
waterbergende functie. Door ruimte te creëren voor
wadi’s en vijvers kan het water uit de buurten worden
opgevangen, vastgehouden en langzaam worden
afgevoerd. Het wijkpark en de beide zuidelijke parken
zijn aangewezen als locaties voor een ondergrondse
waterbuffer.

EEN MARKANTE ROUTE SCHAKELT DE
VERSCHILLENDE PARKEN AANEEN.
Een route verbindt de verschillende parken met elkaar.
De route gaat door bijzondere straten, langs brede singels
en smalle stegen. Hierdoor ontstaat een circa 2km lange
wandeling langs de mooiste plekken in Klapwijk.

Unieke parken – In iedere buurt ligt een bijzonder park. De parken
worden aaneengeschakelt door een route.
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Natuurlijk spelen
Daar waar mogelijk of wenselijk
worden oude speeltoestellen
vervangen, nieuwe speeltoestellen
worden ingepast of krijgen
elders een nieuwe plek. Er zullen
avontuurlijke speelplaatsen
worden gecreëerd met veelal
natuurlijke spelaanleidingen, zoals
water en groen. Bij de uitwerking
van de speelplekken zullen de
buurtkinderen worden betrokken.

Natuurlijk spelen in de parken

In ieder park een buurtbank
Niet alleen het wijkpark, ook
de buurtparken vervullen een
belangrijke rol als ontmoetingsplek.
Ieder park krijgt daarom een eigen
buurtbank. Om op te zitten, de week
door te nemen, een boekje te lezen
of te genieten van de omgeving. De
banken worden in samenspraak met
de omwonenden ontworpen.

Ruimte voor waterberging

Ieder park een eigen buurtbank

In de parken wordt op verschillende
manieren ruimte gecreëerd voor
waterberging. De wadi’s en vijvers
vormen een integraal onderdeel van
het park. Dat betekent dat ze altijd
meer doen dan alleen bufferen. Ze
voegen zowel kwaliteit toe in zowel
beeld als gebruik.

Ruimte creeëen voor waterberging
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Meer en variatie in groen

Meer en gedifferentieerder groen

Het groen in de parken zal worden
aangevuld en versterkt. Bestaande
bomen krijgen zo nodig meer ruimte,
en nieuwe bomen en heesters
zullen worden toegevoegd. Ook de
grasmat wordt gedifferentieerder,
met bloemrijke mengsels en vaste
plantenborders. In de bijlage is een
lijst opgenomen met klimaatbestendige soorten.

Hergebruik klinkers
Voor de paden en pleinen in de
parken worden de gebakken klinkers
uit de meeste noordelijke buurten
van Klapwijk (her)gebruikt. Bij het
herstraten worden afstandhouders
gebruikt voor een goede waterdoorlatenheid van de vloer.

Markante route
Gebakken klinkers herstraten met afstandhouders

Subtiele routemarkering parkenroute

De route tussen de parken wordt op
subtiele wijze gemarkeerd.
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Vijf unieke parken
In ieder park wordt ruimte
gecreëerd voor spelen, ontmoeting,
waterberging en groen. Ieder park
heeft een eigen thema, geïnspireerd
op de ligging in de wijk en de huidige
opzet.

Park Coba Ritsemastraat – Buurtpark met kleine hoogteverschillen en beplanting rondom. Kansen om spelen te combineren
met waterberging.

Park Corry Besselingplantsoen – Groot buurtpark met ruimte
voor allerlei nieuwe functies, zoals moestuinen of een skatepark.
Doormiddel van beplantingen, kleine hoogteverschillen en paden
kunnen verschillende ruimtes worden gecreëerd.
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Park Freule Wttwaall van Stoetwegensingel – Klein avontuurlijk
buurtpark. Kansen om spelen te combineren met water(berging) en
om een doorsteek te maken naar de achterliggende kade.

