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  Deelgebied 1
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1. Inleiding

De Toolbox
De ‘Toolbox Warande Deelgebied 1’ dient als handleiding voor het ontwerp van de 
openbare ruimte en is bestemd voor alle partijen die bij het ontwerp, de uitvoering 
en het beheer van de openbare ruimte betrokken zijn. Het document is opgesteld 
om een consequente beeldtaal voor het openbaar gebied te schetsen die bovendien 
goed uit te voeren en te beheren is. Deze versie vervangt alle eerdere versies in één 
document.

Procedure 
Inrichtingsplannen en ingrepen in de openbare ruimte in Warande worden getoetst 
aan dit document. 
Werken die de richtlijnen van de Toolbox niet volgen worden in principe afgekeurd. 
Wanneer het toch nodig is voor een specifieke situatie af te wijken, dan worden de 
consequenties voor ontwerp, uitvoering en beheer in beeld gebracht en voorgelegd 
aan het bestuurlijk team. Bij structurele afwijkingen wordt geadviseerd de Toolbox 
tijdig aan te passen, zodat deze up to date blijft.   

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 ‘Visie’ wordt de structuurindeling van de openbare ruimte en 
verkeersstructuur beschreven. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd 
voor de materiaalkeuze van de vloer, het groen en de verlichting. Tevens is 
een principeprofiel toegevoegd van de meest voorkomende openbare ruimten. 
Daarna worden de speelplekken en hondenroutes behandeld. In hoofdstuk 3 
‘Straatmeubilair’ worden richtlijnen gegeven waaraan straatmeubilair en de 
plaatsing van nutsvoorzieningen in Warande dient de voldoen. In hoofdstuk 4 
‘Objectencatalogus wordt een overzicht gegeven van de verhardingen en het 
straatmeubilair dat in Warande kan worden toegepast. In hoofdstuk 5 ‘Beheer 
en grondexploitatie’ wordt de relatie gelegd met het beheer en onderhoud en 
de investeringen vanuit de grondexploitatie. In hoofdstuk 6 ‘Bijlagen’ is het 
kaartmateriaal en de principeprofielen met specificaties toegevoegd en een aantal 

veel voorkomende principedetails. Tot slot is een basisprofiel en toelichting op de 
ondergrondse infrastructuur weergegeven, waarmee rekening dient te worden 
gehouden.

Plangebied
Het plangebied van de Toolbox omvat Deelgebied 1 inclusief het MFA eiland. 
Het gebied wordt begrensd door de Verlengde Westerdreef en Larserdreef, 
Torenvalktocht en een nieuwe vaart aan de zuidwestzijde. 

Beeldregieplan
De inrichting van de openbare ruimte 
draagt samen met de bebouwing 
in hoge mate bij aan de sfeer en de 
identiteit van het woongebied. De 
stedenbouwkundige hoofdopzet en 
welstandscriteria voor de bebouwing 
is beschreven in het beeldregieplan. 
Voor de verschillende sferen van 
bebouwing en de overgang openbaar/
privé verwijzen wij naar Beeldregieplan 
Warande, Deelgebied 1. 
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2. Visie

Hoofdstructuur
Allereerst wordt de hoofdstructuur beschreven aan de hand van de 
structuurindeling van de openbare ruimte en de verkeersstructuur. Vervolgens 
worden de inrichtingsprincipes per laag beschreven; materialisatie van de vloer, 
groen en verlichting. Vervolgens wordt aan de hand van de meest voorkomende 
categorieën een aantal principeprofielen uitgewerkt. Tenslotte worden de 
speelplekken en de hondenroutes behandeld.

Structuurindeling openbare ruimte
De structuurindeling van de openbare ruimte is gebaseerd op het 
Stedenbouwkundig Ontwerp Deelgebied 1. Voor een korte beschrijving van 
het stedenbouwkundig kader verwijzen wij naar Beeldregieplan Warande. Het 
deelgebied kent een aantal categorieën openbare ruimten, die elk een andere wijze 
van inrichting kennen. Er zijn lanen, interieurs, parken en bijzondere locaties.

Lanen
De lanen zijn de landschappelijke dragers van Warande en kennen een formele 
inrichting. De bomenrijen met brede gazons zijn bepalend voor de uitstraling, de 
verharding en het straatmeubilair zijn ondergeschikt. Lanen kunnen variëren en 
reageren op het gebied dat ze doorsnijden. Een laan door een woonbuurt heeft 
daardoor een andere verschijningsvorm dan een laan door een parkbos. De lanen 
hebben een minimale basisbreedte van 18 meter en bestaat uit één centrale 
rijbaan met groenzones aan weerszijden, of gescheiden rijbanen met één groene 
middenberm.

Interieurs
Interieurs is een verzamelnaam van alle overige straten op buurtniveau. De 
inrichting is veel informeler dan die van lanen. Binnen de interieurs is er 
onderscheid tussen groene verbindingszones, woonstraten en centrale groenzones. 
Groene verbindingszones zijn woonstraten met als bijzonderheid een groenzone 
(bijv. gazon, bomen, heesters) die twee parkbossen verbindt. 
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De woonstraten zijn doorgaans kleinschaliger en informeler ingericht dan lanen en 
hebben een asymmetrische opzet. Woonstraten zijn er in verschillende varianten, de 
meest voorkomende is de smalle woonstraat met incidenteel langsparkeren en de 
bredere woonstraat met haaks parkeren. 
Centrale groenzones zijn pleinen, plekken of zones midden in buurten die 
voornamelijk een groene inrichting krijgen. De precieze inrichting is afhankelijk van 
de nog te bepalen thematiek en nadere uitwerking van de bebouwing.

Bijzondere locaties
Een aantal openbare ruimten vormen door hun historie of ligging een aanleiding 
voor verbijzondering. Voor de Archeologische vindplaats van een waterschip is reeds 
een ontwerp gemaakt dat inspeelt op de historie van de plek: Park het Waterschip. 
De Buizerdweg is één van de oorspronkelijke polderwegen in Warande. Dit gegeven 
vormt aanleiding om deze openbare ruimte anders te behandelen. Een drietal 
woonstraten vormen secundaire routes die woongebieden met elkaar verbinden, dit 
zijn de breuklijnen. De ligging geeft aanleiding voor een subtiele verbijzondering van 
de openbare ruimte. 

Parken
De parken worden beschreven in paragraaf ‘Groen’.

Verkeersstructuur
Wegenstructuur
De Larserdreef en de geplande verlenging van de Westerdreef vormen de 
gebiedsontsluitingswegen van Warande. De lanen, gekoppeld aan een drietal 
rotondes, ontsluiten Deelgebied 1 (Erftoegangsweg I). De overige lanen en de 
woonstraten zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer (Erftoegangsweg II).

Hoofdfietsroutes
Warande krijgt een vrijliggend fietspadennetwerk zoals dat in Lelystad gebruikelijk 
is. De hoofdfietsroutes zijn gekoppeld aan dreven en vaarten en door middel van 
fietstunnels verbonden met de bestaande stad. Afhankelijk van de ontwikkeling van 
Deelgebied 3 is een alternatief tracé in Deelgebied 1 opgenomen ter plaatse van de 
Torenvalktocht. Eén van beide tracés dient gerealiseerd te worden.

