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Namen van nieuwbouw
VLEK 1 (Overschie)

VLEK 2 (Berenklauw)

VLEK 4 (Dovenetel)

VLEK 3 (Berenklauw)

Luchtfoto en ontwerp

Weegbree

Fluitenkruid

Het totaalontwerp
> Uitgebreide legenda
op volgende blad

NOORD !!

Verharding

Beplanting
Kruidenrijk gras (extensief gemaaid, alleen
langs de paden 1m vaker gemaaid)

Plangrens aanleg
Bebouwing > bestaand / nieuw

Natuur en landschap
Talud / lage wal rond vlek 1
(met struinpad)

Heesters ca 1m hoog (zie plantlijst)

Rijbaan betonklinkers heidepaars

Rietoever

Asfalt (Wateringen)

Talud wateroever met riet en
bomen en vogelbosjes

Bestaande boom (blijft staan)

Rode en bruine gebakken klinkers (Overschie)
Trottoirtegels grijs

Nieuwe boom met naam (zie plantlijst)
> Een nieuwe boom op de plek van een
bestaande boom betekent verwijdering van
de bestaande boom.

Drempelplateau

Water, hier met ondiepte; een
verlandingsoever

Dam met duiker en struinpad
Langsparkeren op heidepaarse betonklinkers

Solitaire struiken in heesters

Haaks parkeren op heidepaarse betonklinkers
met zwart vlak

Vogelbosje = mengsel van struiken die goed
zijn voor vogels (wordt ca 6m hoog)

Trafo in groen bij haaksparkeren vlek 1
Fruitgaard met uitgemaaid struinpad (geen
verharding)

Wadi (= laagte voor
regenwateropvang, alleen nat bij
veel regen)
Pad in half-verharding langs
Wateringen

Trafo in trottoir bij parkeerhofje (vlek 3)

Overig
Ondergrondse containers (vlek 1)

Struinpad in kruidenrijk gras (wordt
gemaaid of slijt uit in gebruik)
Lichtmast

Ontwerp met uitleg per onderdeel

Het schiereiland ten noorden van vlek 1
Herinrichtingsmaatregelen:
•

Vergroting van de watergang rond de Weegbree

•

Met een nieuwe watergang parallel aan het kanaal ontstaat een
schiereiland

•

3 vlonderbruggen naar de 2 bestaande eilanden worden vervangen door
2 dammen die verbonden zijn met het grote schiereiland

•

Het water zal beter doorstromen onder de duikers door naar de
watergang bij de sluis, dit is beter voor de waterkwaliteit

•

Op het grote schiereiland worden fruitbomen geplant (plukken is vrij) en
ook een aantal grote bomen langs de oevers, het geheel is ingezaaid
met een kruidenrijk grasmengsel dat 1x per jaar wordt gemaaid.

•

Over een uitgemaaid (struin-)pad -of dat door gebruik vanzelf uitslijt- kan
een wandeling door de fruitgaard gemaakt worden. Door een dam
halverwege is een korte wandeling ook mogelijk richting het
Mariannepad.

•

De flauwe oevers rond het water zijn gevarieerd natuurlijk. De dammen
hebben steilere oevers, zodat je aan weerszijden water ervaart.

•

Langs de rechteroever van het schiereiland is een verlandingsstrook
gemaakt. Hier is het water heel ondiep en kan de natuur zijn gang gaan
met waterplanten en riet.

Beelden rond schiereiland

Nieuwe sloot langs kanaal (bij Weegbree)

Dammen met duikers als oversteek

Verlandings-oevers (ondieptes)

3 Vlonderbruggen worden 2 dammen

Natuurlijke, flauwe oevers

Fruitbomen in kruidenrijk grasland met uitgemaaid (struin-)paden

In en rond vlek 1 - Overschie
Herinrichtingsmaatregelen:
•

Vlek 1 is ontsloten via de Overschie (voormalige Hustenweg)

•

De Overschie wordt fietsstraat waar de auto tot vlek 1 te gast is
en alleen verbonden met het Mariannepad voor langzaam
verkeer. De op tekening grijze stroken zijn attentiestroken voor
voetgangers.

•

Trafo en ondergrondse containers nabij entree en er komt een
trottoir rondom heel vlek 1, maar ‘achterom’ functioneert als
voordeur / postadres

•

De woningen staan rondom een parkeerterrein met rondom lage
sierheestervakken en nieuwe bomen.