Wijkpark – Het oorspronkelijke idee, met zorgvuldig gekozen
beplantingen, krijgt een nieuw jasje. Daarbij worden nieuwe
functies toegevoegt, waaronder de Urban Waterbuffer.
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Park Beppie Nooijstraat – Dit bosachtige buurtpark biedt kansen
voor het maken van een Tiny Forest, een voedselbos ter grootte van
een tennisbaan.
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De singel – Een herkenbare structuur door de wijk.
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3 EEN HERKENBARE SINGELSTRUCTUUR
De Klapwijkse singels vormen een brede groenblauwe
dooradering van de wijk. Grote bomen en bloemrijke
bermen, die geleidelijk overgaan in natuurvriendelijke
oevers, bepalen het beeld.

HET WATER IS ZICHTBAAR EN BELEEFBAAR.
In het profiel van de singels is ruimte voor waterberging
en ecologie, maar ook voor een ommetje langs het water.
Waar mogelijk worden de singels verbreed, zodat er
meer ruimte ontstaat voor groen en water. Verspreid
over de wijk worden plekken aan het water gecreëerd.
Parkeerplaatsen, containers en dergelijke worden zoveel
als mogelijk buiten het singelgroen geplaatst, en worden
anders zorgvuldig ingepast.

NAAR MEER SAMENHANG IN BEELD.
Het metershoge riet maakt op veel plekken plaats voor
natuurvriendelijke oevers. De kortgeschoren groene
taluds worden bloemrijke bermen, en eenzijdige
boomrijen transformeren op den duur naar gevarieerde
boomgroepen. Door de aanpassingen ontstaat er meer
samenhang in beeld, waardoor een herkenbare singelstructuur ontstaat. Beheer speelt hierbij een cruciale rol,
zowel voor de ontwikkeling van als het uiteindelijke beeld
van de bermen, de oevers en de bomenstructuur.

Een brede groenblauwe lijn – De singels vormen een herkenbare
structuur in de wijk.
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Gevarieerde boomgroepen
Nieuwe aanplant van bomen
draagt bij aan meer variatie langs
de singels. Eenzijdige boomrijen
worden op den duur gevarieerde
boomgroepen. Door een mix van
soorten zijn alle seizoenen vertegenwoordigt. Er is een catalogus
gemaakt van het groen voor
Klapwijk.

Verschillende grote bomensoorten

Bloemrijke bermen
De grasbermen langs de singels
worden omgevormd tot bloemrijke
bermen met bijpassend beheer. Dit
ziet er niet alleen prachtig uit, maar
bevordert ook de soortenrijkdom
van zowel plant als dier. Hierdoor
kunnen de singels nog beter als
ecologische verbindingszones
fungeren.

Natuurvriendelijke oevers
De oevers van de singels krijgen een
natuurvriendelijke inrichting. Door
een geleidelijke overgang van land
naar water kan een diversiteit aan
oever- en waterplanten, maar ook
diersoorten ontstaan. Tegelijkertijd
wordt er meer ruimte voor water
gecreëerd.

Bloemrijke bermen

Natuurvriendelijke oevers
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Rietoevers
Niet al het riet verdwijnt. Er worden
een aantal plekken aangewezen
waar het riet jaarrond kan blijven
staan. Dit bevordert de ecologie in
de wijk.

Onderdeel van wandeling
Op enkele plekken riet behouden

De bermen langs de singels worden
verbreed waardoor er ruimte
ontstaat voor een eenvoudig pad
langs het water.

Plekken aan het water
Op enkele plekken langs de singels
wordt het water toegankelijk
gemaakt door middel van een
steiger of vlonder. Ze bieden ruimte
om te spelevaren, te vissen of om
‘s winters de schaatsen onder te
binden.

Een eenvoudig pad langs de singel

Plekken aan het water
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Waterrijke noordrand – Rondje plas.
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4 DIVERSITEIT IN DE RANDEN
Rondom Klapwijk liggen diverse groene randen. Aan de
noordzijde, tussen Klapwijk en Ackerswoude, ligt een
grote plas omgeven met bosschages en diverse paden. De
oostelijke rand wordt bepaald door boerderijen, kassen
en weilanden. Terwijl er langs de Klapwijkseweg juist
veel stedelijkere functies liggen, zoals een skatebaan
en een milieustraat. Aan de zuidzijde scheidt een brede
parkstrook Klapwijk van de wijk Tolhek. maar bepalen ook
het gezicht van Klapwijk.

