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Laos landschapsarchitecten en haar partners hebben zoveel mogelijk beeldmateriaal gebruikt waarvan 
de rechten in eigen bezit zijn. Daar waar beeldmateriaal is gebruikt van derden is bronvermelding 
toegepast. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, neem contact op met Laos 
landschapsarchitecten. 

Geen van de tekeningen kunnen gebruikt worden als uitvoeringstekeningen. 

Op de voorpagina is een visualisatie opgenomen die laat zien hoe een van de speelplekken er in Norg-West uit 
zou kunnen zien. Dit is enkel om de sfeer te laten zien die we beogen met een eventuele uitwerking
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INLEIDING



Norg-West, klimaatbestendigewijk klaar 
voor de toekomst, de aanleiding

Norg krijgt een duurzaam systeem voor het bufferen, 

infiltreren en afvoeren van regenwater. Aanleiding hiervoor 

is de wateroverlast tijdens hevige regenval. De gemeente 

maakt voor heel Norg een plan dat de komende jaren tot 

verbetering van het afvoersysteem van regenwater zal 

leiden. Voor de wijk Norg-West staan een aantal maatregelen 

op papier: de aanleg van een regenwaterriool, verbeterde 

drainage van de wijk; buffervijvers voor een vertraagde 

afvoer door de Tonkensloot te vergroten in breedte. 

Om dit te realiseren moet een deel van de straten op de kop. 

Hierin ligt de kans om de openbare ruimte een opfrisbeurt te 

geven. Dat is nodig want bewoners vinden het groen in de 

wijk sleets en ervaren op sommige plekken een krapte aan 

parkeerplaatsen. 

Dit document beschrijft en verbeeldt het ontwerp voor de 

openbare ruimte. Het is tot stand gekomen in samenwerking 

met gemeente Noordenveld, in het verleden met de 

energiecooperatie Noordseveld en de bewoners van de wijk 

Norg West. 

De gemeente heeft voor het aanpakken van de riolering 

en het de openbare ruimte een budget vastgesteld. Dit 

heeft geresulteerd dat er keuzes binnen het openbare 

ruimte ontwerpen moeten worden gemaakt. Waar we in 

het schetsonotwerp nog wild konden dromen, tekende in 

het vervolg ontwerp een raming af, die duidelijk maakte 

dat niet alle elementen van het ontwerp binnen het budget 

gerealiseerd kunnen worden. We hebben een basis (het 

aanpakken van de riolering) met daar bovenop een aantal 

plussen voor de openbare ruimte die een x-aantal euro’s 

kosten. In die plussen zitten de keuzes. Op de volgende 

pagina’s zijn deze plussen nogmaals opgenomen. De keuzes 

voor de ene plus betekent niet automatisch dat de andere 

nooit kan worden uitgevoerd. Mocht er namelijk in de 

toekomst budget vrijkomen om deze te realiseren ligt er een 

panklaar plan klaar. 

Het definitieve ontwerp borduurt dus voort op het vervolg 

ontwerp. Een definitef ontwerp kunt u zien als een verdieping 

en definitieve vaststelling van gemaakte keuzes in het vervolg 

ontwerp. Daarnaast zijn er naar aanleiding van het vervolg 

ontwerp  twee inloopavonden gehouden. Tijdens deze 

inloopmarkten konden bewoners middels groene stickers 

aangeven welke plussen zij graag gerealiseerd zagen. Op 

basis van die input ligt er een definitief ontwerp1. 

1: In de bijlage wordt de inloopmarkt en de onderbouwing voor de gemaakte keuzes waarop 

het definitieve ontwerp is gebaseerd kort doorgenomen. Het wordt sterk aanbevolen deze eerst 

te lezen als u nieuw bent met het project. Dit om te voorkomen dat ontwerpkeuzes uit de lucht 

komen vallen.

LAOS heeft toolbox ontworpen waarin we maatregelen 

hebben opgenomen die moeten bijdragen aan een 

klimaatbestendige wijk. Deze toolbox gebruiken we 

ondermeer bij herinrichtingsopgaven in de openbare 

ruimte. Het stelt ons in staat om  samen met opdrachtgever 

maar ook zeker met de burger klimaatadaptieve 

maatregelen te kunnen onderzoeken relevant voor de 

opgave waar we op dat moment aan werken. Rechts zijn 

middels iconen maatregelen weergegeven die bijdragen 

aan een klimaatadaptieve. Dit is een groslijst. De hier 

weergegeven maatregelen hebben vooral betrekking 

op de waterhuishouding, openbaar groen, ecologie 

en biodiversiteit enz. Echter zijn wij van mening dat 

een klimaatadaptieve wijk verder gaat dan enkel deze 

maatregelen. Voor een duurzame wijk heb je ook vitale en 

gezonde bewoners nodig. In de toolbox hebben we daarom 

ook maatregelen  opgenomen die betrekking hebben op het 

ontwerp van een levensloopbestendige en energieke wijk. 

Wanneer u door het document zult bladeren zult u 

verschillende keren de iconen op de rechter pagina zien 

terugkomen op een profiel, principetekening, plankaart 

enz. Hiermee willen we aanduiden dat we een maatregel 

toepassen. U kun altijd naar deze pagina terugbladeren en 

dit als naslagwerk gebruiken.
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Locatie
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Het plangebied concentreert zich op het westelijke gedeelte 

van het dorp Norg. De Entinge, Batinge, Dikninge, Laan 

van Havezathen en de directe omgeving van deze straten, 

zoals de bermen en de groene (verblijfs-) plekken zijn 

onderdeel van het herinrichting. Ook wordt de uitbreiding 

van de Tonkensloot meegenomen in het vervolg ontwerp. 

Het plangebied is geen officiële wijk, met een eigen naam. 

Daarom wordt er in dit document gesproken over Norg-

West. Hiermee wordt dus naar bovenstaande straten en 

aangrenzende percelen verwezen.

De herinrichting van de straten wordt gedaan vanuit de 

rioleringsopgave die voor een groter gebied dan Norg-West 

geldt. Op een hoger schaalniveau is de gemeente bezig de 

waterhuishouding op orde te krijgen. Norg-West kent door 

haar ligging en relatief lage ligging ten opzichte van de rest 

van het dorp veel waterproblematieken. Het is het laagste 

punt, waardoor veel van het hemelwater naar dit deel van 

Norg zal spoelen. Wordt er een maatregel genomen op 

de hogere delen zal dat altijd effect hebben op de lagere 

delen. Daarom is het studiegebied altijd groter dan het 

plangebied. Dit geldt vooral voor de technische uitwerking 

van het afwateringssysteem en zal in het vervolg ontwerp 

van de openbare ruimte zeker worden meegenomen. 