Openbaar vervoer
Warande is aangesloten op het stedelijk openbaar vervoer. Deelgebied 1 wordt 
ontsloten met bussen die gebruik maken van de erftoegangswegen I. In de toekomst 
wordt de buslijn verlengt tot aan de Multifunctionele accommodatie. Hoe de bus 
zijn weg verder vervolgt is mede afhankelijk van de woningbouwontwikkeling.  In de 
Wederiklaan is een reservering opgenomen voor het doortrekken van de busroute 
richting Deelgebied 3, zodat Warande een goede dekking met het openbaar vervoer 
krijgt.
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ontwerp

beheer

uitvoering

Uitgangspunten
Allereerst worden de algemene uitgangspunten benoemd die wenselijk zijn 
voor een openbare ruimte van goede kwaliteit. Vervolgens worden, op basis van 
de hoofdstructuur, uitgangspunten beschreven voor de verschillende lagen: 
materiaalkeuze van de vloer, het groen, de verlichting en de speelplekken.

Algemene uitgangspunten
Voor een openbare ruimte van goede kwaliteit geldt voor Warande een viertal 
uitgangspunten voor ontwerp, uitvoering en beheer: 

Ingetogen inrichting  
De inrichting van de openbare ruimte dient afgestemd te worden op het karakter 
van het gebied. Warande staat in het teken van groen en landschap. De bestrating is 
eenvoudig en ingetogen ingericht en er wordt voldoende ruimte gecreëerd voor de 
groeninrichting.  

Weloverwogen plaatsing
Door terughoudend en afgewogen om te gaan met het plaatsen van objecten in de 
openbare ruimte, zal een kwalitatief goede openbare ruimte ontstaan die uiteindelijk 
beter te beheren is.

Eenheid, samenhang en continuïteit
Met op zichzelf staande ontwerpen en een veelheid aan materialen en objecten, 
verliest het totaalbeeld aan herkenbaarheid. Door te kiezen voor een beperkt 
aantal goed te beheren standaardmaterialen, objecten en inrichtingsprincipes gaat 
Warande zich als één samenhangend geheel presenteren.

Afstemming ontwerp, uitvoering en beheer
Indien een ontwerp niet deskundig wordt uitgevoerd of niet te beheren valt, dan 
leidt dat al snel tot verloedering. Om dit te voorkomen is in deze toolbox een 
aantal standaard inrichtingsprincipes opgenomen. Daarnaast dienen specifieke 
ontwerpopgaven of adhoc aanpassingen in de openbare ruimte altijd in de geest 
van de Toolbox te worden uitgevoerd. Om het beste resultaat te bereiken is in de 
gehele cyclus Ontwerp-Uitvoering-Beheer een goede afstemming nodig tussen de 
ontwerpende disciplines, civieltechnisch ingenieur en de beheerder. 
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Groen
De groenstructuur binnen Deelgebied 1 is onder te verdelen in een vlakvormige 
structuur van parkbossen, kleinschaliger groene verbindingszones en groenzones, 
de lijnvormige boomstructuur langs wegen, fiets- en voetpaden en vaarten en de 
structuur van kleinschalig groen als aankleding van de directe woonomgeving. Met 
name de grootschalige structuur van parkbossen en de boomstructuur zijn zeer 
beeldbepalend in Warande en vormen daardoor de dragers van het plan.

Parken
In Deelgebied 1 worden drie parkbossen ingericht met elk een eigen karakter. Langs 
de Torenvalktocht ligt het reeds ontworpen en uitgevoerde Romantisch parkbos. 
Ten westen van deelplan 1 komt een tweede parkbos. Het derde parkbos wordt 
gerealiseerd in de noordrand van deelgebied 1, langs de Larserdreef. De inrichting 
en soortkeuze in de parkbossen wordt bepaald tijdens het ontwerpproces. 
Park ‘Het Waterschip’ vormt het vierde park in Deelgebied 1. De openbare ruimte is 
hier op bijzon dere wijze worden ingericht, verwijzend naar het ondergronds gelegen 
schip.

Lanen
De lanen zijn structuurbepalende elementen op het niveau van Warande als geheel. 
Elke laan krijgt een eigen herkenbare boomsoort die zich uitstrekt over het gehele 
deelgebied. Om het formele karakter van de lanen te benadrukken worden de 
bomen geplaatst in gazons. Ten behoeve van een heldere routing dient langs de 
hoofdroute voor autoverkeer (erftoegangswegI) te worden ingezet op een boomsoort 
die duidelijk onderscheidend is van de overige lanen. Voor soortkeuzen in lanen zie 
Groenkaart.

Interieurs
Binnen de interieurs is er onderscheid in groene verbindingszones & centrale 
groenzones, woonstraten en breuklijnen. In de groene verbindingszones en centrale 
groenzones komen solitaire bomen en kleine boomgroepen. 
De breuklijnen zijn structuurelementen die deelplannen onderling met elkaar 
verbinden en snelle verbindingen vormen op deelgebiedniveau voor langzaam 
verkeer. Ze nemen daardoor een bijzondere plaats in de door de lanen gevormde 
orthogonale structuur van Warande. Om deze bijzondere functie te accentueren 
worden bomen toegepast met een opvallende natuurlijke architecturale groeivorm 
(bijv. zuilvormig, piramidaalvormig of bolvormig). Met behulp van haagbeplanting in 
de plantvakken kan de bijzondere functie van de breuklijnen worden geaccentueerd.
De boomstructuur in de woonstraten is ondergeschikt aan de functionele inrichting. 
Per woonstraat wordt gekozen voor een boomsoort met eigen bloeiwijze, vorm e.d. 
en geplaatst in een onregelmatig ritme. Om de eigen identiteit te accentueren wordt 
per woonstraat gekozen voor eenheid in heesterbeplanting.  Voor soortkeuze zie 
Groenkaart. 
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plateau op kruispunt van lanen plateau op kruispunt van laan en woonstraat

Materiaalkeuze vloer
Bij de materiaalkeuze van de bestrating speelt de schaal en maat, beoogde sfeer, 
functie en het beschikbare budget vanuit de grondexploitatie een belangrijke rol.  
Voor een overzicht waar welk bestratingsmateriaal toegepast dient te worden zie 
Vloerkaart.

Betonstraatsteen met toeslagmateriaal
Er is gekozen voor betonstraatstenen met een kleurvaste slijtlaag. Met dit product 
kan een hoge kwaliteit in de openbare ruimte worden bereikt. De slijtlaag is 
opgebouwd uit een kleurbepalend toeslagmateriaal met 100% kleurecht gebroken 
natuursteen, al dan niet ondersteund met natuursteenstof en zo min mogelijk 
kleurstoftoevoegingen. Hiermee zullen de stenen lang hun oorspronkelijke kleur 
vasthouden. De kleur en het steenformaat is gerelateerd aan de betreffende 
categorie van de openbare ruimte.