VERSTERKEN RANDEN IN BEELD EN GEBRUIK.
Deze randen met wandel- en fietspaden, verschillende
functies en groen vormen zowel een buffer met, als een
overgang naar de omliggende wijken en het buitengebied.
Vanuit de wijk wordt er op logische wijze aangetakt op de
omliggende fiets- en wandelpadenstructuur. Het groen
vormt een aaneengesloten netwerk met de singels en
parken in de wijk. De herinrichting van de wijk kan worden
gebruikt om ook de randen van Klapwijk een nieuw en fris
gezicht te geven, zowel in beeld als gebruik.
rand Ackerswoude
polderrand
Klapwijkseweg - noord
Klapwijkseweg - zuid
rand Tolhek

Randen van Klapwijk – Buffer, overgang en het gezicht van
Klapwijk.
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Versterken randen
Met de herinrichting van de wijk
kunnen ook de randen worden
versterkt, zowel in beeld als gebruik.
Polderrand – Aan de oostzijde van Klapwijk liggen de Mariaschool
en de woningen aan de Rosa Spierstraat als moderne boerenerven
in de polder. De herinrichting van de openbare ruimte kan dit beeld
versterken. De aangrenzende velden, zoals die aan de Caro van
Eycklaan, bieden ruimte voor extra waterberging en spelen.

Rand Ackerswoude – De lommerrijke plas ten noorden van
Klapwijk is een geliefd ommetje voor veel bewoners. Ook fietsers
maken graag gebruik van de routes, met name van en naar de
scholen in de verschillende wijken. Er liggen kansen om de
aansluitingen tussen de wijk en dit waterrijk uit te breiden.
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Rand Tolhek – Vanuit de wijk zijn er diverse aansluitingen op
het vrijliggende fietspad langs de Duikersloot. De parkstrook kan
worden versterkt door meer variatie in groen en de aanleg van een
wandelpad.

Langs de Klapwijkseweg – De rand langs de Klapwijkseweg
is tweeledig, met de Ontmoetingskerk als centraal punt. De
bredere strook ten noorden van de kerk is een vrij open veld met
verschillende functies. Ten zuiden van de kerk kan een meer
besloten rand langs het water worden gecreëerd, die de woningen
afschermt van de drukke Klapwijkseweg. De herinrichting biedt
kansen om deze rand om te vormen tot een prachtige entree en
visitekaartje van de wijk.
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Overgedimensioneerde duikerbruggen – Straks met groen bekleed.
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5 MARKANTE BRUGGEN
De bruggen, duikers en dammen in Klapwijk vormen
belangrijke schakels tussen de verschillende buurten
en de omgeving. Ze verwijzen naar het onderliggende
polderlandschap en vormen markante punten in de wijk.

VERGROENEN DUIKERBRUGGEN.
De zware betonnen duikerbruggen, die ondermeer het
autoverkeer toegang biedt tot de verschillende buurten,
worden vergroend. Net als in de omliggende straten wordt
het oppervlak verharding op de brug geminimaliseerd,
zodat er ruimte onstaat voor een groene invulling van het
brugdek.

P86

P84

P74

MARKANTE BRUGGEN VOOR FIETSERS EN
VOETGANGERS.
Van de zeven karakteristieke houten boogbruggen
voor fietsers en voetgangers zullen er vier worden
vervangen. De overige drie bruggen (P74, P84 en P86)
komen hiermee te vervallen. De vier bruggen vormen
belangrijke schakels in de routing door de wijk. Ze worden
vormgegeven als vier unieke bruggen, maar die samen
een geheel vormen.

groene duikerbrug
nieuwe polderbrug
brug vervalt

Markante bruggen – Vier houten boogbruggen voor fietsers en
voetgangers worden vervangen, de zware betonnen duikerbruggen
vergroend.
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Markante bruggen
De vier nieuwe fiets- en voetgangersbruggen hebben een markante,
eigentijdse uitstraling, die past bij
Klapwijk. Het zijn de bijzondere
accenten in de singelsstructuur.

