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Kaart openbare ruimte



1. Openbare ruimte

De openbare ruimte bestaat uit het raamwerk van groen en blauw en 
uit het stelsel van hoofd- en zijstraten. Om tot een aantrekkelijk gebied 
en daarmee verblijfsklimaat te komen zijn de profielen van de straten 
zoveel mogelijk groen gestoffeerd. Alle straten zijn voorzien van 
bomen, groene bermen en groene hagen. De groene openbare ruimte 
vormt de tegenhanger van de steenachtige inrichting van de kavels, 
met veelal zware gebouwen en verharde buitenterreinen.

De profielen, materialen en details zijn afgestemd op het 
dagelijks gebruik. Voor het groen is gekozen voor robuuste, 
onderhoudsvriendelijke oplossingen. Voor de verharding is rekening 
gehouden met intensief dagelijks gebruik door grote, zware 
voertuigen. 

In de openbare ruimte is geen plaats gereserveerd voor laden en 
lossen of voor parkeren van auto’s. Deze dienen op het privéterrein 
gestald te worden. Daartoe is op de kavels een onbebouwd 
voorgebied van minmaal 12 meter gereserveerd. Wel is het mogelijk 
om op de zijstraten tijdelijk te halteren zonder dat daardoor het 
doorgaande verkeer gefrustreerd wordt.
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Detailkaart hoofdstraat/zijstraat
1:500



1.1 Hoofdstraat

Hoofdstraat (B2)
1:200

De hoofdweg heeft een profiel van 21,7 meter. De rijloper is in 
totaal 8,20 meter breed en bestaat uit zwart asfalt tussen betonnen 
banden. De rijbanen worden van elkaar gescheiden door een lichte 
verhoging van basalton. Het profiel is asymmetrisch van opbouw, 
door de aanwezigheid van een brede leidingstrook aan één zijde. Aan 
weerszijden van de weg bevinden zich bomen in een grasberm. De 
dimensionering van de bermen is afgestemd op de ondergrondse 
ruimte die nodig is voor bomen. Als soort is gekozen voor de 
wintereik; een boom van de eerste orde met een volwassen hoogte 
van 25-30 meter. Tussen de grasberm en de percelen bevinden zich 
voetpaden. Deze zijn uitgevoerd in betonklinkers voorzien van een 
lichtgrijze afstrooilaag. De uitneembaarheid van deze elementen is 
belangrijk in verband met de onderliggende leidingenstrook. 

Doordat vanaf de hoofdweg geen percelen ontsloten worden hebben 
de bermen en de voetpaden een continue karakter. De percelen op 
de hoek worden voor de auto ontsloten vanaf de zijstraat. Op het erf 
bevindt zich een haag van een meter breed en een meter hoog. Deze 
draagt bij aan het groene karakter van de straat en wordt afwisselend 
geplant zodat er nooit twee dezelfde hagen tegenover elkaar staan. 
Langs de hoofdstraat staan de gebouwen op een rooilijn van 7 meter, 
en gedeeltelijk 5 meter, vanuit de erfgrens. Deze voorruimte is als 
tuin gedacht. Hier mag geen opslag of parkeren gesitueerd worden. 
Daardoor draagt ook de kavel bij aan de representativiteit van de 
hoofdroute. Regels omtrent de rooilijn en het bouwvlak zijn terug te 
vinden in het beeldkwaliteitplan. 
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Zijstraat (C)
1:200

De zijstraat is eveneens ingericht met grasbermen. Het profiel 
onderscheidt zich van de hoofdstraat door de geringere breedte van 
14,5 meter en doordat de bomen alleen aan de noordzijde van de 
straat staan. Voor de bomen in de zijstraat is gekozen voor esdoorns 
die met hun geel tot oranjerode herfstkleuren de wisseling van de 
seizoenen laten zien. De gekozen cultivars bereiken in volwassen 
toestand een hoogte van gemiddeld 15-20 meter. Aan de zuidzijde valt 
de groenberm samen met de kabels- en leidingenstrook. Ook is aan 
de zuidzijde ruimte gereserveerd voor openbare verlichting. 

