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Voor u ligt het Inrichtingsplan openbare
ruimte voor de nieuwe woonwijk van Parkweg
Midden in Schiedam: ‘De Buurttuin’. In dit
Inrichtingsplan zijn de uitgangspunten met
betrekking tot de inrichting van de openbare
ruimte vastgelegd. Het bevat daarnaast een
vertaling van deze uitgangspunten naar
concrete inrichtingsvoorstellen voor de
toekomstige leefomgeving in de wijk. Dit
document draagt bij aan het doel om een wijk
te creëren waarbij omgeving, bebouwing en
openbare ruimte in samenhang met elkaar
worden ontwikkeld.

Inleiding
Dit document is ontstaan vanuit een interactieve en constructieve samenwerking
tussen Gemeente Schiedam, Woonplus, Van Wijnen (ontwikkelaar), ECHO (Urban
Design), Venster Architekten en Antea Group (civiel ingenieurs). Een proces
waarbij er ook geluisterd is naar de wensen vanuit de wijk door middel van
participatiemomenten.
Dit inrichtingsplan voor de openbare ruimte van Parkweg Midden, genaamd ‘De Buurttuin’,
is ontwikkeld in opdracht van Van Wijnen. Het stedenbouwkundig matenplan (SMP), is
richtinggevend geweest voor het inrichtingsplan. In het SMP is, met de uitgangspunten
vanuit de tender, de visie voor de buurt opgesteld en vastgelegd. Dit SMP is vervolgens
uitgewerkt in een inrichtingsplan. Deze wordt in dit document aan de hand van beelden nader
toegelicht. Het opgestelde inrichtingsplan dient als basis voor het bestek, de kostenraming en
uitvoeringstekeningen van het woonrijpmaken.

Het inrichtingsplan bevat onder andere de materialisering, het parkeren, een bomenoverzicht, een
groenoverzicht, doorsnedes en details, en een elementenoverzicht.

Planonderdelen
De Buurttuin is een transformatielocatie in de gemeente Schiedam. De vernieuwing van dit stuk
van Schiedam is verdeeld over twee plandelen, het beheergebied en het ontwikkelgebied. In
totaal worden in dit tweede deel 238 woningen ontwikkeld. De locatie is gelegen ten noorden
van het centrum. Op de kaart zijn de planonderdelen van het project aangeduid. In blauw zijn de
grenzen van het beheergebied en het ontwikkelgebied van Parkweg Midden aangegeven. Ook is
aangegeven waar de collectieve plekken, de parkeerhoven en de autovrije hoven zich bevinden.
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Inrichtingsplan
1:1000

Op het inrichtingsplan is aangegeven waar o.a. de bebouwing,
het uitgeefbaar gebied, het groen, de wegen, trottoirs en de
parkeerplaatsen zich bevinden.
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Verhardingen

Hoofdstuk 2

Het basispalet voor Parkweg Midden bestaat uit:

materialisering

•

Rijbaan:
Keiformaat betonstraatsteen (10,5 x 21 cm);
keperverband;
kleur: lichtgrijs(kleurvast)
Betonstraatsteen keiformaat

•

•

•

Binnen de gemeente Schiedam valt Parkweg
Midden binnen beheerniveau C qua
onderhoud. Vanuit het handboek is daaraan
een bepaald palet aan materialen gekoppeld.
Deze zijn zoveel mogelijk overgenomen in het
plan. Uitgangspunt is dat het HOR als basis
genomen wordt. De afwijkingen hierop zijn
aangegeven.
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Overzicht materialen

kleur lichtgrijs

Trottoir:
betontegel (30 x 30 cm);
halfsteensverband;
Lichtgrijs
Betontegel 30x30

kleur lichtgrijs

Betontegel 30x30

Betontegel 15x15

verband

tegel opstelplekken vuilcontainers

Delftse stoep:
betontegel (drie formaten: 30x30; 15x15; 15x30);
wildverband;
Donkergrijs

Betontegel 15x30

kleur donkergrijs

verband

Parkeervakken:
grasbetonsteen
kleur: lichtgrijs
Uitstapstrook: opvullen
met ronde opvulsteen.
Grasbetonsteen + opvulsteen voor uitstapstrook

•

verschil parkeervak en uitstapstrook

Gefundeerd gras:
grasrooster
kunststof

Grasrooster/grindrooster

beeld uitstraling
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Banden
Het basispalet voor Parkweg Midden bestaat uit:
Trottoirbanden tussen trottoir en rijbaan:
18/20 cm breed;
lichtgrijs beton.
Opsluitband tussen trottoir en zelfde niveau:
10 cm breed;
lichtgrijs beton.