Lanen
De bestrating in de lanen krijgt een chique roodbruine tint 
(kleur: Modema). De overgang tussen rijbaan en gazons wordt 
uitgevoerd in 30 cm brede trottoirbanden en overrijdbare banden. 
Het steenformaat is afgestemd op de grotere schaal van deze 
openbare ruimten: langformaat en keiformaat. 

Interieurs
Om de eigen sfeer van de woonstraten te benadrukken is 
gekozen voor een kleur die duidelijk afwijkt van de lanen. De 
bestrating wordt uitgevoerd in grijstinten (Novacolor Palermo en 
Excellent Edelgrijs). De overgang tussen rijbaan en trottoirs wordt 
uitgevoerd in 20 cm brede trottoirbanden en overrijdbare banden. 
Het steenformaat is afgestemd op de kleinere schaal van deze 
openbare ruimten: dikformaat.

Hoofdfietsroutes
Het vrijliggend fietspadennetwerk wordt uitgevoerd in rood asfalt. Wanneer het voor 
de stedenbouwkundige inpassing wenselijk wordt geacht kunnen ondergeschikte 
gedeelten worden uitgevoerd als fietsstraat.

Snelheidsremmende maatregelen
Deelgebied 1 wordt ingericht als 30 km/uur zone. Uitgangspunt is het plaatsen 
van snelheidsremmende maatregelen op conflictpunten (kruisingen van wegen, 
kruisingen van wegen met loop/fietsroutes). Dit zullen in principe plateaus zijn. 
Daarnaast worden snelheidsremmende maatregelen toegepast indien de wegvakken  
langer zijn dan 100 à 150 meter. Deze maatregelen dienen niet storend te zijn in 
het straatbeeld. Om te zorgen dat deze maatregelen niet storend overkomen in het 
straatbeeld worden de plateaus uitgevoerd in elementenverharding. Bij een kruising 
tussen twee lanen of twee straten wordt het plateau uitgevoerd in de bestrating van 
de betreffende openbare ruimte. Bij een kruising tussen een laan en een woonstraat 

wordt de verharding van de laan doorgetrokken op het plateau. Ter plaatse van de 
busroute (zie verkeerskaart) worden ten behoeve van het comfort en rijsnelheid van 
de bus alleen prefab busdrempels  (antraciet) toegepast.

Verbijzondering vloer
Het MFA eiland vormt vanwege zijn bijzondere ligging en functie aanleiding voor een 
verbijzondering van de vloer. De inrichting van deze openbare ruimte vraagt om een 
integrale ontwerpopgave. 
De groene verbindingszones kunnen vanwege hun ligging verbijzonderd worden, 
waarbij de gehele lijn als één ontwerpopgave wordt behandeld. Tevens is het 
mogelijk de gehele lijn uit te voeren in dezelfde bestrating als de woonstraten. 
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Verlichting
Verlichting is een beeldbepalend onderdeel in de openbare ruimte. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen verlichting in lanen, interieurs en hoofdfietsroutes. 
Voor een overzicht waar welke lichtmast toegepast dient te worden zie 
Verlichtingskaart.

Lanen 
Bij de grotere schaal van de lanen is gekozen voor een mast met uithouder. Er 
worden tijdloze masten toegepast van 6,0 meter hoog, type Philips FGS.

Interieurs
De groene verbindingszones/groenzones en de woonstraten zijn doorgaans 
kleinschaliger van karakter. Hier worden eenvoudige paaltoparmaturen toegepast 
van 4,0 meter hoog, type Industria 2000.

Hoofdfietsroutes
Voor de hoofdfietsroutes is gekozen 
voor de Holbein, het standaard 
hoofdfietsroute armatuur in Lelystad. Dit 
armatuur met gele lichtkap markeert de 
hoofdfietsroutes in de stad. 

Bijzondere locaties
Het MFA eiland is een locatie die vanuit 
functie en ligging aanleiding geeft 
voor het toepassen van afwijkende 
lichtmasten, afgestemd op het ontwerp 
en vereiste lichttechniek. De doorgaande 
routes over het MFA eiland worden 
uitgevoerd in de hiervoor besproken 
lichtmastcomposities. 
Bij de grotere bruggen en fietstunnels 
in Warande wordt de verlichting 
geïntegreerd in het kunstwerk. Voor 
deze armaturen worden nadere eisen 
gesteld.

Kleurstelling
De lichtmasten maken onderdeel uit van 
één familie van straatmeubilair en objecten 
(m.u.v. lichtmast hoofdfietsroutes). De 
kleurstelling speelt hierin een belangrijke 
rol. De lichtmastcomposities worden 
afgewerkt in de kleur zwartgrijs; RAL 7021.

LED toepassingen
De gekozen armaturen zijn geschikt om op termijn te voorzien van energiezuinige 
LED modules. Momenteel wordt met proefopstellingen bekeken op welke termijn 
deze techniek standaard ingevoerd kan worden in Lelystad. Als dit positief uitpakt 
dan worden de LED modules ook in Warande toegepast.
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Watergangen
Water speelt een belangrijke rol in Warande. Enerzijds voor de beleving in de wijk, 
anderzijds als buffer voor de opvang van hemelwater. Het peil fluctueert tussen de 
5,20-5,50 m -/- N.A.P. 
Het gebied kan worden verdeelt in Torenvalktocht, nieuwe vaart (tussen MFA en 
Torenvalktocht), waterplas, watergang Buizerdweg en Larserdreef.
De verbrede Torenvalktocht, de nieuwe vaart, watergang Buizerdweg en Larserdreef 
kunnen worden aangemerkt als stadswater. De waterplas kan worden aangemerkt 
als water voor beleving 1. Volgens de normprofielen die zijn gebruikt bij de aanleg 
van Lelystad is langs een groot deel van de watergangen een plasberm van 0,5 
meter aangelegd. Op de plasberm is de diepte 20 cm. 
De onderwatertaluds zijn 1:2 of 1:3 en lopen vanaf de plasberm tot een maximale 
ontwerpdiepte van 1,20 meter min waterpeil. Het watersysteem wordt besproken in 
het peilbesluit van het Waterschap Zuiderzeeland

1 Voor dwarsprofielen zie Waterplan Gemeente Lelystad, voor opbouw vaartprofielen zie 
Ontwikkelingsplan Warande 2003
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Principeprofielen
Van de meest voorkomende openbare 
ruimten is hier een principeprofiel 
afgebeeld: laan (erftoegangsweg I) met 
gazons aan weerzijden2, woonstraat met 
langsparkeren en woonstraat met haaks 
parkeren. Hierin worden de plekken 
aangegeven van de hiervoor besproken 
lagen: groen,  verharding en verlichting. 
Om voldoende ruimte te creëren voor 
de groeninrichting, dienen groenvakken 
fors van formaat te zijn, bij plaatsing 
van bomen dient rekening te worden 
gehouden met de ondergrondse kabels 
en leidingen3. In het stedenbouwkundig 
ontwerp komen nog een aantal andere 
straatprofielen voor. Van belang is dat 
de overige straatprofielen volgens 
de basisopzet, of in de geest van de 
principeprofielen worden uitgewerkt. 
Op deze wijze ontstaat er samenhang 
in basisopzet, materiaalgebruik en 
detaillering. 