De percelen worden in de zijstraten eveneens begrensd door 
een haag. Achter de haag mag naar wens een hekwerk worden 
opgetrokken, wanneer het gebruik dit vereist. Regels omtrent het type 
en de hoogte van het hekwerk worden in het beeldkwaliteitplan voor 
de architectuur verder omschreven. De begrenzing van het bouwvlak 
op de percelen bevindt zich op minimaal 12 meter, en gedeeltelijk 
minimaal 10 meter, van de erfgrens. Regels omtrent de rooilijn en het 
bouwvlak zijn terug te vinden in het beeldkwaliteitplan. De voorruimte 
die daardoor ontstaat mag gebruikt worden voor parkeren maar niet 
als buitenopslag.

1.2 Zijstraat
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Detail kruising
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1.3 Kruising

De hoofdstraat en zijstraten kruisen elkaar op regelmatige afstand. 
Vanwege het vele vrachtverkeer is het noodzakelijk dat de 
bochtstralen ruim gedimensioneerd zijn. Daardoor zou het voor 
personenwagens mogelijk zijn om de bochten met hoge snelheid te 
ronden. Om dit te voorkomen zijn de binnenbochten voorzien van een 
ribbelstrook in basalton. De asfalt rijloper heeft een kleinere boogstraal 
die qua dimensionering afgestemd is op regulier verkeer en een 
reguliere rijsnelheid. Om de voetgangers veilig te laten oversteken 
bevindt zich op een zekere afstand van de kruising een voetpad in 
de vorm van een horlogekast. Dit element wordt doorgetrokken over 
de verharding van de rijbaan, om automobilisten te attenderen op 
de mogelijke oversteek door voetgangers. De horlogekast wordt 
uitgevoerd in asfalt met dezelfde afstrooilaag als de betonklinkers van 
het voetpad. Indien het verkeerskundig gewenst is kan de horlogekast 
uitgevoerd worden als ‘tafel’; een verkeersdrempel ter grootte van de 
kruising. In dat geval sluit de horlogekast aan op het niveau van het 
voetpad.

Rondom de kruising die aldus ontstaat bevinden zich op zogenaamde 
hoekkavels. De bebouwing van deze kavels oriënteert zich zowel op 
de hoofdstraat als op de zijstraat. Dit komt ondermeer naar voren in 
de positionering en articulatie van de entree, die zichtbaar is vanaf de 
beide kruisende straten. In het beeldkwaliteitplan zijn hiervoor criteria 
geformuleerd.

Voetgangers-
promenade (D)
1:200
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Detailkaart entreezone
1:500



1.4 Entree

Entreeprofiel (A)
1:200

De Vaandel wordt primair ontsloten vanaf een ovale rotonde in de 
Westfrisiaweg. De entrees ten noorden en ten zuiden hiervan zijn 
stedenbouwkundige verbijzonderd. De bebouwing wijkt terug en 
vormt een voorruimte. Verkeerskundig is dit noodzakelijk vanwege 
de benodigde opstelruimte voor verkeer dat het gebied wenst te 
verlaten. Ruimtelijk gezien vormt het een welkome overgang tussen 
de weidsheid van het profiel van de Westfrisiaweg en de meer 
compacte profielen van de hoofd- en zijstraten. De infrastructuur snijdt 
de voorruimte in vier gelijke parten. Deze ruimtes lenen zich goed voor 
bijzondere functies die zowel het bedrijventerrein als het doorgaande 
verkeer op de Westfrisiaweg bedienen. Gedacht kan worden aan een 
lunchroom, een tankstation en een autowasplek. De precieze invulling 
hiervan zal in een later stadium worden bepaald. 