N
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Trottoirband 18/20

Opsluitband 10
Rijbaan - betonklinkers grijs
Parkeervakken - betonklinkers
Parkeervakken - grasbetontegels
Voetpaden - betontegels grijs
Delftse stoep
Gefundeerd gras

Uitstapband langs parkeervak:
40 cm breed;
lichtgrijs beton.
Hoekblokken voor overgang tussen uitstapband en standaard
trottoirband
lichtgrijs beton.
Trottoirband 40

Hoekblokken 38/40-18/20

combinatie brede en smallere band langs parkeervakken
01
De kaart met de materialisering
van de wijk.
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De materialisering van Parkweg Midden
is eenvoudig en zorgt voor eenheid en
samenhang in de wijk. De inrichting van
het maaiveld bestaat grotendeels uit
betonproducten. De rijbaan onderscheidt zich
van het voetpad in zowel materialisatie als
hoogte. De gekozen grasbetontegels voor de
parkeerplaatsen vallen (vooralsnog) buiten het
handboek. Het grasbeton zorgt voor een open
verharding, die een bijdrage levert aan het
ontwikkelen van een groene, klimaatadaptieve

wijk. De Delftse stoepen, zoals aangegeven
op de kaart, krijgen een andere materialisering
dan de standaard trottoirs. Ook hier wordt
afgeweken van het handboek. Deze afwijking
is nodig om het onderscheid te maken tussen
deze twee, aangezien ze in het plan naast
elkaar gesitueerd zijn. Door een verschil in
kleur en legverband te maken, weet men ze
te onderscheiden en kunnen beiden anders
gebruikt worden. Ook buiten het handboek
valt het gefundeerde gras dat wordt toegepast

in de entrees van de autovrije hoven. Dit
wordt toegepast om toegang te geven voor
hulpdiensten e.d., zonder dat de entree erg
stenig en verhard oogt.

Ontwikkelgebied
Grens beheergebied
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Hoofdstuk 3

groenstructuur en
bomen
N

02

boom bestaand
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Het creëren van een kwalitatief, groene
buitenruimte is voor het plan van de Buurttuin
van belang. Het groen in de Buurttuin moet de
bewoners uitnodigen om naar buiten te gaan,
om te bewegen en om te ontmoeten. Het groen
moet verbinden en veilige speelplekken aan
kinderen bieden. Vanuit dit idee is het nieuwe
ontwerp voor Parkweg Midden ontstaan met
een groenstructuur met daarin autovrije hoven
die dit mogelijk maken voor de buurt.

boom nieuw
collectieve plekken

02
De groenstructuur van de wijk,
met zwart gestippelde lijn de
plekken die in samenspraak
met de bewoners zullen worden
ingericht.

De invulling van de openbare ruimte is eenvoudig en zo groen
mogelijk, met enkel de hoogst noodzakelijke verharding.
De basis voor het groen in het ontwikkelgebied is de
groenstructuur van de hoven, in de vorm van twee ‘plussen’
die aan de groene Parkweg liggen. Op de kaart is de
groenstructuur aangeduid. De openbare groene plekken
zijn door hun ligging altijd dichtbij en makkelijk te bereiken
vanuit de woningen. Om de openbare verblijfsplekken, die
zijn aangegeven in de kaart, te laten aansluiten bij de wensen
van de (toekomstige) bewoners, zullen ze in samenspraak met
bewoners worden ingericht.

Ruimte voor participatie en plekken met eigen
accenten
Binnen het groenontwerp worden verschillende plekken met
eigen karakteristiek ontworpen. Om ruimte voor sporten,
spelen en/of ontmoeten te bieden aan de verschillende
doelgroepen, kunnen de verschillende groenplekken ingevuld
worden met speelplekken, zitplekken of bijvoorbeeld een
pluktuin. De plekken worden samen met de buurt vormgeven
in een professioneel en betrokken participatietraject.

Echt eigen maken

De betrokkenheid van bewoners gaat ervoor zorgen dat ze
behalve hun huis ook hun directe omgeving eigen kunnen
maken. Een plek waar ze zelf aan gewerkt hebben, waar ze
trots op zijn. Het beheer blijft bij de gemeente, maar bewoners
kunnen hier een rol in spelen indien dat gewenst is. Met de
buurt wordt binnen een toolbox aan mogelijkheden ontdekt
hoe de plekken van meerwaarde kunnen worden voor het
wonen in Parkweg Midden.
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West
0-5 jr
100m van woning
15-30 kinderen
100-500 m²
3 toestellen, 3 speelprikkels, bank, afvalbak

groengebied west

-water en zandspeeltafel
-glijbaan
-schommel
-zwerfkei (prikkel)
-insectenhotel (prikkel)
-evenwichtsbalk (prikkel)

groengebied oost

groengebied beheergebied

Oost
0-5 jr
100m van woning
15-30 kinderen
100-500 m².
3 toestellen, 3 speelprikkels, bank, afvalbak
N

Inrichting collectieve plekken
In het SMP is al een voorschot gegeven op een aantal
bijzondere, collectieve plekken in de wijk. De inrichting van de
collectieve plekken zal worden gedaan in samenspraak met
de toekomstige bewoners, dus de precieze inrichting is nog
onbekend. Wel is er een visie gecreëerd voor de verschillende
onderdelen ten aanzien van de inrichting van deze plekken.