•

Het parkeerterrein is bedoeld voor bewoners van de
appartementen en bezoekers. Bewoners van de grondgebonden
woningen parkeren hun auto(‘s) op eigen terrein. Het aantal
parkeerplaatsen voldoet aan de geldende norm

•

Rondom vlek 1 ligt een halve meter hoge wal met kruidenrijk gras

•

Boven vlek 1 wordt de bestaande waterpartij groter gemaakt, met
een dam voor wandelaars verbonden met de Weegbree.

•

Tussen vlek 1 en het kanaal komt een wadi in gras voor de
berging van regenwater.

•

In het witte vierkant rechts van vlek 1 is een technische ruimte
voor het sifon (geleide watergang onder het Maximakanaal door)

Materialen en beelden rond vlek 1

Parkeervak
Binnenterrein vlek 1

Overschie (Hustenweg) gebakken klinkers, rijbaan en loopstroken
Lage wal rond bouwplan vlek 1 (40cm hoog)

In en rond vlek 2 en 3 - Berenklauw
Herinrichtingsmaatregelen
•

Het profiel van de Fluitenkruid met ruime middenberm wordt verlengd
en loopt door tot een T-splitsing met de Wateringen. In de middenberm
komt een dubbele rij grote bomen.

•

De rotonde gaat weg en wordt een plateau tussen 5 aansluitingen.

•

Aan weerszijden van de Fluitenkruid komen ook groenvakken met
sierheesters en (kleinere) bomen.

•

De woningen staan rond een -openbaar toegankelijk- parkeerhofje met
groene entree. Bij vlek 4 staat een elektrahuis (trafo)

•

Bomen langs de Watermunt en Berenklauw moeten worden vervangen
met nieuwe bomen.

•

Langs de Waterbies komt een nieuwe groenstrook met sierheesters en
kleinere bomen.

•

Haaks parkeervakken langs de Berenklauw komen terug met een haag
langs het trottoir en nieuwe bomen in vakken met sierheesters. Het
aantal parkeerplaatsen voldoet aan de geldende norm

•

Aan de Wateringen komen parkeervakken langs het trottoir en aan de
overzijde ligt een (hondenuitlaat-)pad in halfverharding tussen een
twee nieuw aan te leggen bomenrijen

Materialen en beelden vlek 2 en 3

Fluitenkruid verlengen (rotonde wordt T-splitsing met Wateringen)

Berenklauw (maar dan de bomen in groenvakken)

In en rond vlek 4 - Dovenetel
Herinrichtingsmaatregelen
•

Vlek 4 wordt omringd met water en is voor de auto alleen
toegankelijk via de Hondsdraf. Er zijn, net als bij de Hondsdraf
geen trottoirs. Aan het einde van elke woonstraat staat een
groenvak met boom

•

Bewoners parkeren met minimaal 2 auto’s op eigen terrein. Voor
bezoekers zijn in totaal 6 parkeervakken in groenvakken. Het
aantal parkeerplaatsen voldoet aan de geldende norm.

•

De woningen aan het water hebben een beschoeiing aan de
waterkant, waaraan de tuin met groene erfgrens aansluit. Overige
oevers zijn allemaal natuurlijk, rijk aan oeverbeplanting.

•

De waterpartijen worden (al of niet spontaan) met natuurlijke
beplanting ingericht. De bestaande oever aan de zijde van de
Wateringen wordt tussen de bestaande bomen door verbreed.

•

De waterpartij achter de Hondsdraf wordt iets breder uitgegraven
bij de punt en verlengd (zie plangrens op totaalontwerp)

•

Er zijn dammen door het water richting de Overschie, waarvan
alleen de westelijke dam is bestraat. De oostelijke dam is een
natuurlijk struinpad met een schiereilandje, beplant met
vogelbosjes en bomen. De dam tussen Dovenetel en Hondsdraf
is ook ruimte voor een (spontaan) struinpad tussen de
watergangen parallel aan het kanaal.

•

Tussen de Dovenetel en Hondsdraf komt kruidenrijk grasland met
wadi’s voor de regenwaterberging. Dit wordt 1 a 2x/ jaar gemaaid.