In de openbare ruimte van de kwadranten worden de grasbermen 
van de toeleidende straten doorgezet. De laanbomen worden niet 
doorgezet, om te voorkomen dat de ruimte te veel wordt opgesplitst. 
Om het gewenste groene karakter te bereiken zullen gestrooide 
bomen worden ingezet.  De basalton middenstrook in de rijloper is, 
ter plaatse van de aansluiting met de rotonde, verbreed tot 2,5 meter. 
Door deze extra breedte blijft, in het geval van tijdelijk onderhoud, de 
doorstroming behouden. Daarnaast is het ook mogelijk om er een 
voorsorteerstrook van te maken.
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Westfrisia parallelweg (H)
1:200
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Inrichting tracé Westfrisiaweg indicatief
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Detailkaart parkzoom
1:500
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Noordrand (F)
1:200

1.5 Parkzoom

Het gehele plan wordt omzoomd door een waterrijk groengebied. De 
benodigde circulaire waterstructuur vormt hiervoor de basis. Aan de 
noordzijde van het gebied is ruimte gecreëerd voor een parkachtige 
rand. De oever van het water is vormgegeven als flauw talud. Hierin 
bevinden zich gestrooide wilgen en elzen, een halfverhard voetpad en 
twee picknick-pieren. In de soortenkeuze is aansluiting gezocht bij het 
waterrijke karakter. 

Naast haar functie als recreatieve ruimte (bv. voor de lunchwandeling), 
dient deze ‘parkzoom’ ook als afsluiter en aangezicht van 
het plangebied. De vele bomen verzachten de gevels van de 
bedrijfspanden. Ook kan deze groene ruimte als verbindend element 
worden gebruikt tussen de Vaandel en een mogelijk ontwikkeling in 
de toekomst van het noordelijk deel.

De parkzoom wordt met een smaller profiel doorgezet langs de 
oostzijde van het plan. In het talud is voldoende ruimte om een 
scherm van bomen te creeeren. Daarnaast is langs de weg een trottoir 
ingepast (zie profiel E). 

In het zuiden wordt de omzoming gevormd door het waterrijke profiel 
van de Westfrisiaweg en in het westen door de verbrede watergang 
langs het spoor. 

In de parkzoom zijn reserveringen opgenomen voor een doorgaand 
fietspad in noord-zuid richting parallel aan de spoorsloot (zie profiel 
G). Daarnaast zijn in de noordrand reserveringen opgenomen om 
het doorzetten van de infrastructuur naar het noordelijk deel in de 
toekomst mogelijk te maken mocht dit ontwikkeld worden. 
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Oostrand (E)
1:200
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Westrand (G)
1:200

Ruimtereservering voor fietspad
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Bomen

raamwerk mix 
Wilg (Salix alba & Salix alba ‘Chermesina’)
Els (Alnus glutinosa & Alnus glutinosa spaethii

groene diamant
Moseik (Quercus cerris)

hoofdstraat
Wintereik (Quercus petraea)

promenade
Zuileik (Quercus robur ‘Fastigiata Koster’

zijstraat type 1
Noorse Esdoorn (Acer platanoides ‘Deborah’

zijstraat type 2
Noorse Esdoorn (Acer platanoides ‘Autumn Blaze’



2. Bomen

els wilgmoseik

Raamwerk

De soortenkeuze voor de bomen is in nauw overleg met de 
toekomstig beheerders gemaakt. Daarmee kan aansluiting gezocht 
worden bij de ervaring die bij de gegeven grondslag en het beoogde 
gebruik is opgedaan met specifieke soorten. Dit verhoogt de kans op 
succes en daarmee op de toekomstbestendigheid. 

In aansluiting op de omgeving en het beoogde karakter van de plek 
is voor het raamwerk gekozen voor een mix van elzen en wilgen. Op 
de smallere plekken in het raamwerk kan er gekozen worden voor een 
kleine cultivar (de Alnus spaethii en de Salix alba ‘Chermesina’). Waar 
er meer ruimte is worden deze aangevuld met de grotere cultivars om 
een afwisselend landschappelijk beeld te bereiken. De bomen worden 
gestrooid in het gras van bermen en taluds toegepast. 