Spelen
In ieder geval zullen ze de plekken gaan voorzien in de
speelbehoefte in de wijk. Dit zal worden gedaan door zowel
speeltoestellen, als speelaanleidingen toe te voegen. Welke
dit zullen zijn wordt ook met de bewoners bepaald. De kaart
14

laat een voorbeeld zien van hoe de plekken ingedeeld kunnen
worden en op de volgende pagina is een overzicht te zien waar
men aan kan denken qua objecten.

Beplanting
Op de collectieve plekken is ruimte voor een aantal solitaire
bomen. Deze zullen hier geplant worden om voor een
aantrekkelijk beeld te zorgen en schaduw te kunnen bieden
op deze gebruiksplekken. Door plaatselijke toepassing van
bloembollen kunnen levendige, kleurrijke vlakken ontstaan op
de grasvelden.

-krijtmuur
-wipwap
-touwbrug
-spelstoeptegels(prikkel)
-vergrootglas (prikkel)
-stappaaltjes (prikkel)

Beheergebied
Meubilair
Indien meubilair wordt toegepast op deze plekken, is het
voorstel dat dit objecten zijn die afwijken van de standaard.
Om de sfeer te creëren van een unieke, eigen plek in de
wijk, kan er gekozen worden voor objecten die door middel
van participatie met de buurt gemaakt kunnen worden, zoals
stapelmuurtjes of zitelementen met mozaïek erin.

6-11 jr
300-400 m van woning
55-70 kinderen
500-2.000 m²
3 toestellen, 4 speelprikkels.

-jeu de boules
-voetbal doeltjes
-trampoline
-klimboom (prikkel)
-boter-kaas-en-eieren (prikkel)
-boombank (prikkel)
-stapstenen (prikkel)

referenties van mogelijk toe te passen speelprikkels en speeltoestellen op de collectieve plekken
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Afk Botanische naam

Nederlandse naam
Veldesdoorn

1 BpF

Betula pendula 'Fastigiata'

Zuilberk

Gleditsia triacanthos ‘Street Keeper’
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'

Valse Christusdoorn 'Street Keeper'
Tulpenboom

8 PsA

Prunus ×subhirtella 'Autumnalis'

Winterbloeiende sierkers

4 QrM
5 Sa

Quercus rhysophylla ‘Maya’
Sorbus aria

Mexicaanse Eik
Meelbes

7 Uc

Ulmus 'Columella'

Columella Iep

6 Ul

Ulmus ‘Lobel’

Lobel Iep

Inrichtingsplan De Buurttuin.
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Acer campestre

Ulmus ‘Lobel’
15 - 18 m
Piramidevorm, dichte kroon
Hoogstam boom
luchtzuiverend
Ulmus Columella
15 - 20 m
Zuilvorm, halfopen kroon
Hoogstam boom
luchtzuiverend

trafo

24 GtS
4 LtF

62
Uc
PsA

Sa

Ac

GtS

GtS

GtS

GtS

GtS

GtS

GtS
GtS

Ac

Quercus rhysophylla ‘Maya’
6-10 m
Piramide, dichte kroon
Hoogstam boom
Wintergroen

GtS

GtS

QrM

Ac
PsA

GtS

Uc

PsA

GtS

GtS

GtS

Ul

Uc

Prunus x subhirtella ‘Autumnalis’
6-8 m
Vaasvormig, open kroon
Hoogstam boom
Drachtboom voor bijen

Ul

PsA

Sa

PsA

Uc

PsA

QrM

QrM

Sa

Ul

Uc

Liriodendron tulipifera
20-30 m
Ovaal, halfopen kroon
Hoogstam boom
Boom voor bijen en vlinders

Ul
PsA

Uc

GtS

GtS

GtS

GtS

QrM

Sa
Uc

GtS

GtS

GtS

PsA

GtS

Sa

GtS

GtS

Sorbus Aria
12-15 m
Ovaal, halfopen kroon
Hoogstam boom
Boom voor bijen en vogels