Door bijvoorbeeld slim om te gaan met je wegprofilering, 

zoals holle wegen kun je ook in de openbare ruimte water 

bufferen. Dit wordt later in het document duidelijker. Voor 

kaartmateriaal van de rioleringsontwerpen wordt verwezen 

naar andere documenten. Deze zijn sepertaat te raadplegen.   
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Landschappelijke structuren

Aanwezige landschappelijke startkapitaal

• Ligging aan de westkant van het Esdorp Norg

• Ligging op vroegere woeste grond, waarvan een groot deel laag gelegen (gebied 

werd Zwarte Water genoemd vanwege aanwezige plassen)

• Al vroeg een afwateringskanaal gegraven richting de rivier de Slokkert, structuur 

nog aanwezig

• Het bos ten westen van de wijk betreft een oud productiebos

• Ten zuiden van de wijk liggen eveneens boskavels

• Laan van Havezathen kent een mooie doorlopende bomenstructuur

Er ligt dus aardig wat groen startkipitaal. De wijk wordt omsloten door historische 

bossen en wegen waarvan het opgaande groen op bijna iedere plaats waarneembaar is. 

De noordoostlijke houtwal loopt zelfs dwars door de wijk heen. Aan de zuidkant is juist 

een opening behouden gebleven die zorgt voor een voor een Esdorp kenmerkende 

vista. Op vele plaatsen is het landschap voelbaar, echter op sommige plekken is het 

ook verstopt of gaan woningen door vreemde oriëntaties niet de relatie aan met het 

landschap.

Echter ligt een groot deel van de wijk ook lager op het voormalige Zwarte Water, 

waardoor wateroverlast ontstaat. 

Definitief ontwerp Norg West 11
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Stedenbouwkundige opzet

• De planmatig opgezette wijk is te verdelen in twee delen. Het meest oostelijke 

deel bestaat veelal uit sobere rijwoningen waarbij de rooilijn en kap de gehele 

rij hetzelfde zijn. De rijen zijn stempelmatig gesitueerd. Hoewel dit doet denken 

aan een wederopbouwstructuur is ook dit deel van de wijk opgezet met een 

erfstructuur. Op ongeveer de helft van deze wijk vindt een verdraaiing plaats van 

de situering van de woningen. Dit is gebaseerd op historische verkaveling.

• Meer naar het westen doen ook de woningen meer mee in de ‘speelse’ erfstructuur 

waarbij de kap en de rooilijn verspringen. 

• In het westelijke deel van de wijk zijn diverse villa’s gesitueerd aan de Laan van 

Havezathen. 

• Vooral aan de Laan van Havezathen staan veel woningen met hun rug naar de straat 

toe, waarbij de erfafscheiding niet eenduidig is opgelost. 

Verkeerskundige opzet

• Laan van Havezathen is duidelijk de hoofdas door de wijk waarop de woonstraten 

aantakken.

• De woonstraten zijn ingericht met een ‘erfidee’. Echter sluiten materialen, meubilair 

en groen niet aan bij deze gedachte. Versprongen zichtlijnen en onduidelijke 

eenheid in materiaal versterken het onsamenhangede karakter. 

• Er heerst op sommige plaatsen een grote parkeerdruk, andere plaatsen worden 

ondergebruikt.

Groenstructuur

• De Laan van Havezathen beschikt voor een deel over laanbomen, maar richting het 

westen ontbreken er bomen. 

• De oude groenstructuur tussen de brandweerkazerne en de woonwijk begeleidt het 

aanwezige wandelpad en vormt een buffer.

• Er zijn een groot aantal groene plekken in de wijk waarbij vaak mooie oude bomen 

aanwezig zijn. Een deel van deze plekken is ingericht als speelplek. 

• De groene plekken in de wijk zijn vaak sleets geraakt.

• Er zijn veel groene ‘restplekken’ die niet geprogrammeerd zijn. 

Dorpsranden, oriëntatie en erfafscheidingen 

• De wijk is over het algemeen naar binnen toegekeerd (introvert). M.u.v. het 

zuidelijke deel richten voorkanten zich niet naar het landschap. 

• Aan de noordkant van de Laan van Havezathen zijn woningen veel meer gericht 

naar centrale maar versnipperde groentjes. 

• Meer dan eens zorgt het bloemkoolstratenpatroon en de versprongen rooilijnen 

voor zicht op blinde zijgevels en/of manshoge schuttingen in allerlei materialen/

kleuren.
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Ontwerpopgave en planopbouw

Opgave

We gaan werk met werk maken. Dat betekent dat we naar aanleiding van de 

rioleringsopgave ook de openbare ruimte mee gaan nemen. Dit zorgt ervoor dat de 

straat maar een keer open hoeft. Maar ook dat we wateropgaven, openbare ruimte 

opgaven maar ook klimaatadaptieve en energetische kansen misschien kunnen 

koppelen. Zo kun je bijvoorbeeld extra in je waterbuffering voorzien in de openbare 

ruimte teneinde de druk op het rioleringssysteem verlaagd wordt. Of kan een sloot die 

normaal ‘technisch’ wordt uitgegraven ten behoeve van extra capaciteit, mee worden 

genomen in de ontwerpgedachte, zodat deze een meerwaarde krijgt voor bijvoorbeeld 

mens en dier.

De opgave is dus het koppelen van kansen. Daardoor werken we samen met de 

Energieke Wijken , de bewoners en de gemeente in het koppelen van de openbare 

ruimte opgaven en de wateropgaven en het klimaatadaptief maken van de wijk. 

Betrek bewoners en probeer zo goed mogelijk hun ideeën en wensen te verwerken in 

de plannen. Houd ruimte voor eigen initiatief teneinde de betrokkenheid van bewoners 

bij hun omgeving en medebewoners vergroot wordt. 

Structureer parkeren en bescherm groen tegen vernieling.

Hoofdopgave is om een integraal ontwerp te maken dat maakbaar, beheersbaar en 

betaalbaar is en waar zowel gemeente als burger zich in kan vinden. Een plan dat Norg-

West klaar maakt voor de toekomst!