Een familie van bruggen
De bruggen vormen één familie.
Ze hebben een duidelijke
verwantschap, in vormgeving en
materiaal, en toch is geen brug
gelijk.

Een bijzonder accent

Ranke constructie
De constructie van de brug is
simpel en eenvoudig. De nieuwe
bruggen ogen rank. Ze hebben een
licht gebogen uiterlijk of een kleine
knik. Tussensteunpunten alleen
indien nodig. Gebruik duurzame
materialen.
Een familie van bruggen

Rank zonder tussensteunpunten
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Transparante opbouw
Zowel onder de brug door als vanaf
de brug is er zicht op het water.
Brugleuningen zijn opengewerkt. De
oevers van de singels lopen zoveel
mogelijk onder de brug door.

Logische schakels
Zicht op het water, onder en op de brug

Oevers lopen zoveel mogelijk door

Pad loopt door over de brug

De bruggen bieden voldoende
ruimte aan fietsers en wandelaars,
en vormen een logische schakel in
de routing.
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Wijkentree
De entrees zijn groen en
uitnodigend. De minimale
breedte van de rijloper is PM, met
vrijliggende fiets- en voetpaden.

PM

Rijloper – donker asfalt
Fietspad – asfalt ‘tilrood’
Voetpad – betontegels 30x30

Buurtwegen
In deze straten hebben de rijlopers
een breedte van 5.50 meter, met
fietssuggestiestroken (1.50 meter)
aan weerszijden. Beide uitgevoerd in
een klinkerverharding, maar in een
verschillend bestratingsverband.

Rijloper – dikformaat in keperverband
Fietssuggestiestroken – dikformaat in halfsteensverband
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6 MAATWERK PER STRAAT
Iedere straat is anders. De verschillende ontwerpoplossingen zullen het onderscheid tussen de verschillende
typen straten versterken en het beeld verlevendigen.
Om de samenhang in de wijk te bewaren is een aantal
uitgangspunten opgesteld.

UITNODIGENDE EN GROENE ENTREES.
Klapwijk kent twee entrees: Vrouwenrecht en Duikersloot.
Het zijn brede, uitnodigende en groene entrees. De
overgang van brede asfaltweg met vrijliggende fiets- en
voetpaden naar een smallere klinkerweg met fietssuggestiestroken en trottoirs (buurtweg) vraagt om een
nauwkeurige uitwerking.

HERKENBARE BUURTSONTSLUITING.
De buurtwegen ontsluiten de verschillende buurten
binnen Klapwijk. Het zijn de bredere, doorgaande wegen
in de wijk, met fietssuggestiestroken aan weerszijden.
Deze stroken versmallen de rijloper optisch, waardoor de
straat minder breed oogt.

entree
buurtontsluiting
woonstraat

Het huidige asfalt wordt vervangen door gebakken
klinkers. Deze benadrukken het verblijfskarakter van de
wijk. Met het oog op de grotere verkeersintensiteit kan
overwogen worden de waterpasseerbaarheid van de
klinkerverharding achterwege te laten.

woonerf
fietspad

Onderscheidende wegen en paden – De buurtontsluiting heeft
een herkenbaar profiel. Woonerven zijn ingericht als shared space.
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Standaard rijloper
De standaard rijloper heeft een
breedte van 4.25 meter, met een
verstevigde berm van 0.75 meter
langszij. De rijloper bestaat uit een
waterpasseerbare verharding van
gebakken klinkers.

Rijloper – dikformaat in keperverband
Verstevigde berm – grassplittegels

Trottoirs
Trottoirs hebben een breedte van
1.80 meter, uitgevoerd in een
waterpasseerbare gebakken klinkerverharding. De klinkers hebben een
ander formaat, bestratingsverband
en kleur dan de rijloper.