Ul

Ul
LtF

BpF

LtF

LtF

LtF

N

Bomenkaart
In het plan moeten voor de bouw van de nieuwe woningen
een deel van de bestaande bomen in het gebied worden
gekapt. Waar dat mogelijk is, worden de bomen in het
gebied behouden. Ook worden er uiteraard een groot aantal
nieuwe bomen toegevoegd. Op de kaart is aangegeven
waar wordt geprobeerd bomen te verplaatsen. Als een boom

boom nieuw + afk soort
Boom
- te- te
handhaven
boombestaand
bestaand
handhaven
Boom
- te- te
kappen
boombestaand
bestaand
verplaatsen
handhaven

na verplaatsing niet aanslaat, wordt er een nieuwe boom
teruggeplaatst.
De nieuwe bomen die voor het plan zijn gekozen, zijn
geselecteerd op bloei, herfstkleur, bladkleur, kroonvorm en
winterbeeld. Daarnaast draagt een groot aantal van de soorten

bij aan de biodiversiteit in het plangebied. De nieuw te planten
bomen bieden verkoeling en schaduw in het ontwerp en er zijn
enkele soorten gekozen die extra luchtzuiverend werken.

nieuw
Boom
- te- te
kappen
boombestaand
bestaand
kappen
Boom nieuw

Bomen plangebied

st
Bomen handhaven
Bomen kappen
plangebied
Bomen toevoegen
Bomen handhaven
nu
Bomen
Bomen kappen
toekomst
Bomen

SMP Plankaart

36
58
82
94
36
118
58
82
94
118

Schiedam

Acer campestre
10-12 m
Ovaal, gesloten
Hoogstam boom
Boom voor bijen, vlinders, vogels
Betula pendula ‘Fastigiata’
12-15 m
Zuilvorm, open kroon
Hoogstam boom
Boom voor bijen en vlinders
Gleditsia triacanthos ‘Street Keeper’
10-14 m
Piramidevorm, dichte kroon
Hoogstam boom
bijenboom

SMP Plankaart
Bomen

Schiedam29 juni 2020
maandag
Schaal: 1:500
Bomen

ISO A1

200604 Schiedam Parkweg Midden SMP.vwx
info@echo-ud.com | 010 466 57 95

maandag 29 juni 2020
Schaal: 1:500
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st

Bomen toevoegen
Bomen nu
Bomen toekomst

Inrichtingsplan De Buurttuin.
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3 Ac

ISO A1

200604 Schiedam Parkweg Midden SMP.vwx
info@echo-ud.com | 010 466 57 95

De aangegeven maten zijn de hoogtes van volwassen bomen, de ware hoogte die de bomen uiteindelijk zullen
bereiken is afhankelijk van de standplaats.
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Heesters en bollen
Heesters

Heesters

Parrotia
persica
Parrotia persica multistem
Parrotia
persica multistem
Meerjarigen/
7-10 m
7-10 meter
7-10 meter
eenjarigen
Ovaal
Ovaal
Ovaal
Struikvorm,
meerstammig
Struikvorm, Meerstammig
Struikvorm,
Meerstammig

Meerjarigen/
eenjarigen

Cotinus coggygria royal
Cotinus
purple
coggygria
royal
purple
Cotinus
coggygria
royal
purple
2.5-3.5 meter
Breed opgaand
Struikvorm

Croucus
Krokus
mix mix
1010
cmcm
Plantafstand
5 cm5
Plantafstand
Mix
kleuren
Mix
kleuren

2,5-3,5
m meter
2.5-3.5
Breed
opgaand
Breed
opgaand
Struikvorm
Struikvorm

Rosa
Lavender
friendship
Rosa lavender friendship
Rosa
lavender
friendship

0.8 - 2 meter
Trosroos
Struikvorm

0,8-2m
0.8 - 2 meter
Trosroos
Trosroos
Struikvorm
Struikvorm

Croucus mix

cm

3-4m
3-4 meter
Ovaal
Ovaal
Meerstammig
Meerstammig

10 cm
Plantafstand 5 cm
Mix kleuren

Hyacinth
mix mix
Hyacinthus
20-30
20 - cm
30 cm
Geurende
bloem
Geurende
bloem

Hyacinthus mix
20 - 30 cm
Geurende bloem
Mix kleuren

Galanthus
Galanthus
15-20 cm
15-20 cm
plantafstand
5 cm
plantafstand
5 cm
wit
Wit

Galanthus

Mix
kleuren
Mix
kleuren

Syringa
vulgaris
madame
lemoine
Syringa vulgaris madame
Syringa
lemoine
vulgaris
madame
lemoine

3-4 meter
Ovaal
Meerstammig

Buddleja
davidii
miss
violet
Buddleja
davidii
miss
violet
Buddleja davidii miss violet
1-21-2
m meter
1-2 meter
Struikvormig
Struikvormig
Struikvormig

15-20 cm
plantafstand 5 cm
Wit

N

3d Materialenstaat + Bomenvoorstel

Hagen en hekwerk Materialenstaat

Inrichting groenstructuur

verbijzondering (invulling participatie)
gazon met bloembolperken
vakken lage beplanting
vakken met heesters

In de Buurttuin worden verschillende typen beplanting
toegevoegd aan de buurt. De beplanting moet zorgen voor
een aantrekkelijk groen beeld. Daarom is er o.a. gekeken
naar structuur, kleur en bloei. Daarnaast moet de beplanting
bijdragen aan de biodiversiteit. Per plek of straat zorgt
specifieke soortkeuze voor een eigen sfeer.