Basisplan en plussen

Het planproces dient open en transparant te zijn. Er is budget om de waterproblematiek 

in Norg en Norg-West aan te pakken. Daaruitvolgend is er ruimte om de openbare 

ruimte ook mee te nemen (werk met werk maken). Dat is de basis. Echter is er een 

plafond aan het budget en kunnen niet alle dromen en wensen die we samen met 

burgers in het schetsontwerp hebben meegenomen meteen worden uitgevoerd. 

Als laag boven op de basis liggen de zogenaamde plussen. Dit zijn extra’s die we 

wellicht mee kunnen nemen binnen de werkzaamheden, of die we middels dit ontwerp 

agenderen, zodat ze bekend worden bij de gemeente en op een later moment wellicht 

financieringsmiddelen kunnen worden gevonden. 

Basisplan*
• Rioleringswerken zijnde: aanleg gescheiden riolering hemelwater en vuilwater, de 

verruiming van de Tonkensloot en de verbreding van de sloot nabij De Klencke.
• Openbare ruimte werken: Hergebruik van aanwezige klinkers en tegels. Nieuw 

asfalt op de Laan van Havezathen, natuurlijk talud Tonkensloot.
• Wadiachtige structuur aanleggen tussen Oldengaarde en Havixhorst (richting 

buffervijver)

Plussen:
1. Nieuwe materialiseringen Batinge, Entinge en Dikninge betonmaterialen, beton 

tegels in troitoir, reorganiseren van parkeren en groen
2. Nieuwe materialiseringen Batinge, Entinge en Dikninge gebakken materialen, beton 

tegels in troitoir, reorganiseren van parkeren en groen
3. Groene in de wijk upgraden
4. Ontwerp van zuidelijke dorpsrand als parkachtige omgeving
5. Speel-  en verblijfsplekken in de wijk upgraden

Uit de inloopmarkt is naar voren gekomen dat bewoners kiezen voor het basisplan met 

plus 3 en plus 4. Zie de bijlage voor een uitgebreide onderbouwing. Het definiteve plan 

gaat dus uit van hergebruik van materialen in de rijloper en troittoirs. Hergebruik van 

opsluitbanden en troittoirbanden. M.u.v. de Laan van Havenzathen, deze ontvangt een 

nieuwe profilering en nieuw asfalt, plus nieuwe attentievlakken op de kruisingen met de 

woonstraten. Daarnaast zetten we in op het upgraden van het groen in de wijk en een 

exellente invulling van de zuidelijke dorpsrand. Op nevenstaande pagina is de plankaart 

daar de visualisatie van.
Definitief ontwerp Norg West 16



Basisplan met plus 3 en 4

• Rioleringswerken zijnde: aanleg 
gescheiden riolering hemelwater 
en vuilwater, de verruiming van de 
Tonkensloot en de verbreding van de 
sloot nabij De Klencke.

• Openbare ruimte werken: Hergebruik van 
aanwezige klinkers en tegels. Nieuw asfalt 
op de Laan van Havezathen, natuurlijk 
talud Tonkensloot.

• Wadiachtige structuur aanleggen tussen 
Oldengaarde en Havixhorst (richting 
buffervijver)

• Plus 3: Upgraden van groen in de wijk
• Plus 4: Ontwerp van zuidelijke dorpsrand 

in parkachtige omgeving

Projectgrens*

*Uiteraard blijven we buiten de erfgrens van 
bewoners.

** Groenelementen in weg mogelijk nader uit 
te werken met buurt
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Groen structuren Water

Uitgangspunten

verbijfsplekken

verbijfsplekken

stroomstraat
attentievlakken

VerkeerSfeer

LvH versmallen

buffer

buffer

buffer

Drainage vijver

Infiltratie

gestructuureerd parkeren

woonstraten

groenvlakken

groenvlakken

groenstructuur

park en natuurlijk talud

stinzen

stinzen

woonstraten
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Parkeren

Circa 255 pp
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UITWERKING 

DEFINITIEF ONTWERP



* Op de volgende pagina’s (pag. 29 t/m 33) is een overzicht van het vervolg ontwerp met plus 1 ingetekend

Overzicht - Dikninge
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Overzicht - Entinge
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Overzicht - Batinge Laan van Havezathen oost
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Overzicht - Buffer (verbinding richting drainage vijver)
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Overzicht - zuidelijke dorpsrand
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MATERIALEN EN 

BEPLANTING



Materialenstaat - verharding

Opsluitbanden zoveel mogelijk hergebruikenBestaande betonklinkers zoveel 

mogelijk hergebruiken in de rijbaan en 

parkeervakken

Bestaande betontegels zoveel mogelijk 

hergebruiken in het troittoir

Asfalt -Toepassing - rijweg

Halfverharding- KOMEX zandkleurig

Betonstraatsteen - MBI Georetron Prestige - 

rood zwart nuance. Toepassing Laan van 

Havezathen

210x70x80 mm

Grasbetontegels - Struyk Verwo HYDRO LINEO - 

grijs

210x100x80 mm

Grasbetontegels - Struyk Verwo grijs

600x400x100 mm

Trottoir en opsluitband vd Bosch Beton, grijs 

Toepassing Laan van Havezathen

150x200x1000 mm

RWP vd Bosch beton, grijs 150x70x100mm 

Toepassing Entinge Grasbetonparkeren
Definitief ontwerp Norg West 3030



Materialenstaat - objecten
NRO1006-1001

363x528x360 cm
4+

9

De Robinia speeltoren met klimladders, 
glijbaan, brandweerstang, een klimnet en 
balanceerbalk spreekt kinderen vanaf 4 jaar 
enorm aan. Kinderen kiezen keer op keer 
tussen de glijbaan of de brandweerstang en 
tussen de ladder, het klimnet of de 
blanceerbalk om van dit speeltoestel te 
genieten. De toegang is trapsgewijs 

uitdagender zodat kinderen de kans krijgen om 
te ontwikkelen. Het klimmen en balanceren 
traint het evenwicht en de coördinatie. De 
cross-modale training bij het klimmen is van 
fundamenteel belang voor het leesvermogen. 
Eenmaal op het platform is de glijbaan de 
ultieme beloning. Wanneer jonge kinderen 
glijden, trainen ze hun evenwicht en ruimtelijk 

inzicht. Met al deze speelaanleidingen staat dit 
toestel perfect op het groene speelplein, het is 
ook verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® 
C004450) Robinia hout.