Trottoir – waalformaat in halfsteensverband
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SMALLERE STRATEN, MEER GROEN.
In alle straten wordt het oppervlak verharding geminimaliseerd, zodat er ruimte ontstaat voor groen en water.
De smallere straten hebben ook een positief effect op de
verkeersveiligheid in de buurten.
De standaard rijlopers in de woonstraten hebben een
vaste breedte en bestaan uit een waterpasseerbare
verharding van gebakken klinkers. Om de groene berm
langszij te beschermen wordt deze standaard verstevigd.

RUIMTE VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS.
Vanuit de wijk wordt er op logische wijze aangetakt op de
omliggende fiets- en wandelpadenstructuur. In de wijk
wordt het wandelnetwerk uitgebreid met paden langs de
singel.
De drukkere buurtwegen worden voorzien van fietssuggestiestroken. Daarnaast wordt er, zowel langs de
buurtwegen als in de woonstraten, onderscheid gemaakt
tussen rijlopers en trottoirs. De trottoirs liggen net iets
hoger ten opzichte van de rijlopers. De betontegels
worden vervangen door gebakken klinkers, die subtiel
verschillen van de rijlopers.
De tussenpaden (of stegen) worden voorzien van een
klinkerverharding gelijk aan de trottoirs. De paden die
een afwaterende functie hebben, zijn in het midden van
het pad voorzien van een goot. In de private achterpaden
blijven de betontegels behouden. De gemeente voert hier
geen werkzaamheden uit. Dit benadrukt het onderscheid
tussen privé en openbaar.

Overrijdbare groenstrook
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Tussenpaden
De tussenpaden worden voorzien
van een klinkerverharding gelijk aan
de trottoirs. In het midden ligt een
goot van 0.60 meter.

Tussenpad – waalformaat in halfsteensverband
Molgoot – lingeformaat in klezoorverband (lengterichting)

Woonerven
In de erven is de rijloper 4.25
meter breed. Twee rabatstroken
van respectievelijk 0.60 meter (kan
ook molgoot zijn) en 1.00 meter
versmallen de rijloper optisch.

Rijloper – dikformaat in keperverband
Rabatstrook – dikformaat in halfsteensverband
Molgoot – lingeformaat in klezoorverband (lengterichting)

29/46

Handboek Klapwijk

WOONERVEN.
In de woonerven wordt in het profiel geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende verkeerstromen. Er is
sprake van ‘shared space’. Om deze bijzondere situatie
te benadrukken hebben de erven een andere uitstraling
dan de overige straten in Klapwijk en een duidelijke in- en
uitrit.

EEN EENVOUDIG PALET.
Zowel de straten, trottoirs als tussenpaden worden
uitgevoerd in gebakken klinkers, waarbij het formaat en
de bestratingsverbanden onderling verschillen. Tussen
de trottoirs, met of zonder langsparkeren, en de rijlopers
wordt een subtiel kleurverschil toegepast om het
onderscheid te versterken. De rijlopers zijn herkenbaar
aan de roodbruine genuanceerde kleur. Het trottoir,
de langsparkeervakken en tussenpaden zijn een tint
donkerder. In het woonerf is de auto te gast. De rijlopers
hebben in de erven daarom eenzelfde kleur verharding als
de trottoirs.

Verschil in bestratingsverbanden

Subtiele kleurverschillen tussen rijloper en trottoir
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Zichtbare afwatering
De 0.60 meter brede molgoot is een
herkenbaar element in de straat. De
goot is onderdeel van de rijloper en
ligt altijd aan één zijde van de weg.