Verbijzonderen met heesters en bollen
Voor de plekken die met de buurt zullen worden ingevuld,
is vooralsnog gekozen voor het toepassen van gazon en het
plaatselijk toepassen van kleurijke beplanting bestaande
uit heesters en bollen ter verbijzondering van deze
ontmoetingsplekken. Lage beplanting (i.p.v. heesters) wordt
18

toegepast op plekken waar zichtlijnen van belang zijn. Hier kan
bijvoorbeeld het concept GreenToColour van Griffioen worden
toegepast. Wat hogere heesters worden toegepast op plekken
waar behoefte is aan massa; voor pricacy of voor een extra
groen beeld.

Gazon, heesters en lage beplanting
In de rest van de wijk wordt op veel plekken gazon toegepast.
In de grote vakken worden hier soms bomen aan toegevoegd
en kunnen ook bloembolperken geplant worden. Op een
aantal plekken langs de zijgevels van gebouwen worden
heestervakken (voor massa) of vakken met lage beplanting
(voor zicht) toegepast.

Hagen

Als erfafscheiding worden er op diverse plekkken binnen het
plangebied lage hagen toegepast. Binnen de hagen worden
drie identiteiten onderscheiden
•

H1 : De appartementen blokken, met de Fagus Sylvatica
(bladhoudend maar verkleurd wel in najaar)

•

H2: De Parkweg, met de Ligustrum ovalifolium
(halfwintergroen)

•

H3: De parallelstraten van de Parkweg, met Crataegus
monogyna (niet wintergroen).

haag

H1

nummering haagsoort

Overgangen
Haag Appartementen
Fagus sylvatica
(beuk)
bladhoudend

Beplant hekwerk
Beplanting
hekwerk
- Afscheiding
Klimop (Hedera)

Aluminium frame
Geschikt voor klimplanten

Haag Parkweg
Ligustrum ovalifolium
(Haagliguster)

Haag voortuin

Haag Parallelstraten
Bomen
Crataegus monogyna
(meidoorn)

Quercus rhysophylla ‘Maya’

Sorbus Aria
12-15 m
Kegelvormig-breed ovaal
voedselboom voor vogels

Bijv. Mix Beuk, Liguster,
Meidoorn

10 m

Rond, halfopen kroon,
hoogstam boom
Prunus x subhirtella ‘Autumnalis’
6-8 m
Vaasvormig, hoogstam
Drachtboom voor bijen

Liriodendron tulipifera

19
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Hoofdstuk 4

Gemetselde muur

erfafscheidingen
Lage haag

Hekwerk met beplanting

Gemetselde muur
Lage haag

Erfafscheidingen

20

Voor het ontwikkelgebied zijn in het SMP
vier verschillenden soorten erfafscheidingen
bepaald; lage hagen, hekken met klimgroen,
gemetselde muurtjes en Delftse stoepen.

Delftse stoep met verplaatsbare
plantenbakken

Hekwerk met beplanting
Delftse stoep met verplaatsbare plantenbakken

De verschillende soorten erfafscheidingen die zijn
voorgeschreven, passen bij het type overgang tussen privé
en openbaar. De lage afscheidingen en de Delftse stoepen
dragen bij aan sociale interactie in de buurt, de hogere
afscheidingen zorgen voor een veilige, prettige sfeer bij de
achtertuinen. De gebouwde afscheidingen worden meeontworpen en afgestemd met de naastliggende architectuur.
De beplanting van de erfafscheidingen wordt projectmatig
aangebracht.
21
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Hoofdstuk 5

parkeren
N

01

Parkeerbalans

22

Er is getracht het parkeren zo goed mogelijk
over de buurt te verdelen, zonder dat alle
auto’s op straat een ongewenst beeld
opleveren. De keuze voor een aantrekkelijke
grasbetontegel zorgt voor een kwalitatief
beeld. Ook het creëren van de parkeerhoven,
waardoor er amper zicht is op een groot deel
van de parkeerplaatsen draagt hier aan bij.

