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7 ONTWERPPRINCIPES
Verbeterpunten voor alle generaties

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 met brede stoepen of groene stroken

-

Overzichtelijke kruispunten met plateau’s, rotondes etc.

-

Groene uitstulpingen (bomen, bloembakken, laaggroen) zodat de rechte straat onderbroken
wordt

-

Langs parkeren zijn duidelijk aangegeven plekken (bv met een “P”) (en daardoor geen rijbaan)

-

Eenrichtingsverkeer, logische verkeerscirculatie

-

Keerplekken bv rotonde voor vrachtverkeer

Ontwerpprincipe 2
Beter wandelbaar
De herinrichting leidt tot logischere, toegankelijke en doorlopende
wandelgebieden/ stoepen.
- Toegankelijkheid: op een flink aantal stoepen zijn plekken die nauwelijks passeerbaar zijn door obstakels
(paaltjes, bomen, te smal, overhangende struiken). Per situatie geldt een passende oplossing (verbreding
stoep, verplaatsen lantaarnpalen aan overkant, weghalen overbodig paaltjes etc.)
- Doorlopende route: Sommige stoepen eindigen plotseling zonder dat er een oversteekplek is of een
alternatief om de route wandelend te vervolgen. Op deze plekken moet een duidelijk vervolg van de route of
oversteekplek zijn
- Verbreding van stoepen: waar je naast elkaar kan lopen, waar mensen elkaar makkelijke kunnen passeren,
stilstaan voor een praatje of zelf een bankje kan staan
- Stoepranden: Er zijn wensen voor plekken om de rand te verhogen zodat auto’s niet op de stoepen parkeren
- Er zijn ook wensen voor auto te gast gebieden en shared space straten, waar de stoep een eigen kleur krijgt
maar op gelijk niveau met de straat wordt gebracht.
- Kleurmarkering
- Verschil tussen wandelzones en autozones en parkeerzones markeren met gebruik van kleur
- Wayfinding
Herkenbare, logische looproute naar het centrum van Bunnik

Ontwerpprincipe 3
Extra speel en ontmoetingsplekken
De herinrichting leidt tot enkele extra ontmoeting- en speelplekken door
onbenutte ruimte iets groter te maken en slimmer in te richten
- Een aantal plekken in de ontwerpen zijn aangemerkt als natuurlijke kans voor een klein pleintje
of ruimte voor spelen
- Genoemd zijn onder andere de plekken rondom de boxen, de plek bij de Chinees, “DS
Pasmaplein”…
- Suggesties in de ontwerpen voor plekken met bankjes

Ontwerpprincipe 4
Geliefd en nog aantrekkelijker, passend bij
de identiteit en historie van de wijk!
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 om de voortuinen en de muurtjes koesteren als Merk van de
wijk
• kerkbankje gemaakt van een boom / bomen die er eventueel uit moeten.
• “Buuste van Huub van der Vecht” plaatse
• Onderzoeken of de Molen als historisch element kan blijven / nieuwe functie
- Straatverlichting; verbetering van verlichting en verminderen van donkere plekken.
lagere armaturen, led/duurzame verlichting, warm licht, spreiding van het licht, voorkomen dat licht in huizen naar
binnen schijnt
- Met kleur gebieden op de weg markeren, warme kleur straatstenen, asfalt kleurrijker maken, de geasfalteerde baan
rondom het speelveld kleur geven (bv blauw)
- Meer groene elementen en bloemen en meer mooie bomen waar kan
- Rommelige, onduidelijke plekken verbeteren: overbodige paaltjes weg, verkeerbord op lantaarnpaal scheelt plek,
rommelig onkruid tussen stoepranden/ stoep, slechte bomen vervangen etc.

Ontwerpprincipe 5
Meer groen. Waar mogelijk meer bomen
De herinrichting leidt tot meer groen in de openbare ruimte en waar mogelijk,
meer bomen.
- Bomen die zijn afgeschreven binnen de wijk vervangen/ compenseren
- bomen toevoegen in straten met weinig tot geen bomen
- waar mogelijk verhard oppervlak vervangen met groen
NB: herinrichting met groen is goedkoper dan nieuwe bestrating

Ontwerpprincipe 6
Klimaatbestendiger
De herinrichting leidt tot straten, plekken en tuinen die de gevolgen van
klimaatverandering kunnen opvangen
- Meer openbaar groen: de diverse ontwerpen van de placegames laten verschillende ideeën en
oplossingen zien waar meer groen kan komen
- De diverse ontwerpen van de placegames geven suggesties voor plekken voor wadi’s
- Parkeerplaatsen met waterdoorlatende of waterpasserende stenen, of grasstenen
- Ondergrondse waterbuffers? Bv onder het speelgrasveld of onder de garageboxen?
- Op sommige plekken is het acceptabel enkele parkeerplekken te vervangen met groen. Ook
kunnen sommige parkeerplekken smaller.
- De versteende speelplaats met achterhaalde wipkippen zou kunnen worden ingericht als
natuurbos
- Klimaatvriendelijke voortuinen (een flyer van gemeente Bunnik en het Waterschap geeft inspiratie
wat allemaal zou kunnen en hoe het onderhoudsvriendelijk kan)
- Groene daken (initiatief van enkele bewoners, om garagedaken aan te leggen met cedergroen)

Ontwerpprincipe 7
Geen ongewenste afwenteling
De effecten van maatregelen voor andere straten zijn doordachte en
gezamenlijk overeengekomen keuzes.
-

Aandacht voor de gevolgen van eenrichtingsverkeer en nieuwe verkeerscirculatie
Voorkom bij eenrichtingsverkeer onlogische routes en dolend, verdwalend
autoverkeer
Aandacht voor gevolgen van terugbrengen parkeerplekken voor andere straten
Zoveel mogelijk water opvangen waar het valt en niet afwentelen op andere
plekken

