
5. Openbare ruimte  - Bouwblokken/sport in landschappelijke setting, dijkstructuur doorgezet, overgang privaat-openbaar, parkeerbalans & inpassing!

Het park met de gebogen lijnvoeringen versterkt het idee van weidsheid en 

oneindigheid. Voortdurend bestaat het gevoel dat het park om de hoek doorloopt.

Aan de Vlietlaan krijgen de gebouwen een groene oplopende plint die doet denken 

aan de oorspronkelijke dijk. Sturend in het parkontwerp is het water. Een nieuwe 

waterpartij verbindt het water uit de omgeving - fysiek en met zichtlijnen - en maakt 

gebruik van de bestaande duikers. Het water ligt tussen natuurlijke oevers die variëren 

referentie voor groen waterrijk milieureferentie voor natuurlijk spelendijkstructuur in blokken doorgezet

in opbouw. Er zijn licht glooiende oevers, steilere oevers en plasbermen met 

rietlandjes.

In het park komt een eiland: het pronkstuk van het park. Op het eiland komen natuur 

en recreatie in optima forma samen. Het is de uitgelezen plek om een spannende, 

natuurlijke speelplek voor kinderen aan te leggen.

Langs twee van de drie gebouwcomplexen lopen openbaar toegankelijke paden die 

grenzen aan een verhoogde private stoep van 1,8 m breed. De private stoep ligt voor 

een deel onder een extra hoge overbouwing en voor een deel buiten de rooilijn. 

Bewoners kunnen op een plezierige manier voor hun woning verblijven met uitzicht 

op het park. De paden worden geschikt gemaakt voor nood- en hulpdiensten. 

Zo kunnen bewoners en voorbijgangers elkaar ontmoeten in ‘Driehoek Het Zand” 

Bezoekersparkeren is gesitueerd bij de in- en uitritten aan de randen van de 
complexen. In het blok zijn het bewonersparkeren en alle bergingen 
opgenomen. Deze liggen licht verdiept (ruim boven het grondwater doordat 
het blok iets is opgeterpt) en deels afgedekt door een groen leefdek. 
Daarnaast heeft elk blok een binnentuin van collectief groen en mooie 
solitaire bomen.
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PARKEERBALANS- SAMENVATTING

Blok A B C

aantal woningen 40 51 28

Appartementen 40 36 76

EGW (eengezinswoning) 15 28 43

norm APP 1.6 1.6 1.6

norm EGW 1.5 1.5 1.5
parkeren Bewoners in blok 64 80 42 186
parkeren Bezoekers (norm 0.3) 12.0 15.3 8.4

parkeren Sport 18

totaal bij Blok A (& tussen A&B) 30 34 < bestaande plekken behouden

totaal openbaar gebied 88 119 woningen totaal
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parkeren bewoners: 186 

blok A
blok B

blok C

parkeren bezoekers: 37

parkeren sport: 18
2 p.p. gecorrigeerd i.v.m. dubbelgebruik

parkeren bestaand handhaven: 34