1 / 10/12/2021

2 2 1 2

1 5 5 1

4

Robinia speeltoren met klimladders
NRO1006

Gadero met groef Ipe Hardhout 

30x140 x 150mm

Hedera hekwerk speelveldje Batinge max 

1,20m hoog

Kruizinga Hondenpoepzakdispenser Verkeersbord ter attentie 

spelende kinderen

Optie: Wedstrijd basisschool

Robinia speeltoren met klimladders - KOMPAN

Toepassing: Speelbult Entinge

Houten zitbank - naar eigen ontwerp

Houten planken overeenkomstig met planken vlonder en brug. IJzeren steunelementen.

Brug naar eigen ontwerp, zie verder voor detail 

uitwerking
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Beplantingsplan
Legenda

Bestaande bomen

Tilia henryana ‘Arnold Select

Liriodendron tulipifera

Acer rubrun

Alnus ×spaethii ‘Spaeth’

Salix xsepulcralis ‘Chrusocoma’

Salix alba ‘Chermesina’

Castanea sativa

Fagus sylvatica f. purpurea

Prunus serrulata

Prunus ‘The Bride’

Prunus padus

Prunus virginiana ‘Shubert’

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Prunus avium ‘Van’

Juglans ailantifolia

Corylus colurna

Mix van heesters (zie verder)

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Bos (bestaand)

Graszoden (bestaand)
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Beplantingsplan

Bestaande bomen behouden t.o.v. te kappen bomen

Legenda

Te behouden bomen

9x te kappen boom 
toekomstverwachting <5 jaar

3x te kappen boom 
toekomstverwachting 5-10 jaar

5x te kappen boom 
toekomstverwachting 10-15 jaar

2x te kappen boom 
toekomstverwachting >15 jaar

Binnen het plan moeten er een aantal bomen 
worden gekapt ten behoeve van grondwerken 
die het mogelijk maken om oppervlakkig 
richting de buffervijver af te wateren. Deze 
bomen worden in het plan ruimschoots 
gecompenseerd, zie de nevenstaande pagina.

We grijpen de herinrichting van Norg-
West aan om ook de bomen die een 
levensverwachting hebben korter dan 5 
jaar of tussen de 5 en 10 jaar te kappen en 
te vervangen met nieuwe bomen, zodat 
de boomstructuur in Norg-West voor de 
komende decennia weer robuust is. 
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Beplantingsplan - Eerste orde bomenplan

(SS) Ø 20/25cm (SS) Ø 20/25cm

(SS) Ø 20/25cm

(SS) Ø 20/25cm
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Beplantingsplan - laanbomen | parkbomen | vochtminnende bomen

(TH) Tilia henryana ‘Arnold Select’

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm
Volgroeid: h: 8-15m, boomkroon 8m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: 5

(SS) Salix xsepulcralis 
‘Chrusocoma’

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm
Volgroeid: h: 20-25m, boomkroon 
10-15m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: 11

(LT) Liriodendron tulipifera

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm 
Volgroeid: h: 20-25m, boomkroon 
10-12m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: 6

(SA) Salix alba ‘Chermesina’

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
hoogstamd
Volgroeid: h: 10-15m, boomkroon 6m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: 28

(AR) Acer rubrun

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm
Volgroeid: h: 15-20m, boomkroon 
7-8m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: 3

(CS) Castanea sativa

Aanvangsmaat: Ø 25/30cm
Volgroeid: h: 20-30m, boomkroon 
15-18m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: 1

(AS) Alnus ×spaethii ‘Spaeth’

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm 
Volgroeid: h: 15-20m, boomkroon 
7-8m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: 3

(FS) Fagus sylvatica f. purpurea

Aanvangsmaat: Ø18/20cm beveerd 
Volgroeid: h: 20-25m, boomkroon 
18-25m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: 1

Afwisselende park en 
laanbomen met indrukwekkende 
herfstkleuren en hoge waarde 
voor insecten.

Links twee wilgen op vochtige 
plekken, rechts twee parkbomen, 
solitair te plaatsen. Beide hoge 
waarde voor insecten.
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Beplantingsplan - bloesem bomenplan
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Beplantingsplan - kleuren | drachtbomen | voedselbomen |

(PS) Prunus serrulata

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
Volgroeid: h: 8-10m, boomkroon 
5-8m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: ?

(CO) Cydonia oblonga ‘Vranja’

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
Volgroeid: h: 3-8m, boomkroon 4-5m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: ?

(PT) Prunus ‘The Bride’

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
Volgroeid: h: 5-8m, boomkroon 4-5m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: ?

(PA) Prunus avium ‘Van’

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
Volgroeid: h: 6-8m, boomkroon 4-5m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: ?

(PP) Prunus padus

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
Volgroeid: h: 8-12m, boomkroon 
8-10m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: ?

(JA) Juglans ailantifolia

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
Volgroeid: h: 15-20m, boomkroon 
10-12m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: ?

(PV) Prunus virginiana ‘Shubert’

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
Volgroeid: h: 6-8m, boomkroon 4-5m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: ?

(CC) Corylus colurna

Aanvangsmaat: Ø 16/18cm, 
Volgroeid: h: 20m, boomkroon 8-10m
Plantafstand: n.v.t.
Benodigd aantal: ?

Mix van bloesem en 
bessenbomen om identiteit van 
de straat of de groene plekken te 
benadrukken en interessant voor 
vogels.

