huidige perceelsgrens

INRICHTING OPENBARE RUIMTE
Karel Doormanlaan fase 1| Rijswijk

fietsen
• licht verhoogd fietspad, fietssluizen weg

Parkeerplaatsen : 67 pp aanwezig in de huidige situatie

Inventarisatie huidige situatie

voortuin

boombeplanting gehele
Karel Doormanlaan

veiligheid
• Er wordt vaak te hard gereden, Een fietsstraat met autoverkeer voor bewoners en
bezoekers zou de straat rustiger maken. De veiligheid neemt toe.
• KDL heeft teveel autoverkeer. Een afsluiting maken bij park de Driesprong met
groen en bomen is de oplossing. Het verkeer kan dan slechts tot halverwegen de
straat rijden.
• vrachtverkeer rijdt te hard, auto’s rijden te hard
• duidelijke voorrangssituatie zijstraten
• zebra’s bij zijstraten richting KDL

voortuin

school : in de toekomst nieuwe
woningbouwlocatie

asfalt verharding
beide zijde langsparkeren
enkel gekenmerkt door belijning

Beheer
• vervangen leidingen wel water en gas. waarom geen E is bekend wat daar ligt type
A. Twist gen Swartlaan 70

smalle doorgang trottoir
t.h.v. bomen

speelplek
plek van de doorsnede

Inventarisatie huidige situatie

huisnummer

mogelijk te behouden boom
inritten

vuilcontainer
parkeerplaats

1 : 500

Mogelijke boomsoorten Karel Doormanlaan
Japanse notenboom

Peer

Peer

Ginkgo biloba Princeton
Sentry

Pyrus calleryana ‘Red Spire’

Pyrus communis ‘Beech
Hill’

Eigenschap
15-20m,
smal piramidaal,
open grillige kroon,
herfstkleur geel

Eigenschap
8-12m,
smal piramidaal ovaal,
halfopen,
waardplant voor bijen,
herfstkleur geelroodpurper

Eigenschap
9-12m,
smal piramidaal
halfopen
herfstkleur geeloranjerood,
bloei wit rijk,
smalle straten,
bijen vogels

Bomen
Top 3:
1. Japanse notenboom - 13 x gekozen
2. Peer Red Spire - 12 x gekozen
3. Acacia - 9 x gekozen
•

Bij de keuze zitten veel bomen die bijen aantrekken, dit is niet handig wanneer je allergisch bent voor
bijen.

Onderbeplanting
1. Rimpelroos - 5 x op eerste plek
2. Olijfwilg - 4 x op eerste plek
3. Honingboom - 1 x op eerste plek

Acacia

Honingboom

Lijsterbes

Robinia pseudoacacia
Semperflorens

Sophora japonica

Sorbus aria Magnifica

Eigenschap
18-20m,
ovaal halfopen,
bloei wit geurend,
verharding,
brede straten,
bijen vlinders

Eigenschap
10-12m,
waaier-rond halfopen
grillig,
bloei pluimen, peulen,
verharding,
matig windbestendig,
brede straten,
bijen vlinders

Eigenschap
8-12m,
breed eirond
dicht,
bloei wit mei,
verharding,
brede straten,
bijen vogels

•
•
•

Beheer
• Parkeerhagen en de onderbeplating onderhouden (snoeien) voor veiligheid bij het in- en uitrijden
Opmerkingen
• Op tijd onderhoud plegen aan bomen en onderbeplanting. Woningbouwvereniging moet eigen tuin onderhouden. Beplanting rondom speel- en grasvelden onderhouden.
•
•

Onderbeplanting

Olijfwilg

Hortensia

Rimpelroos

Elaeagnus ebbingei

Hydrangea serrata Veerle

Rosa rugosa Short

variatie boomsoorten

voortuin
voortuin

nieuwe perceelgrens

behoud van bestaande bomen indien mogelijk

huidige perceelsgrens

variatie boomsoorten

nieuwe perceelgrens

behoud van bestaande bomen indien mogelijk

Variant beide zijden haaksparkeren
huidige perceelsgrens

Variant langsparkeren - haaksparkeren

Een alternatief is voor de onderbeplanting is hertshooi.
Behalve de voorgestelde onderbeplanting ook andere, bloeiende beplanting. Dus meer variatie toepassen
in de onderbeplanting.
Beplanting rond parkeervakken goed en tijdig onderhouden en snoeien.

Verboden voor hondenborden zichtbaar plaatsen en hierop controleren.
Kan er wat gedaan worden aan de vogelkers op het grasveldje. Deze groeit ontzetten hard en overwoekerd
alles, zelfs lantaarnpalen. Bovendien begint het als een soort struik en uiteindelijk wordt het een boom
die wel twee meter per jaar groeit.