Profiel lanen
De rijbaan wordt aan weerszijden 
begeleid met 30 cm brede trottoirbanden. 
De bandenlijn met geïntegreerde kolken 
slingert niet en wordt niet onderbroken 
door ander materiaalgebruik. Op het 
hoger gelegen trottoirniveau bevinden 
zich aan weerzijden gazons met bomen. 
Parkeerplaatsen worden zorgvuldig 
ingepast in de gazons, maximaal twee 
langsparkeerplaatsen per plek. Ter 
plaatse van inritten en parkeerplaatsen 
wordt gebruik gemaakt van een 
overrijdbare band. De lichtmasten worden 
kruislings geplaatst aan weerszijden van 
de rijbaan, opgesteld in één lijn, zodanig 
dat de uithouder over de weg steekt.

2 Voorbeelden van verschillende laanprofielen zijn 
opgenomen in Ontwikkelingsplan Warande 2003
3  Voor een schematisch profiel kabels en 
leidingen en toelichting, zie bijlage.
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Profiel woonstraat met langsparkeren
De smalle woonstraat met 
langsparkeren kent een asymmetrische 
profielindeling met doorgaande 
bandenlijnen van 20 cm brede 
overrijdbare banden en daarin 
opgenomen kolken. Aan één zijde is 
een brede trottoirzone opgenomen 
met plantvakken, parkeren, verlichting 
en containeropstelplaatsen. De 
parkeerplaatsen worden opgenomen 
tussen de boomvakken, uitgevoerd in 
een donker vakmotief. Aan de andere 
zijde van de rijbaan bevindt zich een 
smal trottoir (margestrook) met 
doorgaande bandenlijn. 
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Profiel woonstraat met haaks parkeren
De bredere woonstraat met haaks 
parkeren kent een indeling van 
veelal eenzijdig haaks parkeren met 
trottoirbanden van 20 cm breed. De 
plantvakken komen op trottoirniveau 
en worden voorzien van uitstapstroken 
in dezelfde verharding als de 
trottoirs. De parkeerplaatsen komen 
op rijbaanniveau, tussen de riante 
plantvakken en worden uitgevoerd in een 
vakmotief. Verlichting wordt opgenomen 
in één lijn, op voldoende afstand van 
bomen. Aan de overzijde van de straat 
loopt een trottoir met doorgaande 
bandenlijn.
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Covers will be glued here.
Please leave this area white.

NB. Please set up
cover artwork on seperate file.

Informatie

Voor meer informatie over het hondenbeleid 
van de gemeente Lelystad kunt u terecht 
bij de Stadswinkel. De Stadswinkel is van 
maandag tot en met vrijdag geopend
van 8:30 tot 17:00 uur en op zaterdag van
10:00 tot 16:00 uur.

Voordat u naar de Stadswinkel komt, kunt 
u eerst kijken of de informatie die u zoekt 
beschikbaar is op www.lelystad.nl.

Geen hond is schuldig als hij overlast
bezorgt. Weet hij veel wat kinderspeel-
plaatsen zijn, dat de stoep geen toilet is
en dat hij in de stad aan de lijn moet?
Hij vertrouwt volledig op zijn baasje.
Logisch toch?

De verschillende hondenborden die deze gebieden aangeven staan hieronder afgedrukt met 
daaronder de betekenis.

> Op een uitlaatroute
 mogen honden aan
 de lijn uitgelaten
 worden en poepen.

> Op een uitlaatroute-
 los mogen honden los
 uitgelaten worden 
 en poepen, mits
 onder appèl.

> Op velden met het
 verboden-bordje mag
 geen hond komen.
 Dit zijn alle speel-
 plekken, de stranden
 en het Zilverpark.

> Op een zwemplek
 mogen baas én hond
 het water in.

Honden in Lelystad

Groen, waterrijk en veel ruimte: Lelystad is
een ideale stad voor honden. Niet zo vreemd
dus dat er in Lelystad veel honden zijn.

Regels

Niet alleen de inwoners met hond willen van 
Lelystad genieten, maar ook de inwoners 
zonder hond. Daarom zijn regels nodig om 
de overlast van honden te beperken.

De gemeente zorgt daarom voor regels die 
zorgen dat mensen met en zonder honden 
van de kwaliteiten van Lelystad kunnen
genieten. 

Handhavers

De handhavers behandelen klachten en geven 
voorlichting over de regels van het honden-
beleid. Ze zorgen er bovendien voor dat die 
regels ook worden nageleefd. Loslopende 
honden, zonder baas in de buurt, worden 
gevangen en naar het dierenasiel gebracht. 
De dieren kunnen daar, tegen betaling van 
de asielkosten en het proces-verbaal, weer 
worden opgehaald. Bel het service meldpunt 
om meldingen door te geven: 0320-278911.

Bij overlijden van de hond

Als uw hond overlijdt, kunt u de hond koste-
loos naar Flevocollect, Schroefstraat 2,
brengen. Het is ook mogelijk om uw hond
te laten cremateren bij 'Dierencrematorium 
Majesta' in Swifterband, De Maalstroom 15.
U kunt uw hond ook bij de dierenarts achter-
laten. Vergeet niet om uw hond af te melden 
voor hondenbelasting.
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Hondenbelasting

Eigenaren zijn verplicht om hun honden 
aan te geven voor hondenbelasting. In de 
Stadswinkel of via www.lelystad.nl kan het 
aangiftebiljet verkregen worden.

De hondenbelasting bedraagt ongeveer
 € 75,- per jaar. Voor sommige honden geldt 
belastingvrijstelling. Het gaat hier op
honden met een bijzondere functie. Ook 
deze honden moeten worden aangegeven
bij de gemeente.

Bijzondere honden zijn:
> Blindengeleidehonden (in opleiding);
> Honden in erkende dierenasielen;
> Politiehonden;
> Honden jonger dan zes maanden die nog
 bij de moederhond zijn;
> Honden die door de 'Stichting Sociale
 Honden voor Gehandicapten Nederland'
 aan een gehandicapte ter beschikking
 zijn gesteld.

> Op een losloopveld
 mogen honden wel
 spelen maar niet
 poepen.

> Op een hondenspeel-
 plaats staan honden-
 speeltoestellen en
 gaat poep in de
 afvalbak.

Hondengebieden

De gemeente heeft in overleg met inwoners 
gezorgd voor uitlaatroutes in alle wijken. 
Langs deze uitlaatroutes mogen de honden-
drollen achtergelaten worden. Er rijdt regel-
matig een hondenpoepzuiger langs deze 
routes om de hondenpoep op te ruimen. 
Buiten de uitlaatroutes is het dus niet toe-
gestaan om hondenpoep achter te laten.
U kunt er natuurlijk wel voor kiezen om
de hond buiten de uitlaatroutes uit te laten,
dan is het de bedoeling dat u de hondenpoep
zelf opruimt.