Molgoot – lingeformaat in klezoorverband (lengterichting)
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EEN ZICHTBARE AFWATERING.
Klapwijk gaat over op een bovengrondse regenwaterafvoer. Dit betekent dat de straten een belangrijke rol
spelen bij de afvoer van al dat water. De goot neemt
daarom een opvallende plaats in in het straatbeeld.
De brede goten, altijd aan één zijde van de straat (met
uitzondering van de tussenpaden), leiden het regenwater
naar een park of singel. Buiten de goten wordt er zoveel
mogelijk ruimte gecreëerd voor groen in de vorm van
(overrijdbare) groenstroken, waar het water kan worden
geinfiltreerd. In de straten waar direct op het groen of de
singel kan worden afgewaterd vervalt de goot.
Brede molgoot in de rijloper

MULTIFUNCTIONELE DREMPELS.
Verspreid over de wijk zullen snelheid beperkende
maatregelen nodig zijn. Drempels zijn zeer effectief en
kunnen op meerdere manieren worden ingezet. Ze liggen
altijd op de waterscheiding en spelen een belangrijke rol
bij het sturen van de oppervlakkige regenwaterafvoer.

Einde molgoot in natuursteen

Drempels als snelheidsremmers en voor de geleiding van water
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Langsparkeren
Langsparkeerplaatsen zijn 2.0
meter breed en hebben een
minimale lengte van 5.0 meter.
De vakken worden voorzien van
een waterpasseerbare gebakken
klinkerverharding.

Langsparkeren – dikformaat in ellenboogverband

Haaksparkeren
Voor haaksparkeren wordt voor de
standaard rijloper en parkeervakken
een totale breedte van 10.50 meter
gehanteerd. De parkeerplaatsen
worden uitgevoerd in grassplittegels.

Haaksparkeren/parkeerkoffers – grassplittegel
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EEN EENDUIDIG PARKEERBEELD.
Er wordt gestreefd naar een eenduidig parkeerbeeld,
waarbij de auto het straatbeeld minder domineert en
meer ruimte wordt gecreëerd voor water en groen.
Langsparkeervakken zijn onderdeel van het trottoir,
afgewisseld met grote plantvakken voor groen. Ze zijn
onderdeel van het trottoir, maar onderscheiden zich onder
andere door een subtiele markering.
Bij haaks parkeren wordt het oppervlak verharding
zoveel mogelijk beperkt. Door gebruik te maken van een
gefundeerde open verharding kunnen deze parkeerplaatsen veel water opvangen en bufferen. Parkeerkoffers
worden waar mogelijk met groen omzoomd.

Parkeren onderdeel van trottoir

Passende markering

Parkeerkoffer omzoomd met groen
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Inritten en uitstapstroken
Inritten en uitstapstroken worden
waar mogelijk uitgevoerd in
gefundeerd gras.

Inritten en uitstapstroken – grassplittegel

Incidentele verharding
Ook benodigde verharding voor
incidenteel gebruik wordt uitgevoerd
in gefundeerd gras.

Incidentele verharding – grassplittegel
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GROENE VERHARDINGEN.
Waar mogelijk wordt extra groen gecreëerd. Bermen
worden verbreed, straten worden versmald. Ook inritten,
uitstapstroken en verhardingen die slechts incidenteel
worden gebruikt krijgen een groene uitstraling.

Groenstroken in de straat

Grassplittegel met gras voor incidenteel gebruik
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Duidelijke randen
De verschillende overgangen in de
straat worden visueel gemarkeerd
met brede banden.

Privé-openbaar – betonband of muurkap 0.20 m
Rand van de straat – betonband 0.20 m
Overgang trottoir naar rijloper – rijwielband 0.20 m
Overige (opsluit)banden – betonband 10 cm, onder klik

Verlichting en meubilair
Voor de verlichting en het meubilair
geldt de Klapwijkse standaard.

Incidentele verharding – grassplittegel

37/46

Handboek Klapwijk

MARKEREN VAN OVERGANGEN.
De karakteristieke overgangen van privé naar openbaar
worden met de herinrichting gemarkeerd door een brede
band. Dit kan een band zijn op maaiveld of een muurkap
op een keermuur bij kleine hoogteverschillen. Langs
de randen van de straat - op de overgang naar singel,
park of groene rand - liggen eveneens brede, maar lage
banden. Hierdoor kan het water direct afstromen naar het
aangrenzende groen. Binnen het straatprofiel wordt de
overgang tussen trottoir en straat gemarkeerd met een
lage, brede en overrijdbare band.

KLAPWIJKSE STANDAARD.

