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01. SAMENVATTING AVOND 25 NOVEMBER 2020

• Gemeente vertelt over stand van zaken rondom wijkontwikkeling en andere ontwikkelingen;
• Woonservice vertelt over toekomstige plannen voor Zes Lanenbuurt; 
• Buro Noord introduceert het schetsontwerp voor Beukenlaan/Lindelaan;
• Schetsontwerp goed ontvangen; input van buurt vooral met betrekking op: 

duurzaamheid/biodiversiteit

kwaliteiten schetsontwerp

water- overlast/bergingaantal bomen kappen 
voor zonnepanelen?

kruidenmengsels?

plannen oude 
badhuisterrein?nut van grondwal?

vliesjes en beukennootjes 
verstoppen putten - beter beheren 

verminderd overlast?

bloembollen o.i.d.
onder beukenbomen

eigen, eenduidige entree 
van de wijk versmallen rijbaan voor 

behoud bomen

eenrichtingsverkeer
goede optie

eenduidige materialen 
en uitstraling voor de 

wijk

bomen behouden! verduurzamen
wijkgebouw

verduurzamen
wijkgebouw
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Toegang tot speeltuin

Onrustig straatbeeld door diversiteit bermen

Bomen staan dicht op de weg

Zichtlijn eindigd abrupt in grondwal

HUIDIGE SITUATIE LINDELAAN/BEUKENLAAN
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Entree statig in
eenvoud.
Lindelaan begeleid
door laanbomen,
beukenhaag en 
grasstroken.

Toegang speeltuin
herkenbaar door
schilderingen,
samen met de buurt?
Ook toepassen
nabij buurthuis?

Nieuwe speeltuin
bij buurthuis 

inrichten met 
speelaanleidingen

samen met
de buurt

Bloem- en kruidenrijke
grasmengsels
inzaaien rondom
buurthuis,
kleinschalige pluktuin?

Toepassen 
grasbetontegels

voor parkeerplaatsen
en inritten

Enkele bloemsoorten langs 
Beukenlaan, zoals Lelietje 

van Dalen en Wilde Hyacint

02. SCHETSONTWERP LINDELAAN/BEUKENLAAN



mogelijke ruimte voor extra parkeerplaatsen



Voorstel éénrichtingsroute



Doorsnede Lindelaan

Huidige situatie
mogelijke toekomstige situatie

profiel Lindelaan

Zichtlijn Lindelaan begeleid door: 

•  Laanbomen aan beide zijden
•  Eenduidige groenstrook aan beide zijden
•  Eenduidige materialisering inritten
•  Hergebruik klinkers



sfeerimpressie Lindelaan



Doorsnede Beukenlaan 1

profiel Beukenlaan ter hoogte van nr. 10

Huidige situatie
mogelijke toekomstige situatie

Zichtlijn Beukenlaan 1 begeleid door: 

•  Laanbomen aan beide zijden
•  Eenduidige groenstrook aan beide zijden
•  Eenduidige materialisering inritten
•  Hergebruik klinkers
•  Eenheid voor gehele Beukenlaan



sfeerimpressie Beukenlaan ter hoogte van nr. 10



Doorsnede Beukenlaan 2

profiel Beukenlaan ter hoogte van nr. 24

Huidige situatie

Zichtlijn Beukenlaan 2 begeleid door: 

•  Laanbomen aan beide zijden
•  Eenduidige groenstrook aan beide zijden
•  Eenduidige materialisering inritten
•  Hergebruik klinkers
•  Eenheid voor gehele Beukenlaan
•  Versmalling rijbaan naar 3,5 meter

mogelijke toekomstige situatie



D
oorsnede Beukenlaan 3

profiel Beukenlaan ter hoogte van wijkgebouw

Huidige situatie
mogelijke toekomstige situatie

Zichtlijn Beukenlaan 3 begeleid door: 

•  Laanbomen aan beide zijden
•  Eenduidige groenstrook aan beide zijden
•  Relatie met wijkgebouw
•  Eenduidige materialisering inritten
•  Hergebruik klinkers
•  Eenheid voor gehele Beukenlaan
•  Versmalling rijbaan naar 3,5 meter



sfeerimpressie Beukenlaan ter hoogte van wijkgebouw