Op de nieuwe woningen binnen het ontwikkelgebied is
de huidige parkeernorm toegepast. Deze is zo gelijkmatig
mogelijk over het plan verdeeld. In totaal, zoals in de tabel
te zien is, zijn er afgerond 212 parkeerplekken nodig in het
ontwikkelgebied. Daarnaast zijn er in de huidige situatie in
het beheergebied 100 plekken aanwezig. Door het nieuwe
ontwerp moesten er daarnaast vijf plekken buiten het
plangebied verplaatst worden naar het plangebied. In totaal
zijn er daarom in het plan minimaal 317 plekken nodig.
01
Parkeerkaart
02
Berekening Parkeerbehoefte uit
het SMP
03
Berekening Parkeerbalans IP

Per saldo is er een sluitende parkeerbalans voor het
ontwikkelgebied. Op detailniveau is er een klein overschot
aan de oostkant (2 plekken meer dan de benodigde 98)
en een tekort aan de westkant (7 plekken minder dan de
benodigde 116). Dit tekort is ontstaan doordat er in de IPfase een trafo in plaats van een parkeerplek is gekomen en

omdat de keuze voor het behoud van enkele bomen in de Van
Heuven Goedhartstraat heeft geleid tot minder ruimte voor
parkeerplekken. Het tekort wordt door de oostkant (2 plekken)
en het beheergebied (5 plekken) gecompenseerd.
Bij de rijtjes van 4 woningen aan de Burgemeester van
Haarenlaan zijn de parkeervakken opgelost tussen de
bergingen. Deze parkeervakken worden mee uitgegeven
(verkocht) met de woningen. Voor deze 8 woningen wordt
per woning 0,3 bezoekersparkeren in het openbaar gebied
gerealiseerd. Dit is in de tabel meegenomen.
Langs de weg voor de school langs, is een parkeerstrook
toegevoegd om het parkeren voor de school aan te geven.
Deze plekken zijn niet meegeteld in de balans.

Woningaantal

Parkeerbehoefte

Type woning

P-norm

West

Oost

Totaal

West

Oost

Totaal

Huur etage goedkoop

0,7

37

37

74

25,9

25,9

51,8

Huurhuis, sociale huur

0,9

27

44

71

24,3

39,6

63,9

Koop etage midden

1

45

0

45

45

0

45

Grondgebonden vrije sector

1

19

29

48

19

29

48

Compensatie 8 pp op erf

0,3

1,2

1,2

115.4

95.7

Totaal parkeerplaatsen

238

211,1
02

P-nodig

P-gerealiseerd

P-balans

Beheergebied

100

105

+5 (compensatie voor West)

West

116

109

-7

Oost

101

103

+2 (compensatie voor West)

03
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26

Doorsnede 1 - nieuwe situatie

Doorsnede 2 - nieuwe situatie

1:100

1:100

Op de doorsnede is de aansluiting van het nieuwe appartementenblok aan de Burgemeester Van
Haarenlaan te zien. Het gebouw wordt door een trottoir ontsloten.

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de Van Heuven Goedhartstraat te zien. Het trottoir
ligt in deze nieuwe situatie aan één zijde van de weg. De parkeervakken worden bestraat met
grasbetontegels.

2
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Doorsnede 4 - nieuwe situatie
1:100

Doorsnede 3 - nieuwe situatie
1:100

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de Monseigneur Nolenslaan te zien. Het haaksparkeren
is in de nieuwe situatie veranderd naar langsparkeren. De parkeervakken worden hier bestraat met
standaard betonklinkers in keperverband.
28

3

In deze situatie is een doorsnede te zien van de groenstructuur, gelegen aan de parkeerhoven.
Het groen ligt als buffer tussen het parkeerhof en de achtertuinen van de nieuwe woningen in en is
onderdeel van een lange groene as door de wijk. In dit groen is ruimte voor kleine speel-aanleidingen
en aantrekkelijke beplanting.

4
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Doorsnede 5 - nieuwe situatie
1:100

In deze situatie is een doorsnede te zien van het groene, autovrije hof in de westzijde van het
ontwikkelgebied. Het groen biedt een plek voor de buurt om samen te komen en zal uiteindelijk samen
met de buurt worden ingericht. Het biedt bijvoorbeeld ruimte voor speel-plekken en aantrekkelijke
beplanting. Rondom het groen liggen trottoirs met daaraan aan twee zijden van het groen de
voordeuren van woningen. Een deel van de stoep is ontworpen als Delftse stoep. De Delftse stoep
kunnen bewoners gebruiken om vrij in te richten met bankjes en groenbakken. Deze moeten echter
wel verplaatsbaar zijn. Dit deel van de stoep krijgt een andere materialisatie, waardoor er duidelijk
onderscheid te maken is tussen de twee delen.
30

Doorsnede 6 - nieuwe situatie
1:100

5

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de parkeerhoven te zien, die grenzen aan de achtertuinen
van de nieuwe woningen. De parkeerhoven krijgen een groene uitstraling dankzij de grasbetontegels
en de groene plantvakken met bomen. Om mensen prettig te laten uitstappen worden er uitstapstroken
aangebracht door middel van de Ebema-passtenen. Hierdoor is duidelijk onderscheid te zien tussen de
verschillende parkeervakken en kan men comfortabel uitstappen.