Mix fruit en noten bomen aan 
zuidelijke dorpsrand om te 
plukken door de inwoners: gelei, 
jam, taart of notengerechten
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Beplantingsplan - heesters
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Beplantingsplan - heesters

(SN) Spiraea nipponica 
‘Snowmound’

Aanvangsmaat: 40/50cm 
Volgroeid: h: 60/80cm 
Plantafstand: 2-3 per m2

(EE) Euonymus europaeus

Aanvangsmaat: 60/80cm 
Volgroeid: h: 1,50-1,70m
Plantafstand: 1 per m2

(AB) Amelanchier ‘Ballerina’

Aanvangsmaat: Ø 10/12cm
Volgroeid: h: 4-6m
Plantafstand: 5 per m2

(HQ) Hydrangea quercifolia

Aanvangsmaat: 40/60cm
Volgroeid: h: 1,40-1,60m
Plantafstand: 1-2 per m2

(LI) Ligustrum tschonoskii ‘LT’

Aanvangsmaat: Ø 40/60cm
Volgroeid: h: 1,25-1,50m
Plantafstand: 2 per m2

(BB) Buddleja ‘Blue Chip’

Aanvangsmaat: 40cm 
Volgroeid: h: 60-70cm, 
Plantafstand: 3 per m2

(HA) Hypericum androsaemum 
‘Vippsalm’

Aanvangsmaat: 20/40cm 
Volgroeid: h: 60cm, 
Plantafstand: 3-5 per m2

(DS) Diervilla sessilifolia 
‘Butterfly’

Aanvangsmaat: 40/50cm 
Volgroeid: h: 100cm, 
Plantafstand: 3 per m2

Middelhoge heesters onder 
de bloesembomen als 
vakbeplanting of solitair langs 
parkeervakken

Hogere heesters die blinde 
gevels of schuttingen verhullen. 
Soms als solitair naast 
parkeervak of speeltuin
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Beplantingsplan - bloemrijkgras | stinzen

Definitief ontwerp Norg West 40



Beplantingsplan -  bloemrijkgras | stinzen

Allium ursinum

Plaats: schaduw onder bomen, 
kruispunten
Volgroeid: h: 35cm 
Bloeiperiode: mei

Mix van Allium 

Plaats: halfschaduw en zon, 
kruispunten
Volgroeid: h: 60cm 
Bloeiperiode: mei - jun - jul

Galanthus elwesii

Plaats: halfschaduw, kruispunten
Volgroeid: h: 20-30cm 
Bloeiperiode: jan - feb

M5 mengsel Cruydt Hoeck

Plaats: tussen heesterzomen
Volgroeid: h: 20cm
Plantafstand: 2 gram per m2

A6 mengsel Cruydt Hoeck

Plaats: kruispunten en tussen 
heesterzomen
Volgroeid: h: 70-80cm
Plantafstand: 2 gram per m2

Doronnicum plantagineum

Plaats: (half) schaduw onder bomen, 
kruispunten
Volgroeid: h: 80cm 
Bloeiperiode: mei-juni

Mix van Crocus vernus, 
chrysantus & romance

Plaats: halfschaduw - zon, 
kruispunten
Volgroeid: h: 20cm 
Bloeiperiode: feb-mrt

Ornithogalum nutans

Plaats: halfschaduw, kruispunten
Volgroeid: h: 40cm 
Bloeiperiode: apr

Stinzen rondom kruispunten  
accentueren de plek. 

Rechts de voorgestelde 
mengsels van de Cruydt Hoeck 
rondom kruispunten (A6) om 
relief aan te brengen in tussen 
heesterzomen.
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PRINCIPES



Principeprofielen

Uitgangspunten

Tijdens de inloopmarkt heeft de meerderheid van de mensen gekozen voor het 

basisplan waarbij de bestaande materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. 

Dit betekent dat klinkers, opsluitbanden en tegels worden opgenomen om de 

rioleringswerken te kunnen verrichten waarna de materialen weer zoveel mogelijk 

worden teruggeplaatst waar ze lagen. Men moet rekening houden met 10 tot 20 % 

breuk (vooral omdat de materialen al vrij oud zijn). Er zullen dus altijd een aantal nieuwe 

stenen en banden worden toegepast in het profiel. Uitgangspunt is om qua beeld en 

kleurstelling zoveel mogelijk op het bestaande aan te sluiten. Dat is in Norg-West best 

een opgave. Door de wijk liggen namelijk allerlei materialen. Donker grijze stenen, grijze 

stenen, keitjes in de parkeervakken. Stenen die qua maatvoering van elkaar verschillen. 

Aan de aannemer de taak om de opgenomen ‘oude’ stenen te vermengen met de 

nieuwe, zodat je niet eindigt met één vlak out en één vlak nieuw. 

Met het basisplan veranderd er wel wat voor de Laan van Havezathen. Deze wordt met 

een meter versmalt, zodat automobilisten aangemaand worden trager te rijden, zonder 

allerlei verkeersremmende maatregelen te hoeven nemen, zoals drempels, die vaak 

voor meer overlast (optrekkende motoren) leiden. Daar waar de Laan van Havezathen 

de woonstraten, Bating, Entinge en Dikninge kruist worden nieuwe klinkers aangelegd, 

zodat de kruisingen als extra accent in het wegprofiel gaan gelden. 

Tevens worden de woonstraten voorzien van een hol profiel met een middelgoot. Dit 

zorgt voor extra waterbufferingscapaciteit bij extreme regenval. 

Principeprofielen en detailleringen

Qua wegprofielen en materialisering in de woonstraten gaat dus niet heel veel 

veranderen. De breedte blijft hetzelfde. De straten blijven tweerichtingsverkeer. op een 

enkele plaats worden parkeervakken samengevoegd, geherorganiseerd of toegevoegd. 

Daarom beperkt dit DO zich tot een aantal principeprofielen die op de volgende 

pagina’s te raadplegen zijn. De bijbehorende digitale plankaart geeft de technisch 

tekenaar voldoende houvast voor verdere uitwerkingen van de ontwerpideëen in dit 

DO. Daar waar ontwerpen liggen die vragen om speciale aandacht maken we details.

Speciale aandacht gaat overigens uit naar de upgraden van het groen en de zuidelijke 

dorpsrand (plus 3 & 4). Gedetaileerde beplantingsplannen zijn dan ook te vinden op de 

volgende pagina’s. 
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Principeprofielen - woonstraten Dikninge & Batinge

Batinge en Dikninge

De Batinge en Dikninge zijn qua opbouw gelijkaardig. Beide straten kennen een 

afwisseling van woonstratensferen en erfsferen, dankzij materiaalgebruik en breedte 

van de profielen. 

Voor deze twee straten wordt een hol profiel voorgeschreven tussen twee verhoogde 

kantopsluitingen, zodat extra water kan worden geborgen op straat. Twee procent 

afschot wordt voorgeschreven. Naast de rijbaan zijn er verschillende varianten op dit 

profiel. Soms een haaks of langsparkeervak i.c.m. troittoir (zoals rechts te zien is), soms 

een overloop in groen en soms een overgang naar een erfafscheiding. Mocht dit het 

geval zijn en er bevindt zich een inrit, moeten banden worden verlaagd of dient de 

bestaande inritconstructie te worden gehandhaafd.
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Principeprofielen - woonstraat Entinge

Entinge

De Entinge heeft een net even andere uitstraling en sfeer dan de andere twee 

woonstraten. Hier gaat het wegprofiel op veel plaatsen gelijk over in het groen. Tevens 

kent de straat geen troittoirs. 