Straten

In de hoofdstraten is gekozen voor de wintereik. De eik ontwikkeld 
zich langzaam maar kan vervolgens lang blijven staan. Op de 
voetgangerspromenade zal in aansluiting op de inrichting van de 
hoofdstraat de zuileik worden aangeplant. Voor de zijstraten worden 
verschillende soorten Noorse esdoorns ingezet. In aansluiting 
op het smallere profiel zullen deze bomen iets kleiner blijven dan 
de wintereiken in de hoofdstraat. Wel kunnen zij voldoende hoog 
opgekroond worden, zodat het vrachtverkeer er geen hinder van 
ondervindt. De soortenkeuze is met name ingegeven door de 
veronderstelde duurzaamheid van de boom en vanwege de prachtige 
herfstkleur. De soorten zullen verdeeld worden over het plan zoals 
weergegeven in de nevenstaande kaart. Door deze variatie ontstaat 
een subtiel onderscheid tussen deze delen van het plan.

wintereik zuileik noorse esdoorn
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Verharding

rijbaan (zwart asfalt)

bochten (basalton)

trottoirs (betonsteen) + horlogekast (asfalt + afstrooi)

voetpad (halfverharding)

fietspad (rood asfalt)

vlonder (hout/composiet)

aanduiding reserveringsgebied
(verharding in eerste instantie niet aangelegd, maar 
wel ruimte voor reserveren voor toekomstige realisatie)



3. Verharding

rijbaan
Asfalt met SMA deklaag
Kleur: antraciet / zwart

bochten 
Basalton

trottoirs
Betonsteen Lavaro 
Formaat: 33x11x8 cm  

Gestraat in de
lengterichting

Kleur grijs/wit

horloge
Asfalt, afstrooilaag 
zelfde kleur als trottoir

De verharding is functioneel en sober van karakter. De rijlopers 
worden zonder uitzondering uitgevoerd in zwart of antraciet asfalt. De 
binnenbochten ter plaatse van de kruisingen en de middenstrook in 
de hoofdweg worden uitgevoerd in basalton met een vergelijkbare 
kleur. Dit is een betonproduct met de uitstraling van basaltblokken. 
Voor de doorgaande fietspaden is gekozen voor rood asfalt, voorzien 
van banden. 

De voetpaden in de vorm van horlogekasten, rondom de kruisingen, 
worden uitgevoerd in asfalt met een lichtgrijze afstrooilaag. De 
trottoirs en de voetgangerspromenade worden gemaakt van grijze 
betonklinkers met een toeslag. 

parkzoom
Fietspad rood asfalt
Voetpad halfverharding

Reserveringen
Een aantal infrastructurele onderdelen worden niet direct aangelegd. 
Het gaat hierbij om het noord-zuid fietspad langs het spoor, het 
verbindende wegstuk tussen de noordelijke en zuidelijke lus langs het 
spoor en de verlening van de zijstraten en hoofdstraat in noordelijke 
richting. Hiervoor is echter wel een ruimtereservering aangebracht. In 
de naastliggende kaart zijn deze delen niet aangegeven maar is de 
positie wel omkadert. Indien ze worden aangelegd zou dit in hetzelfde 
materiaal moeten zijn als de al uitgevoerde delen.
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Kaart watersysteem

Bestaande 
fietsbruggen (2x)

Duikers (4x)

F3: auto+fietsbrug
      of duiker

F3: auto+voetbrug
      of duiker

F3: voetbrug
      of duiker

F3: auto+voetbrug
      of duiker
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4. Watersysteem

Het oppervlaktewater in de Vaandel is ontworpen als 
wijkwatersysteem. Het water wordt zoveel mogelijk in het gebied 
vastgehouden. De kwaliteit wordt lokaal verbeterd door de toepassing 
van natuurlijke oevers. Door de ringvormige structuur kan het water 
circuleren. Wanneer dat noodzakelijk is kan water in- of uitgelaten 
worden. De kruisingen met de infrastructuur zijn vormgeven als 
bruggen of vaarduikers, waardoor het systeem onderhouden kan 
worden met behulp van een maaiboot. 

