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MATERIAAL EN KLEUR
Bestrating in een mix van (donker)rode 
gebakken linkers afgewisseld met een 
lichtere tint (bruin). Rijbaan, parkeervak-
kenin een mix 75/25 en trottoirs in  een 
mix van 25/75 ten behoeve van een 
duidelijk maar samenhangend kleurver-
schil.
Banden in antraciet. Markering parkeer-
vakken witte steen.

PATROON
Rijbaan (keiformaat) in keperverband, 
parkeervakken in elleboogverband en 
trottoirs in halfsteensverband. Troittoirs in 
smallere steen (waalformaat).

RANDEN
Molgoten aan beide zijden van de straat 
voor afwatering en afscheiding parkeer-
vakken. Parkeervakken en trottoirs heb-
ben minimaal hoogte verschil (molgoten 
en subtiele rijkswaterstaat band). Duide-
lijke overgang met banden bij entrees 
winkelgebied. Twee flauwe verkeersheu-
vels om verkeer te remmen en oversteek 
te faciliteren.

TRAP
Geïntegreerde oplossing voor fiets in 
trap. Kleurstelling van het pad verwant 
aan trottoir, trapdelen in beton.

• Halfverharding in een lichte (gele) 
kleur;

• Zitplekken in het groen rondom speel-
plek;

• Enkele uitdagende en vernieuwende 
speelelementen voor de jongste kin-
deren; 

• pad vanaf dijk in zelfde verharding als 
speelplek

SPELEN

• Groen in verhoogde betonnen rand 
maakt plekken en bakent het plein af; 

• Zitplekken en fietsenstallingen opne-
men in/bij groene elementen;

• Beperk objecten op het plein;
• Bankjes in en prullenbakken hebben 

dezelfde uitstraling en komen overeen 
met de afscheidingen (beton en hout/
atraciet);

• Verlichting is zuilvormig en modern (4 
meter hoog), kleur paal is antraciet.

• Frisse groene kleuren;
• Enkele bomen op het plein (Ginkgo, 

Amberboom, Walnoot bijvoorbeeld);
• Enkele leilinden langs blinde muur van 

de supermarkt;
• Gebruik van lage grassen in de ver-

hoogde bakken/randen.

GROEN

BESTRATING

MEUBILAIR

• Begeleiden oversteek door brede  
grijze band.

OVERSTEKEN
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