67 parkeerplaatsen
+ 19 parkeerplaatsen
86 parkeerplaatsen

nieuwe perceelgrens

nu
deze variant
totaal
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Variant langsparkeren - haaksparkeren

Varianten parkeren
• Variant haaks langs heeft de voorkeur 2x
• eenrichtingverkeer, haaks en langs
• bredere stoep aan zuidkant noodzakelijk
• brede stoepen zijn belangrijker dan meer parkeren 2x
voortuin

fietsen
• fietsennietjes
• verdwijnt het fietspad?

rijbaan klinkerbestrating

variatie boomplanting

haaksparkeervakken
2.5 x 5.5m

indicatie nieuwe woningbouwlocatie
eengezinswoningen

veiligheid
• geen hoekige drempels maar glooiende
• handhaven parkeren in bochten verminderd zicht
• Geen heggen om de parkeerplaatsen omdat dit het zicht verminderd (op spelende
kinderen env)

langsparkeervakken 2 x 5.5 m

Bestrating
• geen asfalt
• klinkers heeft voorkeur, ivm waterafvoer
spelen
• basketbalveldje als speelplek handhaven
2.5 m breed trottoir
gescheiden rioolstelsel
speelplek

huisnummer

mogelijk te behouden boom

situatie schets eenzijdig langs- en haaksparkeren

inritten

vuilcontainer
parkeerplaats

Beheer
• veegbare straten, geen bladeren
• Normale afvalbakken om zwerfafval tegen te gaan door kinderen laten beschilderen
• goede bestrating en straatverlichting
• voortuinen van de flats niet onderhouden, deze verkleinen (vb Berenschotlaan)
Churchillaan
• geen parkeerplaatsen op grasveldjes Churchillaan 5x (of een hek)
• Geen doorgaande route achterlangs de woningen (aan de zijde churchilllaan) En
zo ja dan alleen ontsluiting aan 1 kant / eenrichting.
• geen speelattributen plaatsen zodat het geen mensen trekt die daar niet wonen
• En geen extra parkeerplaatsen maken op de groene speelvelden.
• Er is voldoende parkeergelegenheid dus waarom extra aanleggen ?

indicatie nieuwe woningbouwlocatie
eengezinswoningen

aansluiting Huis te Landelaan
• in/uitrit onoverzichtelijk met fietspad + amsterdammertjes + geparkeerde auto’s
• niet geschikt voor 2 auto’s
• flat aan Huis te Landelaan: parkeerplaatsen herinrichten
Inritten
• nr 225 heeft een inritvergunning aangevraagd
• nummer 245 wil ook een inrit.

1 : 500

67 parkeerplaatsen
+ 40 parkeerplaatsen
107 parkeerplaatsen

nieuwe perceelgrens

nu
deze variant
totaal
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Variant beide zijden haaksparkeren

Varianten parkeren
• Denk ook aan parkeren in de tijdelijke situatie
veiligheid
• mensen rijden te snel uit de zijstraatjes richting Churchilllaan

1,5

5

5

Bestrating
• asfalt toepassen, geeft minder geluid, op snelweg lukt het ook met afwatering
spelen
• lageren beplating aan voorzijde van basketbalveld ivm zicht

1,5

voortuin

Beheer
• platic afvalpunt toevoegen en oud papier

rijbaan klinkerbestrating

variatie boomplanting

haaksparkeervakken
2.5 x 5.5m

indicatie nieuwe woningbouwlocatie
eengezinswoningen

Churchillaan
• parkeerverbod in zijstraatjes

langsparkeervakken 2 x 5.5 m

Inritten
• hou rekening met het planten van bomen bij de uitritten ivm draaicircels

2.5 m breed trottoir
gescheiden rioolstelsel

speelplek

huisnummer

mogelijk te behouden boom

situatie schets variant beide zijde haaksparkeren

inritten

vuilcontainer
parkeerplaats

indicatie nieuwe woningbouwlocatie
eengezinswoningen
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INRICHTING OPENBARE RUIMTE
Karel Doormanlaan fase 1| Rijswijk

Openbare ruimte
fietsen
• Fietspad licht verhoogd aanlegggen voor de veiligheid.

Parkeerplaatsen : 67 pp aanwezig in de huidige situatie

Inventarisatie huidige situatie

voortuin

boombeplanting gehele
Karel Doormanlaan

veiligheid
• Ledverlichting als straatverlichting.
• Bij uitritten zicht op straat niet belemmeren met bomen of hoge heggen.

voortuin

Bestrating
• Toegang tot de hofjes (zijstraat Karel Doormanlaan) mogen breder worden gemaakt.

school : in de toekomst nieuwe
woningbouwlocatie

asfalt verharding
beide zijde langsparkeren
enkel gekenmerkt door belijning

spelen
• Het speelveldje voorzien van een speelbare, harde ondergrond. De jeugd wil daar
kunnen sporten. Speelvriendelijk maken door om het veldje een hek te zetten.
Beheer
• Genoeg prullebakken, er ligt nu veel zwerfafval. Ook hondenprullenbakken inclusief hondenpoepzakjes.
• Woningbouwvereniging dient hun eigen voortuinen te onderhouden.
• Op tijd bomen snoeien omdat het zon- en daglicht tegenhoud.
• Bomen snoeien voor het herfstseizoen, zo heb je geen overlast van de vallende
bladeren.
Inritten
• Door te veel bomen en hoge heggen is het gevaarlijk het uitrijden gevaarlijk. Het
zicht wordt door het groen belemmerd.
• Bij inritten stoep verbreden.

smalle doorgang trottoir
t.h.v. bomen

speelplek
plek van de doorsnede

Inventarisatie huidige situatie

huisnummer

mogelijk te behouden boom
inritten

vuilcontainer
parkeerplaats

1 : 500

