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Functioneel ontwerp April 2016

- Hoofdlijnen ruimtelijk en functioneel
- Keuzes verkeer en basis maatvoering
- Plangrens met maatregelen Kleiwegplein
- Besluitvorming

De Nijl Architecten / Studio Diekema / Sweco

Voorlopig ontwerp openbare ruimte Thema’s

Doorwerken op techniek Hoogteverschillen
- Voorplein station en buseiland vlak

- Doorwerken op techniek
- Structureren ‘shared space’ / inpassen bevoorrading
- Vergroenen / schaal verkleinen / duurzaamheid
- Materiaal en detail

Doorwerken op techniek Hoogteverschillen

Structureren ‘shared space’

- Stationsplein vlak, hoogteverschil bij plantvak

- Plantvakken verhelderen fietsroutes
- Aanduiding fietszones door verschil in bestratingspatronen of kleurverschillen
- Integratie voorzieningen slechtzienden
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Vergroenen / schaal verkleinen / duurzaamheid

Materiaal en detail Rijk sortiment

- Link omgeving: Van Bergen IJzerdoornpark, Crabethpark, Spoorviaduct
- Betere groeicondities voor bomen, minder verharding
- Schaalverkleining
- Vergroten verblijfskwaliteit Stationsplein

Materiaal en detail

Materiaal en detail Verlichting

- Rust en eenheid

- Enkele grote masten op stationsplein en buseiland

- Aansluiten bij toekomstig beheer

- Masten in lijn langs Vredebest
- Bestaande verlichting Bouwmeesterplein hergebruiken
- Op flanken aansluiten bij masten omgeving
Lichtarmaturen fietsenstalling

Lichtmasten 'masttop'
aansluiten bestaande
situatie (4 m.)

Lichtmasten met richtspots (10 m.)

Inpassing bestaande
lichtmasten Goudse (4 m.)

Lichtmasten
booguithouder
aansluiten bestaande
situatie (6 m.)

Lichtmasten met
enkele uithouder
(8 m.)

Lichtmasten met
tweezijdige
uithouder
(8 / 4 m.)

Van plek naar plek Stationsplein

Van plek naar plek Buseiland en oostelijke fietsenstalling

- Ruimte voor kunstwerk

- Voldoende ruimte voor monumentale bomen
- Overleg provincie inpassing R-net
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Impressie

Van plek naar plek Vredebest naar Kleiwegplein
- Vaste strook van 2,5 m met nieuwe bomenrij, lichtmasten en twee opstelplaatsen
bevoorrading
- Variabele loopstrook van ca. 5,5 tot 2 m (bij entrée woningen boven hoek
Kattensingel)

Van plek naar plek Vredebest bij Crabethpark

Van plek naar plek Vredebest bij winkels
- Trottoir oostzijde ‘leeg’
- Loopstroken aan beide zijden gelijkwaardig

Van plek naar plek Noothoven van Goorstraat en buseiland

Impressie

- Gebruik maken van talud voor binnenkomst fietsenstalling
- Routing fietsers richting Spoorstraat
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Van plek naar plek Van Bergen IJzerdoornpark en westzijde station

Impressie

- Vergroenen en water beter zichtbaar maken

Van plek naar plek Bouwmeesterplein en Crabethstraat

Impressie

- Taxi’s naar noordzijde station
- Nieuwe inrichting zuidzijde doorzetten, meer ruimte voor bomen
- Aantal parkeerplaatsen gelijk, enkele bomen verplanten/rooien
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