Lage brede banden op rand straat en overgang naar privé

Voor al het meubilair en de verlichting in Klapwijk geldt
een eigen standaard, geïnspireerd op de gemeentelijke
standaard (LIOR). De uitstraling is eigentijds, maar
ingetogen. In de parken kan worden afgeweken van deze
standaard.

Muurkap keermuur bij hoogteverschillen

Overgang trottoir naar rijloper
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Een verlichtingslijn
De buurtwegen, woonstraten
en erven worden in de avonden
en nachten verlicht. Ook in de
grotere parken kan een summiere
verlichting worden aangebracht,
maar met zo weinig mogelijk
uitstraling naar de omgeving.
Er is gekozen voor aluminium
masten die ook elders in de
gemeente worden toegepast. Langs
de buurtwegen zijn deze circa 6.00
meter hoog, en voorzien van een
kofferarmatuur. In de woonstraten
en erven gaat de voorkeur uit naar
paaltoparmaturen, op masten
van zo’n 4.00 meter hoog. Voor
de parken kan in dezelfde lijn een
bolder armatuur worden toegepast.

Verlichting buurtwegen (type Peak 380)

De masten en armaturen hebben
een eigentijdse, maar ingetogen
uitstraling en zijn voorzien van een
egale coating.
Verlichting woonstraten en erven (type Sky Park)

Eventuele verlichting paden in parken (type Sky Bollard)
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Aangename zitplekken
Langs de singels en op bijzondere
punten in de wijk zullen zitplekken
worden gecreëerd. De parken krijgen
tevens een unieke buurtbank.
De plekken worden voorzien van
eenvoudige, robuuste houten
banken (soms als L of XL versie), en
waar nodig een afvalbak.
Robuuste banken (type BN Bank hout)

Voldoende stalling
Nabij de parken en de verschillende
voorzieningen in de wijk wordt
voldoende ruitme gecreëerd om
fietsen te stallen. Om de onderlinge
samenhang te vergroten kan het
meubilair worden voorzien van
eenzelfde coating, die tevens
aansluit bij de verlichting in het
gebied.

Eenvoudige afvalbakken (type Bammens Capitole)

Voldoende fietsenstalling in de wijk
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Subtiele markering
Parkeerplaatsen, opstelplaatsen
voor rolcontainers of laadpunten, ze
worden gemakeerd doormiddel van
donkergrijze symbooltegels (20x20).

Efficiënte laadclusters
In Klapwijk worden op strategische
plekken laadclusters voor
elelektrische auto’s gemaakt. Deze
plekken komen bovenop het huidige
aantal parkeerplaatsen.

Subtiele markering

Efficiënte laadclusters
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Verrijking van het groen – Naar een interessant groenbeeld voor mens en dier.
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7 VERRIJKING VAN HET GROEN
In de hele wijk zullen nieuwe bomen en heesters worden
toegevoegd. Ook de grasmat wordt gedifferentieerder,
met bloem- en kruidenrijke mengsels, diverse bollen en
vaste plantenborders. Er is een catalogus gemaakt van
het groen voor Klapwijk.

ONDERSCHEIDEND.
De keuzes in het groen zorgen voor meer onderscheid
tussen de singels, parken, randen en straten. Het
eindbeeld ontstaat door een zorgvuldig beheer.

GELAAGDE OPBOUW.
De nieuwe bomen, heesters en vaste planten voegen
niet alleen meer variatie toe aan het groen, maar zorgen
eveneens voor een meer gelaagde opbouw van het
groen. Wissel voor een duurzaam en toekomstbestendig
groenbeeld af in soorten, eigenschappen, plantafstand én
kies ook eens voor een oudere boom.
singel

VIER SEIZOENEN.
In de soortkeuze wordt rekening gehouden met een
jaarrond groenbeeld. Hierdoor zijn de straten, parken en
singels in alle seizoenen interessant voor mens en dier.

park
rand
groene straten

Onderscheidend groen – Herkenbare singelstructuur, unieke
parken, diverse randen en groene straten
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