Er zijn plekken waar het toegestaan is om
de hond los te laten lopen. Dit mag op voor-
waarde dat de hond onder appèl staat. Dit 
betekent dat de hond op het eerste bevel 
van zijn eigenaar reageert. Buiten de aange-
geven plekken mogen honden niet loslopen. 
Door op deze manier duidelijk aan te geven 
waar hondenpoep achtergelaten mag worden 
en waar honden los mogen lopen, kunnen 
hondenbezitters en niet hondenbezitters van 
de openbare ruimte genieten.

> Op een hondenspeel-
 plaats staan honden-
 speeltoestellen en
 gaat poep in de
 afvalbak.

Hondenbeleid
In Deelgebied 1 is een parcours van hondenuitlaatroutes gepland. Deze routes 
zijn vrijwel overal gekoppeld aan groenzones langs hoofdfietsroutes.  Langs de 
uitlaatroutes mag hondenpoep achtergelaten worden. Er rijdt regelmatig een 
hondenpoepzuiger langs deze routes om de hondenpoep op te ruimen. Buiten de 
uitlaatroutes is het niet toegestaan om hondenpoep achter te laten. Hondenbezitters 
kunnen er wel voor kiezen om de hond buiten de uitlaatroutes uit te laten, het is dan 
de bedoeling dat de hondenpoep zelf wordt opgeruimd. In twee parkbossen is een 
hondenloosloopveld gepland. Loslopen mag op voorwaarde dat de hond onder appèl 
staat. Buiten de aangegeven plekken mogen honden niet loslopen. Door deze regels 
blijft de openbare ruimte voor een ieder schoon en aantrekkelijk. 
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Speelvoorzieningen
Speelplaatsen in Warande dienen te voldoen aan het speelruimtebeleidsplan. In 
het stedenbouwkundig ontwerp zijn een aantal reserveringen opgenomen voor 
speelplaatsen. Er komen verschillende soorten speelplaatsen. Voor een overzicht 
van de geplande locaties zie speelplekkenkaart.

Formele speelplaatsen
De formele speelplaatsen zijn de ‘reguliere’ speelplaatsen met speeltoestellen, 
vooral gericht op de leeftijdsgroep 3 tot 12 jaar. De formele speelplaatsen worden 
in Warande dichtbij woningen gerealiseerd in de groene verbindingszones en de 
centrale groenpleinen in de buurten. Deze speelplekken lenen zich het best voor 
een valondergrond van rubberen tegels of kunstgras. Per speelplek dient aandacht 
te zijn voor een eenduidige uitstraling of thematiek. 
In deelplan 1 zijn reeds drie permanente formele speelplaatsen gerealiseerd. De 
overige negen locaties worden, afhankelijk van de situatie, ingericht als formele of 
informele speelplaats.

Informeel spelen
De informele speelplaatsen zijn locaties die worden gebruikt als speelruimte, maar 
waar geen speeltoestellen aanwezig zijn. 
Informeel spelen kan natuurlijk spelen zijn. Het voordeel van natuurlijk spelen, is 
dat er geen officiële speeltoestellen voor nodig zijn. Een boomstam, stenen, water 
en beplanting geven kinderen de mogelijkheid om op een creatiever manier te 
spelen. De parkbossen lenen zich het best voor een grote natuurlijke speelplaats. 
De uitwerking hiervan is afhankelijk van de situatie en het definitief ontwerp van de 
parkbossen.
Binnen de interieurs is in de groene verbindingszones, centrale groenzones en 
woonstraten ruimte voor kleinere informele speelplaatsen. Dit kunnen elementen 
zijn als pleinplakkers en zitelementen. Bewoners van Warande kunnen tevens zelf 
ideeën aandragen. (participatiebudget).

Plusspeelplaats bij school
Bij de school komt een grotere speelplaats met speeltoestellen op een centrale plek 
in de wijk voor kinderen van alle leeftijden. Kinderen spelen graag op een speelplek 
als daar andere kinderen zijn om mee te spelen. Als uitgangspunt geldt dat 
iedere wijk een grotere speelplek  heeft. In Deelgebied 1 is dit de Multifunctionele 
Accommodatie. Deze speelplaats dient zorgvuldig in het totaalontwerp van de 
openbare ruimte te worden ingepast.

Sportlocaties
Bij sportlocaties kan gedacht worden aan sportvoorzieningen zoals een 
basketbalveld of een trapveldje. Sportlocaties worden bij voorkeur bij de scholen 
van de Multifunctionele Accommodatie gepland zodat de voorzieningen optimaal 
gebruikt worden.
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3. Straatmeubilair

Straatmeubilair
De keuze van het juiste straatmeubilair draagt bij aan de uitstraling en 
functionaliteit van Warande. Het gebruik van straatmeubilair dient te voldoen aan de 
volgende uitgangspunten:

Ingetogen inrichting
Het meubilair in Warande heeft een neutrale kleur en een ingetogen en tijdloze 
vormgeving. Er is sprake van één familie van straatmeubilair. Metalen objecten 
worden gecoat in de kleur zwartgrijs: RAL7021. Betonnen producten worden in de 
kleur antraciet uitgevoerd en hout wordt in de eigen materiaalkleur toegepast. 

Weloverwogen plaatsing
Straatmeubilair moet alleen in de openbare ruimte worden neergezet, als het 
daar ook daadwerkelijk een functie kan vervullen. Daarnaast is de plaatsing van 
de objecten in het profiel (de situering) belangrijk. Daarbij is het van belang de 
zichtlijnen zo min mogelijk te blokkeren. Dat betekent het zoveel mogelijk plaatsen 
van objecten in één lijn met elkaar óf geclusterde plaatsing. Het zoveel mogelijk 
combineren van borden op één mast (verkeersbord, straatnaambord etc.) heeft de 
voorkeur.

Eenheid, samenhang en continuïteit
De toepassing van straatmeubilair moet ertoe bijdragen dat niet achter elke 
straathoek een nieuwe wereld wordt aangetroffen. Er is een beperkt assortiment 
dat zich goed aansluit op de omgeving. Voor Warande is Hiervoor is één familie van 
straatmeubilair geselecteerd en opgenomen in een objectencatalogus. Deze familie 
kenmerkt zich door een tijdloze vormgeving, eenheid in kleurstelling en een fraaie, 
robuuste uitstraling.

Afstemming ontwerp, uitvoering en beheer
Dit vraagt om een beperkt assortiment. Een groot assortiment is namelijk 
niet op voorraad te houden. Ook belangrijk zijn de eisen aan de objecten zelf. 
Straatmeubilair dient te voldoen aan de volgende eisen: Straalt kwaliteit uit, 
functioneel, passend bij overig meubilair, makkelijk te onderhouden, vandalisme 
bestendig of niet vandalisme uitnodigend, weersbestendig, niet aandacht vragend.

Anti-parkeermiddelen
Speciale aandacht gaat uit naar het foutparkeren. Tussen trottoirs en rijbaan is 
meestal een hoogteverschil in het profiel aangebracht, waardoor foutparkeren 
enigszins wordt ontmoedigd. Er worden voldoende parkeervakken gecreëerd. De 
verwachting is dat anti-parkeermiddelen daarom niet nodig zullen zijn. De keuze 
is in te zetten op een helder straatbeeld, duidelijke regels en goede handhaving. 
Mochten op specifieke plekken onverhoopt toch fysieke middelen nodig zijn, zie 
objectencatalogus.