Ook hier wordt de huidige profielbreedte gehandhaafd. Daar waar er ruimte is voor 

parkeren op grasbeton wordt de kantopsluiting gevormd door een rijwielpadband. Op 

andere plaatsen wordt een troittoirband gebruikt. Ook hier primeert het principe van 

het holle profiel. 
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Principeprofielen - Laan van Havezathen

Laan van Havezathen

De LvH is een stroomstraat die de verschillende woonstrate verbindt. Het typische 

profiel van deze straat is een rijbaan met aan weerszijden een troittoirband en 

met kolken. Naast de rijbaan wordt het profiel afgewisseld door een troittoir, een 

langsparkeervak, een inrit of een groene berm. 

In uitwerking die volgt op de volgende pagina’s worden profielen getoond die afwijken 

van dit basisprincipe. 
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Details - kruisingsvlak hol profiel
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Details - kruisingsvlak bol profiel
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DEELGEBIEDEN



Dikninge

52

Legenda

Bestaande bomen

Tilia henryana ‘Arnold Select

Liriodendron tulipifera

Acer rubrun

Alnus ×spaethii ‘Spaeth’

Salix xsepulcralis ‘Chrusocoma’

Salix alba ‘Chermesina’

Castanea sativa

Fagus sylvatica f. purpurea

Prunus serrulata

Prunus ‘The Bride’

Prunus padus

Prunus virginiana ‘Shubert’

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Prunus avium ‘Van’

Juglans ailantifolia

Corylus colurna

Mix van heesters (zie verder)

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Bos (bestaand)

Graszoden (bestaand)

Definitief ontwerp Norg West 52



Batinge - west
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Batinge - midden

54

Legenda

Bestaande bomen

Tilia henryana ‘Arnold Select

Liriodendron tulipifera

Acer rubrun

Alnus ×spaethii ‘Spaeth’

Salix xsepulcralis ‘Chrusocoma’

Salix alba ‘Chermesina’

Castanea sativa

Fagus sylvatica f. purpurea

Prunus serrulata

Prunus ‘The Bride’

Prunus padus

Prunus virginiana ‘Shubert’

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Prunus avium ‘Van’

Juglans ailantifolia

Corylus colurna

Mix van heesters (zie verder)

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Bos (bestaand)

Graszoden (bestaand)
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Batinge - oost
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Entinge

56

Legenda

Bestaande bomen

Tilia henryana ‘Arnold Select

Liriodendron tulipifera

Acer rubrun

Alnus ×spaethii ‘Spaeth’

Salix xsepulcralis ‘Chrusocoma’

Salix alba ‘Chermesina’

Castanea sativa

Fagus sylvatica f. purpurea

Prunus serrulata

Prunus ‘The Bride’

Prunus padus

Prunus virginiana ‘Shubert’

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Prunus avium ‘Van’

Juglans ailantifolia

Corylus colurna

Mix van heesters (zie verder)

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Bos (bestaand)

Graszoden (bestaand)
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Laan van Havezathen - west
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Laan van Havezathen - oost

58

Legenda

Bestaande bomen

Tilia henryana ‘Arnold Select

Liriodendron tulipifera

Acer rubrun

Alnus ×spaethii ‘Spaeth’

Salix xsepulcralis ‘Chrusocoma’

Salix alba ‘Chermesina’

Castanea sativa

Fagus sylvatica f. purpurea

Prunus serrulata

Prunus ‘The Bride’

Prunus padus

Prunus virginiana ‘Shubert’

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Prunus avium ‘Van’

Juglans ailantifolia

Corylus colurna

Mix van heesters (zie verder)

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Bos (bestaand)

Graszoden (bestaand)

Definitief ontwerp Norg West 58



Laan van Havezathen - oost
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Wadi verbinding met Havixhorst
Legenda

Bestaande bomen

Tilia henryana ‘Arnold Select

Liriodendron tulipifera

Acer rubrun

Alnus ×spaethii ‘Spaeth’

Salix xsepulcralis ‘Chrusocoma’

Salix alba ‘Chermesina’

Castanea sativa

Fagus sylvatica f. purpurea

Prunus serrulata

Prunus ‘The Bride’

Prunus padus

Prunus virginiana ‘Shubert’

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Prunus avium ‘Van’

Juglans ailantifolia

Corylus colurna

Mix van heesters (zie verder)

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Bos (bestaand)

Graszoden (bestaand)
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Wadi verbinding met Havixhorst
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Zuidelijke dorpsrand

Bestaande bomen

Tilia henryana ‘Arnold Select

Liriodendron tulipifera

Acer rubrun

Alnus ×spaethii ‘Spaeth’

Salix xsepulcralis ‘Chrusocoma’

Salix alba ‘Chermesina’

Castanea sativa

Fagus sylvatica f. purpurea

Prunus serrulata

Prunus ‘The Bride’

Prunus padus

Prunus virginiana ‘Shubert’

Cydonia oblonga ‘Vranja’

Prunus avium ‘Van’

Juglans ailantifolia

Corylus colurna

Mix van heesters (zie verder)

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Mix van stinzen en grasmengsel (zie verder) 

Bos (bestaand)

Graszoden (bestaand)
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Zuidelijke dorpsrand - Tonkensloot

Noorden
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Zuidelijke dorpsrand - Tonkensloot
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Zuidelijke dorpsrand - Tonkensloot

Noorden
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Zuidelijke dorpsrand - Tonkensloot nabij dammetje
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Zuidelijke dorpsrand - brug
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Zuidelijke dorpsrand - brug

Definitief ontwerp Norg West 68



Zuidelijke dorpsrand - brug
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Zuidelijke dorpsrand - brug
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Zuidelijke dorpsrand - speelbult
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Zuidelijke dorpsrand - speelbult
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Zuidelijke dorpsrand - speelbult
NRO1006-1001

363x528x360 cm
4+

9

De Robinia speeltoren met klimladders, 
glijbaan, brandweerstang, een klimnet en 
balanceerbalk spreekt kinderen vanaf 4 jaar 
enorm aan. Kinderen kiezen keer op keer 
tussen de glijbaan of de brandweerstang en 
tussen de ladder, het klimnet of de 
blanceerbalk om van dit speeltoestel te 
genieten. De toegang is trapsgewijs 

uitdagender zodat kinderen de kans krijgen om 
te ontwikkelen. Het klimmen en balanceren 
traint het evenwicht en de coördinatie. De 
cross-modale training bij het klimmen is van 
fundamenteel belang voor het leesvermogen. 
Eenmaal op het platform is de glijbaan de 
ultieme beloning. Wanneer jonge kinderen 
glijden, trainen ze hun evenwicht en ruimtelijk 

inzicht. Met al deze speelaanleidingen staat dit 
toestel perfect op het groene speelplein, het is 
ook verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® 
C004450) Robinia hout.