6
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Doorsnede 7 - nieuwe situatie
1:100

In deze situatie is een doorsnede te zien van het groene, autovrije hof in de oostzijde van het
ontwikkelgebied. Het groen biedt een plek voor de buurt om samen te komen en zal uiteindelijk samen
met de buurt worden ingericht. Het biedt bijvoorbeeld ruimte voor speel-plekken en aantrekkelijke
beplanting. Rondom het groen liggen trottoirs met daaraan aan twee zijden van het groen de
voordeuren van woningen. Een deel van de stoep is ontworpen als Delftse stoep. De Delftse stoep
kunnen bewoners gebruiken om vrij in te richten met bankjes en groenbakken. Deze moeten echter
wel verplaatsbaar zijn. Dit deel van de stoep krijgt een andere materialisatie, waardoor er duidelijk
onderscheid te maken is tussen de twee delen.
32

Doorsnede 8 - nieuwe situatie
1:100
7

8

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de M.C.M. de Grootstraat te zien. De gehele straat is in de
nieuwe situatie enkele meters verplaatst en heeft een geheel nieuwe inrichting gekregen. Het parkeren
in het profiel bevindt zich aan één zijde van de weg in de vorm van haaksparkeren. Ook hier worden de
de parkeervakken bestraat met grasbetontegels.
33
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Doorsnede 9 - nieuwe situatie

Doorsnede 10 - nieuwe situatie

1:100

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de parkeerhoven te zien, die grenzen aan de achtertuinen
van de nieuwe woningen. Anders dan op doorsnede 6, is hier het detail van de boomvakken op te zien.
Er is gekozen om de boomvakken op niveau van de parkeerplaatsen aan te leggen om een doorgaand
groen beeld te creëren in het hof. Daarom moeten er wel boombeschermers worden toegepast in
het boomvak. Om mensen prettig te laten uitstappen worden er uitstapstroken aangebracht langs de
boomvakken door middel van de Ebema-passtenen.
34

1:100

9

In deze situatie is een doorsnede te zien van de groene toegangen tot de autovrije hoven. Deze zijn onderdeel van
de grotere groenstructuur in de buurt. Het groen met het pad ligt tussen twee woningen in. Deze hoven zijn alleen te
bereiken door voetgangers, maar moeten wel toegankelijk blijven voor hulpdiensten. Daarom is er gekozen om het pad
te bestraten met betontegels en daarnaast stroken gefundeerd gras aan te leggen. Hierdoor kan er een relatief smal pad
aangelegd worden en blijft er veel ruimte over voor groen. En tegelijkertijd kunnen de hulpdiensten het gebied toch veilig
bereiken.

10
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Doorsnede 11 - nieuwe situatie
1:100

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de Minister Donkerstraat te zien. Dit deel van deze straat
wordt in de nieuwe situatie een eenrichtingsverkeersweg. Voor de verkeersveiligheid worden er
plateau’s en drempels toegevoegd, die tegelijkertijd fungeren als prettige oversteekplek. Daarnaast
zorgt de versmalling van de weg ook voor een snelheidsremmende werking. Dat het verkeer van een
kant komt draagt ook bij aan een overzichtelijkere, en daardoor veiligere verkeerssituatie. Het parkeren
in het profiel bevindt zich aan twee zijdes van de weg in de vorm van langsparkeren. Ook hier worden
de de parkeervakken bestraat met grasbetontegels.
36

Doorsnede 12 - nieuwe situatie
1:100

11

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de Minister Donkerstraat te zien. Dit deel van deze straat
wordt in de nieuwe situatie een eenrichtingsverkeersweg. In het profiel zijn de langsparkeervakken
aan beide zijden van de rijbaan te zien. Langs het langsparkeren aan de rechterzijde in de doorsnede
is een uitstapband ingetekend. Rechts daarvan zijn nieuwe groenvakken te zien waar met heesters en
beplanting een groene afzoming van de binnentuinen kan worden gecreëerd.

12
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Doorsnede 14 - huidige situatie
1:100

Dit is een doorsnede van de huidige situatie van de Parkweg. Deze valt buiten het plangebied, maar
wordt in de toekomst anders ingericht door de gemeente Schiedam.

Uitsnede van de kruising Parkweg Burgemeester van Haarenlaan:
Op de ondergrond is met rode lijn de
recentelijk ingemeten rand van het
fietspad weergeven.
Het fietspad aan de westkant zou
volgens de huidige situatie strak langs
het appartementengebouw gaan.
Om dat te voorkomen is het voorstel
om deze aan te passen, min of meer
symmetrisch met de overzijde van de
Parkweg.