Het watersysteem is nog niet afgestemd met het 
hoogheemraadschap. Mocht er uit overleg blijken dat er niet 
voldoende oppervlakte water wordt gerealiseerd dan kan er besloten 
worden om de noordelijke watergangen te verbreden. Hiervoor hoeft 
geen extra grond te worden aangekocht.

Stapsgewijze aanleg
Het watersysteem wordt in twee stappen aangelegd in aansluiting 
op de getrapte uitvoering. In stap 1a wordt het huidige watersysteem 
behouden. In stap 1b wordt het huidige watersysteem opgewaardeerd 
door het vergroten van de capaciteit in de huidige aangrenzende 
sloten. In stap 2 wordt het eindbeeld gerealiseerd met een 
watergang aan de zijde van de Middenweg en een dwarsverbinding 
als noordelijke begrenzing van het plan. Het eindbeeld van het 
watersysteem vormt het kader voor de verdere ontwikkeling van het 
plan in uitvoeringsstap 3.

Plankaart STAP 3

Plankaart STAP 1

Plankaart STAP 2

STAP 1a 
huidig watersysteem

STAP 1b 
opwaarderen bestaand
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Kabels en leidingen

20 kV hoofdtracé 
ruimtereservering 3m

20kV subtracé 
ruimtereservering 1m

kabels en leidingen hoofdtracé
ruimtereservering 3,50 m

kabels en leidingen subtracé
ruimtereservering 2,35 m



5. Kabels en leidingen

De kabels en leidingen in de Vaandel bevinden zich in de bermen 
van de straten en zijn van invloed op de dimensionering van de 
straatprofielen. In nevenstaande kaarten zijn de tracés ingetekend. In 
zwart staat het locale systeem weergegeven, met een onderscheid 
naar hoofdweg, met een reservering van 3,5 meter, en de zijstraten 
met een pakket ter breedte van 2,35 meter. Eventueel te realiseren 
doorgaande 20kv leidingen kunnen op een later moment ten noorden 
van het plangebied (buiten de huidige faseringsgrenzen) worden 
gerealiseerd. Hiervoor is een ruimtereservering van 1m noodzakelijk. 
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Verlichting

straten
Schréder Altra PL-55, h = 7,5 m

fietspad en trottoir
Schréder Altra PL-55, h = 5,0 m

promenade
Lightronics KFK PLL-24 (36), h = 4,0 m



6. Verlichting

Straten en fietspaden
Schréder Altra PLL-55 
Masthoogte: 7.5 m / 5 m

Voetgangerspromenade
Lightronics KFK PLL-24 (36)
Masthoogte: 4 m

De keuzes voor de openbare verlichting volgen uit de standaard 
die in de gemeente gehanteerd wordt. Dit heeft als voordeel dat 
gewerkt kan worden van een geringe materiaalvoorraad. Voor de 
straten en het fietspad is dit de Schréder Altra PLL-55 en voor de 
voetgangerspromenade de Lightronics KFK PLL-24 (of 36). Beide 
zullen worden uitgevoerd met LED armaturen. Eventueel is het 
ook mogelijk om andere LED armaturen te kiezen, mits deze een 
vergelijkbaar uiterlijk hebben. 

De openbare verlichting langs de hoofdstraat wordt in de groene berm 
langs beide zijden van de straat geplaatst en moet zowel de rijbaan 
als de trottoirs verlichten. Langs de zijstraten staat de verlichting aan 
de zuidzijde van het profiel, tegenover de bomen. Het fietspad wordt 
verlicht door in de berm naast het talud geplaatste armaturen. Voor de 
verlichting in de voetgangerspromenade geldt, net als bij de bomen, 
een afwisselende positionering.
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Colofon
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande 
toestemming van HOSPER. Voor de gebruikte beelden in dit 
document die niet afkomstig zijn van HOSPER heeft het bureau 
getracht alle rechthebbende op copyright van gebruikte beelden te 
achterhalen. HOSPER verontschuldigt zich bij een ieder die zij in dit 
verband niet heeft kunnen bereiken om betreffende beelden van de 
juiste bronvermelding te voorzien.
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