Nutsvoorzieningen
Nutsgebouwen zoals trafohuisjes, KPN kasten, regelkamers en kabelkasten zijn 
vaak hinderlijke obstakels in de openbare ruimte. In een vroegtijdig stadium dient 
overleg gevoerd te worden met nutsbedrijven om geschikte plekken te reserveren 
voor deze voorzieningen. Nutsgebouwen dienen zoveel mogelijk te worden 
geïntegreerd in het stedenbouwkundig plan, liefst achter de rooilijn binnen de 
verkaveling. Als dat niet mogelijk is dan worden deze objecten zorgvuldig ingepast 
in de openbare ruimte. In dat geval dient aandacht te worden besteedt aan de 
uitstraling van het object. Er zijn een aantal mogelijkheden; De nutsvoorziening 
wordt uitdrukkelijk ontworpen, afgewerkt in de kleur en materiaalgebruik van de 
naastgelegen woningen, ingepakt in groen of een ander element of uitgevoerd in de 
kleur van de familie van straatmeubilair donkergrijs (RAL 7021).
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Object:  verharding lanen 
Type/ Leverancier:  v.d. Bosch Beton, Novacolor, Modema 9535
Materiaal:  betonstraatsteen met natuursteentoeslag  
Afmetingen:  trottoir en inrit: langformaat (240x80mm), rijbaan: keiformaat (211x105mm)
Kleur:  roodbruin met zwarte spikkel (Modema)
Toepassing: trottoir, inrit en rijbaan lanen  

Object:  verharding woonstraten
Type/ Leverancier:  Trottoir:   MBI Geocolor Excellent, 168BS edelgrijs.  Rijbaan: v.d. Bosch Beton, Novacolor, Palermo 9537
Materiaal:  betonstraatsteen met natuursteentoeslag  
Afmetingen:  trottoir, inrit en rijbaan: dikformaat (210x70mm)
Kleur:  trottoir en inrit: lichtgrijs met zwarte spikkel (168BS edelgrijs), rijbaan: zwart  (Palermo 9537).
Toepassing: trottoir, inrit en rijbaan woonstraten.

4. Objectencatalogus

Objecten
Bijgaand volgt een overzicht van verhardingen, straatmeubilair en andere objecten 
in Warande. Bij ieder object zijn relevante specificaties zoals, type, afmeting en 
kleur aangegeven.
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Object:   paden in halfverharding 
Materiaal:  Nobre Cal 
Kleur:  lichtgeel
Toepassing: parken en groenzones.

Object:  Trottoirband lanen
Type/ Leverancier:  Trottoirband 280/300mm en bijbehorende overrijdbare band  50/300mm
Materiaal:  beton, kleurvast  
Afmetingen:  280/300x1000mm
Kleur:  antraciet 
Toepassing: trottoirband als overgang rijbaan trottoir, bij  inritten en parkeren op trottoir overrijdbare band toepassen

Object:   Trottoirband woonstraten  
Type/ Leverancier:  Trottoirband 180/200 mm en bijbehorende overrijdbare band 50/200 mm 
Materiaal:  beton, kleurvast  
Afmetingen:  180/200x1000mm
Kleur:  antraciet 
Toepassing: trottoirband als overgang rijbaan trottoir, bij inritten en parkeren op trottoir overrijdbare band toepassen 

Object:   verharding parkeervakken 
Type/ Leverancier:  v.d. Bosch Beton, Novacolor, Palermo 9537
Materiaal:  betonstraatsteen met natuursteentoeslag  
Afmetingen:  keiformaat (211x105mm)
Kleur:  zwart  (Palermo 9537).
Toepassing: parkeervakken
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Object:   Stootband 
Type/leverancier:  stootband 20x20x100 cm  
Materiaal:  beton, kleurvast  
Afmetingen:  stootband 2 stuks van 20x20x100 cm  
Kleur:  antraciet 
Toepassing: alleen toepassen bij haaks parkeren op trottoirniveau . 
Opmerkingen:  Als achter de parkeervakken een groenvoorziening ligt, geen stootband gebruiken  maar gazonband.

Object:  Overige banden
Type/leverancier:  gazonband, opsluitband, inritblokken en perronband 
Materiaal:  beton, kleurvast  
Afmetingen:  gazonband 120x250mm, opsluitband 120x250mm, inritblokken 800mm, perronband afhankelijk v. situatie
Kleur:  antraciet 
Toepassing: gazonband: toepassen als stootrand achter haaks parkeervak bij margestrook of groenvoorziening,  

opsluitband: als kantopsluiting groen, 
inritblok: uitritconstructies (niet bij individuele inritten), 
perronband:  bij oversteekplaatsen op doorgaande looproutes, 

Object:  Verlichting laan
Type Armatuur: Philips FGS 224, met fluorescentielamp PLL 36 W en elektronisch, dimbaar voorschakelapparaat.
Mast: Conische mast, 6 meter hoog, met uithouder
Kleur: Mast en armatuur gecoat in kleur zwartgrijs; RAL 7021 
Toepassing: Kruislings opgesteld met basisafstand van 26 meter

Object:  Verlichting interieurs 
Type Armatuur: Industria 2000, met compact fluorescentielamp PLL 36W en elektronisch, dimbaar voorschakelapparaat.
Mast: Conische mast, 4 meter hoog
Kleur: Mast thermisch verzinkt en armatuur gecoat in kleur zwartgrijs; RAL 7021.
Toepassing: Enkelzijdige opstelling of kruislings geplaatst met basisafstand van 24 meter.
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Object:  Verlichting bushalte
Type Armatuur: 2310, fabrikant Industria, met compact fluorescentielamp PLL 24W (2 stuks) en elektronisch, dimbaar voorschakelapparaat.
Mast: Conische mast, 3.5 meter hoog,
Kleur: Mast en armatuur gecoat in kleur zwart; RAL 9005.
Toepassing: Eén enkele lichtmast bij abri op platform van de stadsbushaltes.

Object:   Afvalbakken
Type/ Leverancier:  Capitole Prestige,  Bammens
Materiaal:  Stalen buitenbak in kleur gecoat, staander in verzinkt staal 
Inhoud:  50 liter
Kleur:  Gecoat in kleur zwartgrijs RAL 7021, verzinkte staander ongekleurd
Verankering: Op verdiept aangebrachte betonvoet 
Toepassing: Combineren met zitbank, toepassen op intensief gebruikte openbare ruimten

Object:  Beschermbeugel (nietje)
Type/ Leverancier:  Nietje 
Materiaal:  Staal verzinkt en gepoedercoat 
Afmetingen:  Hoogte 1000 mm, waarvan 600 mm boven maaiveld. Breedte 530 mm. Dikte buis Ø 50 mm
Kleur:  Gecoat in kleur zwartgrijs RAL 7021
Verankering: Op verdiept aangebrachte betonvoet.
Toepassing: Bij parkeervak of inrit rondom lantaarnpaal en evt. bij boom 
Opmerking: Alleen toepassen indien strikt noodzakelijk.