1 / 10/12/2021

2 2 1 2

1 5 5 1

4

Robinia speeltoren met klimladders
NRO1006
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Zuidelijke dorpsrand - vlonderpad bos (indicatief)

Er is geen inmeting van het bos gedaan. Dat is praktisch onmogelijk, door 
de hoeveelheid bomen. De ontwerpteam gaat samen met de aannemer en 
de gemeente het bos schouwen en tijdens het werk het pad en eventueel 
de speelelementen uitzetten. Op de nevenstaande pagina zijn een aantal 
principedetails opgenomen.

B.

B.

C.

C.

D.

D.

A.

A.
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Zuidelijke dorpsrand - vlonderpad bos (indicatief)
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BIJLAGE



BIOR bewegen in de openbare ruimte

1 km



In het schetsontwerp is aangegeven dat er behoefte is aan 

een traject voor bewegen in de openbare ruimte. Dit heeft 

nog geen navolging of nadere uitwerking gekregen. Toch 

wordt een voorgeestelde route en elementen in het vervolg 

ontwerp opgenomen, zodat het bewegen in de openbare 

ruimte onder de aandacht blijft. 

In veel gemeenten zijn gelden beschikbaar voor het maken 

van routes waar op laagdrempelige manier aangezet wordt 

tot bewegen in de openbare ruimte. Het vervolg ontwerp 

geeft een indicatie van de route die kan worden gelopen. 

Elementen (zie vierkantjes) kunnen al bestaan langs de route 

of op gemakkelijke manier worden geïntegreerd. 

Het idee achter de route is dat deze start nabij het 

ouderenhuis. De route is niet te lang, zodat deze ook door 

deze doelgroep gebruikt kan worden. 

De route en de elementen zijn nader uit te werken.
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De plussen - basisplan

Projectgrens*T e k e n i n g  i s  i n d i c a t i e f  e n  d i e n t  n i e t  v o o r  u i t v o e r i n g  t e  w o r d e n  g e b r u i k t

N O R G  W E S T  V e r v o l g  o n t w e r p  h e r i n r i c h t i n g :  P l a n k a a r t  B a s i c

• Rioleringswerken zijnde: aanleg gescheiden riolering hemelwater en 
vuilwater, de verruiming van de Tonkensloot en de verbreding van de 
sloot nabij De Klencke.

• Openbare ruimte werken: Hergebruik van aanwezige klinkers en 
tegels. Nieuw asfalt op de Laan van Havezathen, natuurlijk talud 
Tonkensloot.

• Wadiachtige structuur aanleggen tussen Oldengaarde en Havixhorst 
(richting buffervijver)

€ 2.268.168

C O N C E P T :

L E G E N D A :

M AT E R I A L E N S TA AT :

B A S I S  VA R I A N T  K O S T E N :

Asfalt -Toepassing - rijweg
Halfverharding- KOMEX 
zandkleurig

Bestaande betonklinkers 
zoveel mogelijk 
hergebruiken in de rijbaan en 
parkeervakken

Bestaande betontegels zoveel 
mogelijk hergebruiken in het 
troitoir

BIOR-route: Bewegen in de 
openbare ruimte. Route nader 
uit te werken in DO

Opsluitbanden zoveel 
mogelijk hergebruiken

Bestaande klinkers en tegels

Nieuw asfalt

Wadiachtige structuur

Bestaande boom

NB: Referentiebeelden geven een sfeer weer, niet een eindbeeld. Dit zijn 
beelden ter inspiratie hoe een wegprofiel, speelplek of verblijfsruimte er 
uit kan gaan zien.

P l a k  h i e r u w  s t i c k e r
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De plussen - plus 1

Projectgrens*

P L U S  1  K O S T E N :

M AT E R I A L E N S TA AT :

T e k e n i n g  i s  i n d i c a t i e f  e n  d i e n t  n i e t  v o o r  u i t v o e r i n g  t e  w o r d e n  g e b r u i k t

N O R G  W E S T  V e r v o l g  o n t w e r p  h e r i n r i c h t i n g :  P l a n k a a r t  P l u s  1

• Nieuwe materialiseringen Batinge, Entinge en Dikninge 
betonmaterialen, beton tegels in troitoir, reorganiseren van parkeren 
en groen

€ 2.268.168 + € 350.000

C O N C E P T :

L E G E N D A :

Betonstraatsteen 
rood zwart nuance

Trottoirband
Grijs

Betonstraatsteen 
rood bruin nuance

Grasbetontegels  

Trottoirtegel Betonstraatsteen 
oxyd geel

Profiel beton Klinker

Profiel Asfalt

Kruising

Profiel Trottoir

parkeerplaats met klinker beton

Grasbetontegels

halfverharding Voetpad

Grondlichaam en Wadi

Bestaande boom

Trafo-kast 

Trottoirband Rijwielpadband Asfalt Halfverharding- 
zandkleurig

NB: Referentiebeelden geven een sfeer weer, niet een eindbeeld. Dit zijn 
beelden ter inspiratie hoe een wegprofiel, speelplek of verblijfsruimte er 
uit kan gaan zien.

P l a k  h i e r u w  s t i c k e r
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Projectgrens*

Gebakken klinker 
Rood

Profiel gebakken Klinker

Profiel Asfalt

Kruising

Profiel Trottoir

parkeerplaats met Klinker geb.