Doorsnede 13 - nieuwe situatie
1:100

38

13

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de Minister Donkerstraat te zien. Dit deel van deze
straat blijft in de nieuwe situatie een tweerichtingsverkeersweg, waar ruimte blijft voor logistiek van
de winkels en bedrijven. In het profiel zijn er extra groenstroken toegepast en is het trottoir langs de
winkels versmald. Deze smallere stoep is enkel bedoeld voor het gebruik van de winkels en bedrijven.
Voetgangers gebruiken het trottoir aan de overzijde van de straat.
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Doorsnede 15 - nieuwe situatie
1:100
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15

Op de doorsnede is de nieuwe inrichting van de weg aan de voorzijde van de school te zien. Dit deel
wordt in de nieuwe situatie een vriendelijker en groener profiel, waar efficiënter gebruik wordt gemaakt
van de verharde oppervlaktes. Er wordt een parkeerstrook in grasbetontegels toegevoegd en de rest
van de verharding kan zowel door voetgangers (bezoekers van de school) als auto’s gebruikt worden en
ligt daarom op niveau van de aangrenzende stoepen. Door de materialisatie van de rijbaan in een ander
legverband toe te passen, wordt een indicatie gegeven dat hier een ander type situatie is dan de rest
van het netwerk in de wijk.
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3d Materialenstaat + Bomenvoorstel

Gras beton tegel
Groen beeld
Inrichtingselementen
Infiltratie water

Materialenstaat

elementenoverzicht

Bestrating

Betontegels

(participatie)

Verlichting

Zit
element
Straat kolk
Zit element
Afwatering Meubilair
Verlichting
3d Materialenstaat
+ Bomenvoorstel

Trottoir
Halfsteensverband
Grijs kleurig
300x 300mm
Rijweg

Materialenstaat
Bestrating

Betonstraatsteen
Grijskleurig
Keperverband
Onverharding

Beton
Beton
Eendelig
Mozaïek bekleding
Mozaïek
verband
Verwo S 3838 GB1
Participatie
380/380/800mmParticipatie
Betontegels
KOMO
Zit
element
Trottoir
Trottoir kolk
Zit
element
Halfsteensverband
Gestapelde
Betontegel
Beton
tegel
Verwo type T 4535
Grijs
kleurig
300x300mm
300x300mm
GB1
Hergebruikt
300x 300mm
450/350/900mmHergebruik
Muur/zit element
Rijweg
KOMO

Straat kolk
Eendelig
Verwo S 3838 GB1
380/380/800mm
KOMO
Trottoir kolk
Verwo type T 4535
GB1
450/350/900mm
KOMO

Verlichting

Afwatering
Afwatering

Friso
glans
Gras kramer
beton tegel
Groen
LED
20 beeld
x Luxeon
Infiltratie
rebelTX water

Aluminium
Straat
660/458
mm
Straat
kolk kolk
Eendelig
Friso
kramer mat
Eendelig
Verwo S 3838 GB1
Verwo
3838 GB1
LED
20 S
x Luxeon
380/380/800mm
380/380/800mm
rebelTX
KOMO
KOMO
Aluminium
Trottoir
660/458
mm
Trottoir
kolk kolk

Verwo
typetype
T 4535
Verlichting
laag
Verwo
T 4535
GB1
GB1
100/100/760mm
450/350/900mm
450/350/900mm
KOMO

Beton, porrobrick,
hout
Ecologisch verantwoord
Friso
glans
LED
20 xkramer
Luxeon rebelTX
Aluminium
LED 20 x Luxeon
660/458 mm
rebelTX
Friso kramer mat

Meubilair

Muur/zit
element
Beton, porrobrick,
hout
Betonstraatsteen
Ecologisch
interessant
Beton,
porrobrick,
Friso
kramer glans
Grijskleurig
hout
Keperverband
Ecologisch
verantOnverharding
woord

Gras beton tegel
Groen beeld
Infiltratie water

Afwatering

Muur/zit element

Aluminium
Zit element
660/458 mm
Friso kramer matBeton
Mozaïek verband
LED 20 x Luxeon rebelTX
LED 20 x Luxeon
Aluminium
Participatie
rebelTX
660/458 mm
Aluminium
Zit element
660/458 mm
Verlichting laag Beton tegel
300x300mm
100/100/760mm
Hergebruik
Muur/zit element
Beton, porrobrick,
hout
Ecologisch verantwoord

Overig
Verlichting

Boombeugel
VelopA, ‘Corona Model E’
thermisch verzinkt

Afvalbak
VelopA, ‘Oscar’
RAL 7016 (antraciet)

KOMO

Fietsnietje
Erdi, ‘Schiedam’
RVS
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Hoofdstuk 7

Keperverband
Onverharding

Friso kramer glans
LED 20 x Luxeon
rebelTX
Aluminium
660/458 mm
Friso kramer mat
LED 20 x Luxeon
rebelTX
Aluminium
660/458 mm
Verlichting laag
100/100/760mm
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