Object:  Verlichting hoofdfietsnet
Type Armatuur: Lightronics HBN5015 (Holbein), met compact fluorescentielamp PLL 24W en elektronisch, dimbaar voorschakelapparaat.
Mast: Conische mast,  4 meter hoog
Kleur: Opzetstuk en bovenkap armatuur in kleur geel; RAL 1023, mast thermisch verzinkt
Toepassing: Enkelzijdige opstelling met basisafstand van 28 meter
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Object:  Sierbol
Type/Leverancier:  Sierbol, Olivier, met stalen verankeringspen/ Velopa, 
Materiaal:  Beton met stalen verankeringspen  
Afmeting: Bol Ø 450 mm, verankeringspen 180 mm onder maaiveld.
Kleur:  Antraciet, natuursteenkleur. 
Verankering: Verankeringspen in het werk aanstorten met minimaal 40 kg beton.
Toepassing: Op locaties waar parkeren of inrijden ongewenst is kan dit middel  worden ingezet.
Opmerking: Niet vlak langs rijbaan of parkeerplaats realiseren i.v.m. minder goede zichtbaarheid vanuit de auto

Object:   Sleutelpaal voetpad 
Type:  Amsterdammertje, MA 66 A, kort model met voetplaat
Materiaal: Thermisch verzinkt en gepoedercoat of alleen dubbel gepoedercoat
Slot: Leverbaar met zeskant- driekant- of vierkantsleutel
Leverancier: VCP Streetcare BV
Afmetingen Lengte 1050 mm, waarvan 750 mm boven maaiveld, voetplaat 210 x 210 mm
Kleur:  Gecoat in kleur zwartgrijs RAL 7021
Toepassing: Op locaties waar inrijden ongewenst is kan een sleutelpaal worden toegepast. 
     

Object:   Sleutelpaal fietspad
Type:  Amsterdammertje, MA 66 A, kort model met voetplaat
Materiaal: Thermisch verzinkt en gepoedercoat of alleen dubbel gepoedercoat
Slot: Leverbaar met zeskant- driekant- of vierkantsleutel
Leverancier: VCP Streetcare BV
Afmetingen Lengte 1050 mm, waarvan 750 mm boven maaiveld, voetplaat 210 x 210 mm
Kleur:  Gecoat in kleur wit RAL 9010, voorzien van twee rode reflectiestikkers
Toepassing: Op overgang fietspad naar rijweg wordt deze sleutelpaal toegepast. 

Object:   Fietsenrekken
Type/ Leverancier: Nietje, type 54/ Grijsen 
Materiaal:  Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat, 
Afmetingen:  Hoogte 1300 mm, waarvan ± 850 mm boven maaiveld. Breedte 530 mm  

Dikte buis Ø 50 mm
Kleur:  Gecoat in kleur zwartgrijs RAL 7021
Verankering: Op verdiept aangebrachte betonvoet. H.o.h. afstand minimaal 900 mm.
Toepassing:  Bij voorzieningen, speelplek, op intensief gebruikte plekken. 
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Object:  Hondenpaal
Type:  Standaard  hondenpaal Lelystad met hondenbord.
Materiaal:  Bord op houten paal
Toepassing: Hondenpaal toepassen in  de verschillende gebieden met regimes: hondenuitlaatroute, hondenuitlaatroute-los, hondenverbod, 

losloopveld, hondenspeelplaats, hondenzwemplek.

Object:  Zitbank, standaard locatie
Type/ Leverancier:  Delta bank met rugleuning/ Velopa.
Materiaal: Zitting is voorzien van onbehandeld hardhout met FSC certificaat. Het stalen onderstel is thermisch verzinkt en voorzien van 

poedercoating.
Afmetingen:  lengte 2000 mm (rugleuning 1800 mm), breedte 580 mm, hoogte 815 mm 
Kleur:  Metalen onderstel in kleur zwartgrijs RAL 7021, zitting in onbehandeld hout
Verankering: Op verdiept aangebrachte betonvoet 
Toepassing:  Bij speelplek, op straathoek, langs vaarten.  
Opmerking: Zitbank in groen- en speelvoorziening altijd combineren met afvalbak op max. 100 cm afstand van bank.
                                                                   

Object:   Zitbank bijzondere locaties en parken
Type:  Plane, enkelzits of dubbelzits/ Grijsen.
Materiaal:  Zitting is voorzien van onbehandeld hardhout met FSC certificaat. Stalen onderstel is thermisch verzinkt, voorzien van poedercoating in 

RAL 7021.
Afmetingen:  lengte 2600 mm, hoogte 456 mm. Verankeren op verdiept aangebrachte betonvoet.
 Enkelzits: breedte 490 mm, Dubbelzits: breedte 890 mm
Kleur:  Metalen onderstel in kleur zwartgrijs RAL 7021, zitting in onbehandeld hout
Toepassing:  Op bijzondere locaties zoals Multifunctionele Accommodatie, parken
Opmerking: Zitbank in groen- en speelvoorziening altijd combineren met afvalbak op max. 100 cm afstand van bank.

Object:  Straatnaambord en Bewegwijzering 
Type:  Straatnaambord  in aluminium, kleur blauw, tekst in wit reflecterend materiaal.
Materiaal:  Bord op verzinkte stalen paal, idem als verkeersbord.

Bewegwijzering in aluminium kleur rood, tekst in wit reflecterend materiaal 
Afmetingen paal:  Flessenhalspaal. Onderkant paal Ø 76 mm, bovenkant Ø 48 mm. Diverse lengten.
Kleur paal:  Verzinkt staal, ongekleurd
Verankering: Op verdiept aangebrachte betonvoet 
Toepassing: Duidelijk zichtbaar op straathoek. 
Opmerking: Indien mogelijk straatnaambord bevestigen op lichtmast, pas als dit niet kan dan flessenhalspaal bijplaatsen. 
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Object:  Hekwerk
Type/Leverancier Dubbelstaafmat hekwerk/ Hexta Hekwerk of gelijkwaardig.
Materiaal: Staal, verzinkt en gepoedercoat
Afm. Staanders: Ø60,3 x 1,75 mm, de bovenzijde is afgesloten met een aluminium afdekdop. 

Staanders h.o.h. ca. 2,50 meter. Max. hoogte 1.90 meter
Afm. Staalmat: Dubbelstaafmat met twee horizontale draden Ø8 mm en een verticale draad Ø6 mm, maaswijdte 50x200mm.
Verankering: Staanders ca. 80 cm in de grond geheid. Bevestiging van de mat tussen de staanders d.m.v. speciale beugels waardoor geluidshinder 

tot een minimum wordt beperkt 
Kleur: Gecoat in kleur zwartgrijs RAL 7021
Toepassing: Toe te passen rondom speelplek, (school)plein, groenvoorziening etc. Bij voorkeur laag hekwerk (ca. 80 cm hoog) toepassen.