Materialen en beelden in en rond vlek 4

Wonen aan nieuw water

Bezoekersparkeren in groen

Ecologisch beheer, 1m strook
maaien langs wegen en trottoirs

Parkeervakken

Nieuw water langs Overschie

Natuurlijke oevers met schiereiland aan de dam richting Overschie

Wadi’s langs Hondsdraf

Spelen
Een speelplek is nu niet opgenomen in het ontwerp. Er is wel ruimte voor een kleine speelplek voor 0-6 jarigen.
Wanneer daar de behoefte voor blijkt bij nieuwe bewoners, willen we de locatie en invulling graag in samenwerking met bewoners bepalen.
Na herinrichting van de openbare ruimte, wanneer iedereen een beetje gewend is, is de gemeente (evt. collectief) te benaderen voor de
realisatie van een speelplek.
Tot dat moment liggen er in de buurt 2 speelplekken voor 0-6 jarigen aan de Hondsdraf (een speelbol) en aan de Weegbree (toestellen).

Wateringen Herinrichtingsmaatregelen (reeds gecommuniceerd met de buurt)

Beplantingen > biodiversiteit!
Er is gekozen voor BIODIVERSITEIT.
De inrichting met een diversiteit aan waterdieptes, oevers, bomen, struiken en
grassen, zijn goed voor de soortenrijkdom aan planten en dieren.
Ook wordt er gekozen voor ecologisch beheer, kruidenrijke grasmengsels die
hoger Groeien en 1 a 2x per jaar gemaaid worden .
Geen strak (ecologisch arm) gazon meer dus.
Ook de bomen en struiken mogen hun gang gaan, uiteraard binnen veilige
marges van beheer.
De woningen aan Dovenetel en Overschie liggen feitelijk in een natuurgebied
met weelderige inheemse beplanting.
Ideaal voor vele insecten, vlinders, vogels en zoogdieren en om in te wonen!
Hierna volgt een indruk van soorten beplantingen in de wijk en streefbeelden in
en rond de waterpartijen.
De sierheesters die langs de straten worden geplant staan allemaal afgebeeld.
Evenals de kruidenrijke grasmengsels die worden ingezaaid.
Voor alle soorten kunt u de plantlijst onderaan deze presentatie raadplegen.
De Nederlandse namen en codes zijn terug te vinden op de ontwerptekening
(die u apart kunt downloaden voor een betere leesbaarheid)

Kruidenrijke grasmengsels > ecologisch beheer!

Overal komt kruidenrijk gras (zogenaamde G2 mengsel, hierboven afgebeeld in verschillende bloeistadia)
Het zal een wild beeld zijn, ook als het zaad na de bloei moet zetten. Deze bloemrijke graslanden leveren veel biodiversiteit op, waaronder bijen,
vlinders en vogelsoorten. Dit wordt 1, hooguit 2x per jaar gemaaid
In de wadi’s komt een ander kruidenrijk mengsel (zogenaamde G3, zoals hieronder) dat beter tegen natte omstandigheden kan

biodiversiteit

Langs alle paden en wegen wordt een
strook van 1m intensiever gemaaid, om
overhangende kruiden te voorkomen.
Paden door het kruidenrijk gras zijn
struinpaden, deze ontstaan vanzelf of
worden gemaaid.

Struinpad (bestaand)

Struinpaden (nieuwe)

Maaistrook langs weg en trottoirs

Gevarieerde natuurlijke oevers
Een flauwe
oever is
rijker aan
soorten dan
een steile

Rietoever

Waterplanten

Bloeiende oever

Bomen en vogelbosjes

Fladder-iep

Els

Linde

Wilg

Zwarte Populier

Pluim-es

Appel

Gele Kornoelje

Lijsterbes

Krent

Meidoorn

Vlier

Sleedoorn

Heesters (1m hoge soorten); langs de straten

Mahonia (maho)

Vlinderstruik (vlin)

Escallonia (esca)

Struikklimop (klim)

Laurierkers (laur)

Bosaardbei (bosa)

Veldesdoorn haag (ace)

Spierstruik (spie)

Gelderse Roos (gelro)

Rosa rugosa (botr)

Skimmia (skim)

Hogere solitaire heesters; in de plantvakken

Vlinderstruik (vlin S)

Vuilboom (vuil S)

Vlier (vlier S)

Gelderse roos (gelro S)

Plantlijst (1)

Plantlijst (2)

G2 en G3 van www.cruydthoeck.nl
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