
Goede straten en fijne plekken in
Engboogerd

Integratie van de ideeën, ontwerpprincipes en een analyse van de uitkomsten



Programma

1. Terugblik en integratie van ideeën
2. Ontwerpprincipes als rode draad voor het vervolg

- Kansen met referentiebeelden
3. Reality check / randvoorwaarden
4. Vervolg



1. Terugblik Presentatie_filmpje






1. Terugblik Presentatie



1. Terugblik Presentatie



1. Terugblik Presentatie



• Gemeente: riolering, straat en openbaar groen
• Samen: buurttuin, speeltuin
• Bewoners: tuin, daken, muurtjes

Wie doet wat



2. Ontwerpprincipes als rode draad

1. Verkeersveilige straten
2. Beter wandelbaar
3. Extra speel en ontmoetingsplekken
4. Geliefd en nog aantrekkelijker!
5. Klimaatbestendiger
6. Geen afwenteling



Ontwerpprincipe 1
Verkeersveilige straten

De herinrichting leidt tot straten waar men door de 
inrichting automatisch langzaam gaat rijden en 
vrachtverkeer wordt ontmoedigd, zodat straten veiliger 
worden voor fiets en voetgangers



Smallere straten, evt eenrichting, met brede stoepen of groene stroken

Ontwerpprincipe 1
Verkeersveilige straten



Overzichtelijke kruispunten met plateau’s, rotondes etc.

Ontwerpprincipe 1
Verkeersveilige straten



Rechte straten onderbreken door groen

Ontwerpprincipe 1
Verkeersveilige straten



Aanduiden langsparkeervakken

Ontwerpprincipe 1
Verkeersveilige straten



Ontwerpprincipe 2
Beter wandelbaar

De herinrichting leidt tot logischere, toegankelijke en 
doorlopende stoepen



Toegankelijkheid

Ontwerpprincipe 2
Beter wandelbaar



Doorlopende route en wayfinding: herkenbare, logische looproutes

Ontwerpprincipe 2
Beter wandelbaar



Verbreding van stoepen

Ontwerpprincipe 2
Beter wandelbaar



Ontwerpprincipe 2
Beter wandelbaar

Stoepranden: duidelijkere scheiding tussen rijbaan en stoep
Óf auto te gast



Ontwerpprincipe 3
Extra speel en ontmoetingsplekken

De herinrichting leidt tot enkele extra ontmoeting- en 
speelplekken door onbenutte ruimten iets groter te maken 
en slimmer in te richten



Een aantal plekken in de schets ontwerpen zijn aangemerkt als 
natuurlijke kans voor een klein pleintje of ruimte voor spelen

Ontwerpprincipe 3
Extra speel en ontmoetingsplekken



Suggesties in de ontwerpen voor plekken met bankjes

Ontwerpprincipe 3
Extra speel en ontmoetingsplekken



Ontwerpprincipe 4
Geliefd en nog aantrekkelijker!

De herinrichting is aanleiding om de wijk nog aantrekkelijker te 
maken



Voor de bewoners is de herinrichting aanleiding samen te 
werken aan een kleurrijke wijk met charmante 
elementen

• Samen opknappen van de kenmerkende muurtjes 
• Kerkbankje gemaakt van bomen die er eventueel 

uit moeten
• “Buuste van Huub van der Vecht” plaatsen
• Onderzoeken of de Molen als historisch element 

kan blijven / nieuwe functie

Ontwerpprincipe 4
Geliefd en nog aantrekkelijker!



Straatverlichting

Ontwerpprincipe 4
Geliefd en nog aantrekkelijker!



Groen: meer groene elementen zoals bloemen en meer mooie bomen 
waar dit kan

Ontwerpprincipe 4
Geliefd en nog aantrekkelijker!



Rommelige, onduidelijke plekken verbeteren

Ontwerpprincipe 4
Geliefd en nog aantrekkelijker!



Ontwerpprincipe 5
Klimaatbestendiger

De herinrichting leidt tot straten, plekken en tuinen die de 
gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen



De diverse ontwerpen van de placegames geven suggesties voor de 
locatie van wadi’s

Ontwerpprincipe 5
Klimaatbestendiger



Parkeerplaatsen met waterdoorlatende of waterpasserende stenen

Ontwerpprincipe 5
Klimaatbestendiger



Ondergrondse waterbuffers? Bv onder het speelgrasveld of onder de 
garageboxen?

Ontwerpprincipe 5
Klimaatbestendiger



Op sommige plekken is het acceptabel enkele parkeerplekken te 
vervangen met groen of te versmallen

Ontwerpprincipe 5
Klimaatbestendiger



De versteende speelplaats met achterhaalde wipkippen zou kunnen 
worden ingericht als speelbos

Ontwerpprincipe 5
Klimaatbestendiger



Klimaatvriendelijke voortuinen/afkoppelen

Ontwerpprincipe 5
Klimaatbestendiger



Groene daken (initiatief van enkele bewoners, om garagedaken aan te 
leggen met sedum)

Ontwerpprincipe 5
Klimaatbestendiger



De maatregelen leiden niet extra overlast in 
andere straten binnen de woonwijk óf 
maken het voor anderen zelfs beter

Ontwerpprincipe 6
Geen afwenteling



Aandacht voor de gevolgen van eenrichtingsverkeer en nieuwe 
verkeerscirculatie

Ontwerpprincipe 6
Geen afwenteling



Aandacht voor gevolgen van terugbrengen parkeerplekken voor 
andere straten

Ontwerpprincipe 6
Geen afwenteling



Zoveel mogelijk water opvangen waar het valt en niet 
afwentelen op andere plekken

Ontwerpprincipe 6
Geen afwenteling



3. Reality check / randvoorwaarden
Het aantal kabels en leidingen is groot in de 
wijk, dit betekent beperkte mogelijkheden

Een eenrichtingsstraat is niet per definitie 
veiliger. 

De mogelijkheid tot een éénrichtingsverkeer 
met logische circulatie wordt nader onderzocht



3. Reality check / randvoorwaarden
Haaks parkeren en smalle straten gaan niet 
samen. 

Voor haaksparkeren is een minimale weg van 6 
meter nodig volgens veiligheidsvoorschriften.

Min. 5



3. Reality check / randvoorwaarden

Geel = bomen zonder toekomstverwachting



Gasleiding onder de bomen aan de Dominee Pasmastraat

3. Reality check / randvoorwaarden



Gasleiding onder de bomen aan de Groeneweg

3. Reality check / randvoorwaarden



3. Reality check / randvoorwaarden
Bomen op ‘punaises’ aan de Engweg zijn niet 
mogelijk

Wortels tasten riolering aan

Bomen vragen veel ruimte en belemmeren zicht
R=min. 5
a=wegbreedte



3. Reality check / randvoorwaarden

Mogelijkheden draaicirkel vrachtwagens



4. Vervolg

En hoe nu verder?



4. Vervolg

Locaties die we snel kunnen vergroenen



Een mogelijke uitwerking voor de 
Dominee Pasmastraat

4. Vervolg



Dominee Pasmastraat

Bestaand

Nieuw



Engweg

Bestaand

Nieuw



Bedankt voor uw aandacht!



Ontwerpprincipes als rode draad

1. Verkeersveilige straten
2. Beter wandelbaar
3. Extra speel en ontmoetingsplekken
4. Geliefd en nog aantrekkelijker!
5. Klimaatbestendiger
6. Geen afwenteling
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