Parkeerplaats met Grastegels

Halfverharding Voetpad

Grondlichaam en Wadi

P L U S  2  K O S T E N :

M AT E R I A L E N S TA AT :

T e k e n i n g  i s  i n d i c a t i e f  e n  d i e n t  n i e t  v o o r  u i t v o e r i n g  t e  w o r d e n  g e b r u i k t

N O R G  W E S T  V e r v o l g  o n t w e r p  h e r i n r i c h t i n g :  P l a n k a a r t  P l u s  2

• Nieuwe materialiseringen Batinge, Entinge en Dikninge gebakken 
materialen, beton tegels in troitoir, reorganiseren van parkeren en 
groen

€ 2.268.168 + € 550.000

C O N C E P T :

L E G E N D A :

Trottoirband GrasbetontegelsTrottoirtegel-

Trottoirband Rijwielpadband Asfalt Halfverharding

Bestaande boom

Trafo-kast 

Gebakken klinker  
Rood nuance

Gebakke n klinker 
Geel 

NB: Referentiebeelden geven een sfeer weer, niet een eindbeeld. Dit zijn 
beelden ter inspiratie hoe een wegprofiel, speelplek of verblijfsruimte er 
uit kan gaan zien.

P l a k  h i e r u w  s t i c k e r

De plussen - plus 2
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Projectgrens*

P L U S  3  K O S T E N :

B E P L A N T I N G S P L A N

T e k e n i n g  i s  i n d i c a t i e f  e n  d i e n t  n i e t  v o o r  u i t v o e r i n g  t e  w o r d e n  g e b r u i k t

N O R G  W E S T  V e r v o l g  o n t w e r p  h e r i n r i c h t i n g :  P l a n k a a r t  P l u s  3

Groene in de wijk upgraden:
• Daar waar mogelijk bomenlaan Laan van Havezathen aanvullen.
• Nieuwe ecologisch waardevolle hagen en heestervakken aanplanten 

rondom parkeervakken.
• Wadi richting drainagevijver voorzien van nieuwe bomen (dus niet 

alleen behouden van bestaande bomen)
• Op diverse plekken in de wijk bomen aanplanten ter versterking van 

de groenstructuur.

NB: Het verwerken van de stoplichtenkaart, die inventariseert wat de 
kwaliteit en geschatte levensduur van bomen is, is nog niet verwerkt in 
het vervolg ontwerp. Dit wordt in het definitieve ontwerp meegenomen.

€ 2.268.168 + €100.000

C O N C E P T :

L E G E N D A :

Quercus robur 
(QR)

Tilia x europeae 
(TE) 

Crataegus 
maxima (CM) 
mixen

Hagen en heesters - CM / FS

Hagen en heesters  - CMP

Bestaande boom

Nieuwe Boom: TE / QR

Waterminnende bomen - SA / AG

PS / CP

MD

[Drawing Title]
Scale: 1:1000

1

[Drawing Title]
Scale: 1:1000

1

[Drawing Title]
Scale: 1:1000

1

Fagus sylvatica 
(FS)

Corylus maxima 
‘Purpurea’ (CMP)

Salix alba (SA) Alnus glutinosa 
(AG)

Prunus serrulata 
(PS)

Corylus maxima 
‘Purpurea’ (CP)

Malus 
domestica (MD) 

NB: Referentiebeelden geven een sfeer weer, niet een eindbeeld. Dit zijn 
beelden ter inspiratie hoe een wegprofiel, speelplek of verblijfsruimte er 
uit kan gaan zien.

P l a k  h i e r u w  s t i c k e r

De plussen - plus 3
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Ontwerp van zuidelijke dorpsrand als parkachtige omgeving 

ontwerpgebied 
zuidkant*

N O R G  W E S T  V e r v o l g  o n t w e r p  h e r i n r i c h t i n g :  P l a n k a a r t e n  P l u s  4

E
F

G

H

A

B

C

D

T e k e n i n g  i s  i n d i c a t i e f  e n  d i e n t  n i e t  v o o r  u i t v o e r i n g  t e  w o r d e n  g e b r u i k t

€ 2.268.168 + € 450.000

P L U S  4

P L U S  4  D E L U X E

P L U S  4  K O S T E N :

A

E

B

F

C

G

D

H

C O N C E P T :

NB: Referentiebeelden geven een sfeer weer, niet een eindbeeld. Dit zijn 
beelden ter inspiratie hoe een wegprofiel, speelplek of verblijfsruimte er 
uit kan gaan zien.

P l a k  h i e r u w  s t i c k e r

De plussen - plus 4
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Salix alba (SA) Prunus serrulata 
(PS)

Speel en 
verbijfsplekken

Projectgrens*

P L U S  5  K O S T E N :

R E F E R E N C I E S

T e k e n i n g  i s  i n d i c a t i e f  e n  d i e n t  n i e t  v o o r  u i t v o e r i n g  t e  w o r d e n  g e b r u i k t

N O R G  W E S T  V e r v o l g  o n t w e r p  h e r i n r i c h t i n g :  P l a n k a a r t  P l u s  5

Speel-  en verblijfsplekken in de wijk upgraden
• Toevoegen van fruit en bloesembomen en/of
• Toevoegen van natuurlijke speeltoestellen

€ 2.268.168 + €100.000

C O N C E P T :

L E G E N D A :

Bestaande boom

Waterminnende bomen - SA / AG

PS / CP

MD

Natuurlijke speeltuin

[Drawing Title]
Scale: 1:1000

1

[Drawing Title]
Scale: 1:1000

1

Malus domestica 
(MD) 

Bank FalcoBlock 
0,65mx0,45mx3,2m

Robinia 
obstacleparcours 9 
- Kompan BV
4.65 x 9.99 x 2.73 m

NB: Referentiebeelden geven een sfeer weer, niet een eindbeeld. Dit zijn 
beelden ter inspiratie hoe een wegprofiel, speelplek of verblijfsruimte er 
uit kan gaan zien.

P l a k  h i e r u w  s t i c k e r

De plussen - plus 5
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Terugblik op het doorlopen proces

Startbijeenkomst in de 
buurt op 17 okt 2019 
vanuit Mooie buurt 

he?!

2019 heden

Plant je vlag voor 
schetsontwerp op 7 

mrt 2020

Bespreking concept SO 
met gemeente april/

mei 2020

Bespreking concept 
SO buurtplatform 7 juli 

2020

Bespreking SO 
beheersdiensten op 18 

augustus 2020

Schetsdag in de wijk 
op 19 september 2020

Oplevering 
schetsontwerp 
op website met 
terugkoppeling 

schetsdag oktober/
november 2020

Opmaak folder in de 
bus eind 2020 / begin 

2021

Aanbesteding volgende 
fase t/m april 2021
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