Object:  Gazonhek 
Type/Leverancier Plantsoenafrastering type PAC 30/ Hexta hekwerk of gelijkwaardig 
Materiaal: Staal, verzinkt en gepoedercoat
Afm. Staanders: De staanders Ø 60 x 1,75 mm, h.o.h. 2 meter
Afm. Bovenbuis: Bovenbuis Ø 41,5 x 2 mm. d.m.v. speciaal gevormde aluminiumkop voorzien van bajonetsluiting gekoppeld aan de staander.
Hoogte:  Totale hoogte 30 cm
Verankering:  ca. 70 cm. in de ongeroerde grond geheid
Kleur: Gecoat in kleur zwartgrijs RAL 7021
Toepassing: Toe te passen rondom gazon of plantsoen indien noodzakelijk

Object:   Bushalte
Omschrijving: Standaard bushalte Lelystad, bestaande uit 300x300x45 tegels zwart/wit in blokverband, abri, haltebord, lichtmast, fietsnietjes, afvalbak 
  en zitbank.
Abri:  CBS Outdoor, Aqui 2-3. Kleur donkergrijs.
Haltebord: Door derden te plaatsen.
Lichtmast: Industria 2310, kleur zwart RAL 9005. Voor overige info zie hoofdstuk verlichting.
Fietsnietje: Velopa Ø 101,6 x3.6 mm, lengte 1500 mm, kleur zwart RAL 9005. 3 stuks bij iedere bushalte.
Afvalbak:  Capitole Prestige/ Bammens, kleur zwart RAL 9005. Bevestigen op lichtmast.
Zitbank:  Artisteel Classica met rugleuning. Kleur Zwart RAL 9005
Verankering: Alle genoemde objecten worden verankert op een verdiept aangebrachte betonvoet.

Object:  Busdrempel
Type/ Leverancier:  Busdrempel/ Leicon
Materiaal:  beton, kleurvast  
Afmetingen:  Tussenelement: 180x100x19 cm (bxlxh). Kopelement 180x100x19 cm (bxlxh).
Kleur:   antraciet 
Toepassing: Op busroutes deze drempel toepassen. Busdrempels dragen bij aan een comfortabele passage van het OV in combinatie met 
  verkeersremmende eigenschappen voor personenauto’s.
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5. Beheer

Beheer
Om de beheerkosten van Warande te kunnen berekenen, is gebruik gemaakt van 
het beheerkostenmodel van het kwaliteitsstructuurplan (KSP). De voorgestelde 
verharding, beplanting, straatmeubilair, inrichtingsprofielen en detaillering is 
getoetst op intensiteit van schoonhouden en beheer en onderhoud. Door het kiezen 
voor een relatief beperkt assortiment is het geheel goed op voorraad te houden en 
daardoor beter te beheren. 

Niet definitief ingerichte bouwwegen en terreinen 
Voor de bouwwegen is afgesproken dat deze met gebruikte grijze betonklinkers 
worden aangelegd. 
Bij tijdelijk ingerichte terreinen en bouwwegen is het doel om een uitstraling te 
behouden die schoon, heel en veilig is. Hierbij is de standaard om niet definitief 
ingerichte terreinen en bouwkavels door middel van klepelen, te maaien. 
Afhankelijk van de locatie en de invulling van het gebied kan de frequentie 
verschillen. In dezelfde werkgang worden overtollige bouwmaterialen en gedumpt 
afval opgeruimd. Periodiek worden bouwwegen geïnspecteerd en indien nodig 
vinden herstelwerkzaamheden plaats. Straatkolken in bouwwegen worden twee 
keer per jaar geleegd om wateroverlast te voorkomen.
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6. Bijlagen Structuurkaart
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Verkeerskaart 
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Groenkaart 
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Vloerkaart
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Verlichtingskaart
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Watergangen
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Speelplekkenkaart 
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Hondenkaart
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Principeprofiel Laan + specificaties 
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1. opsluitband: 120x250mm, antraciet 
2. Trottoir: Novacolor Modema 9535, langformaat
3. parkeervak: Palermo 9537, keiformaat 
4. Trottoirband 280/300, antraciet  
5. Overrijdbare band 50/300, antraciet 
6. Rijbaan Novacolor Modema 9535, keiformaat

1

2
3

4

5

6



Principeprofiel Woonstraat met 
langsparkeren + specificaties

Principeprofiel Woonstraat met haaks 
parkeren + specificaties
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1. Opsluitband: 120x250mm, antraciet 
2. Trottoir: Geocolor Excellent 168 Edelgrijs, 
dikformaat  
3. Overrijdbare band 50/200cm, antraciet  
4. Rijbaan: Palermo 9537, keiformaat 
5. Trottoirband/boomvak: 180/200cm, antraciet 
6. Parkeervak: Palermo 9537, keiformaat

1. Opsluitband: 120x250mm, antraciet 
2. Trottoir: Geocolor Excellent 168 Edelgrijs, 
dikformaat  
3. Rijbaan: Palermo 9537, keiformaat 
4. Trottoirband/boomvak: 180/200cm, antraciet 
5. Parkeervak: Palermo 9537, keiformaat

1

2

3

4

5
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Principedetails

Bijgaand volgen een aantal veel 
voorkomende principedetails. Door 
in het ontwerp gebruik te maken van 
deze principedetails ontstaat een 
samenhangende, goed uit te voeren  en 
beheerbare openbare ruimte. 

42 Toolbox Warande DG1  

kruispunt laan -woonstraat

drempel/plateau

enkele inrit in laan
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gecombineerde inrit in laan

haaks parkeren in laan

langs parkeren in laan

container opstelplaats

haaks parkeren in woonstraat



Ondergrondse infrastructuur 
Bij de inrichting van de openbare ruimte dient rekening te worden gehouden met 
de ondergrondse infrastructuur. Voor wat betreft de kabels en leidingen is een 
totaalpakket nodig van minimaal 620 cm. 
Langs de trottoirzijde komt een combiprofiel voor Telecom, Waterleiding en 
Electra, breedte 170 cm. De overige leidingen ten behoeve van DWA, RWA en 
Stadsverwarming hebben een minimale breedte nodig van breedte 375 cm 
(Rijbaanprofiel). Indien zij direct gekoppeld zijn aan het combiprofiel dient  75 cm 
extra te worden gerekend. De kabels en leidingen komen zoveel mogelijk onder 
de elementenverharding en dienen minimaal 50 cm te worden vrijgehouden van 
de erfgrens en vanuit bovenliggende trottoirbanden. De minimale afstand tussen 
ondergrondse infrastructuur en bomen bedraagt 200 cm. Bij een afstand van 200cm 
of minder dient worteldoek te worden toegepast. 
De positie van kabels en leidingen dient altijd te worden afgestemd met het 
Ingenieursbureau en de met de nutsbedrijven. 

Huisaansluitingen 
Huisaansluitingen bestaan uit water, stadsverwarming, telecom, riool en 
electra. Deze worden in het vervolg zoveel mogelijk gekoppeld aan de inritten 
van de woningen.  Voordeel is dat leidingen gemakkelijk bereikbaar zijn vanuit 
de elementenverharding en dat er geen kabels en leidingen door of vlak langs 
boomwortels komen te lopen. De zones ten behoeve van de inritten kunnen 
door middel van een inrittenkaart publiekrechterlijk worden vastgelegd   
Huisaansluitingen worden voorbesproken met de combicoördinator kabels en 
leidingen. 
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