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Inleiding

3

Het Tjadenterrein is een fantastische plek op  de 
ontmoeting van Spaarne en Ringvaart, in het 
zuidelijkste puntje van de gemeente Haarlem. 
Haarlem Zuidst heeft het terrein in het voorjaar 
van 2017 verworven, met als doel het 
bedrijfsterrein, dat al 20 jaar buiten gebruik is, te 
herontwikkelen tot een hoogwaardig woonmilieu. 
Inmiddels zijn het stedenbouwkundige plan en het 
beeldkwaliteitsplan vastgesteld door college en 
raad. Dit document beschrijft het inrichtingsplan, 
als uitwerking van het stedenbouwkundig plan. 
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1 Stedenbouwkundig plan

legenda

Wonen aan de dijk

Het uitgangspunt is wonen in het landschap. De enclave 
wordt getransformeerd naar een nieuw buurtschap. 
Daarmee wordt de aansluiting gezocht bij een ruimtelijke 
typologie die we kennen uit de omgeving. De ruimtelijke 
drager voor het buurtschap is een lage dijk, dat tevens 
dienst doet als ontsluitingsweg. Aan weerszijden hiervan 
bevinden zich woningen. De percelen ten zuiden van de 
dijk zijn primair georiënteerd op het water en de percelen 
ten noorden van het dijkje hebben vrij zicht op de ruimte 
en het groen van de aangrenzende polder. 
Het wonen aan de dijk maakt de waterkering en de 
overgang van water naar land voelbaar. Daarnaast kan 
hierdoor de bestaande, lage waterkerende kade intact 
blijven en aan de polderzijde het hoogteverschil behouden 
blijven en zelfs versterkt worden. 

Wonen in het landschap

In de verkaveling is aansluiting gezocht bij de geschiedenis 
van de plek. De schaal en typologie van de huidige 
bebouwing en de losse industrieverkaveling is vertaald in 
een combinatie van grotere en kleinere gebouwen met 
wisselende kaprichtingen en verspringende rooilijnen.
De volumes zijn zo gepositioneerd dat een reeks van erven 
en plekken ontstaat. In het hart van het buurtschap 
zorgen deze ruimtes voor geborgenheid, aan de randen 
leggen zij de relatie met het omliggende landschap.
De losse verkaveling zorgt voor lucht tussen de gebouwen 
en draagt bij aan de karakteristiek van landelijk wonen. 
Op enkele strategische plekken zijn de doorzichten breder 
en van grotere afstand te ervaren. Ter plekke van deze 
doorzichten worden de knotwilgen die het perceel 
omgeven onderbroken. 

Stelling van Amsterdam

De doorzichten naar het open polderlandschap dragen bij 
aan de beleving van de Stelling van Amsterdam. In het 
stedenbouwkundig plan staat de ontmoeting tussen water 
en land centraal. Het contrast tussen de hoge kade en het 
lager gelegen voormalige inundatiegebied van de Stelling 
van Amsterdam wordt voelbaar in de stedenbouw, het 
landschap en de materialisering. De kadebebouwing heeft 
een rationele verkaveling en een overwegend steenachtige 
materialisering die herinnert aan het industrieverleden.
De polderbebouwing heeft een lagere dichtheid en een 
lichter palet, dat refereert aan de agrarische wereld.
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1.1 Eigendom 

Binnen het plangebied is onderscheid te maken tussen 
een deel dat openbaar is en een deel dat privaat is.

Het openbare deel zal na aanleg worden overgedragen 
aan de gemeente. Dit betreft in hoofdlijnen de rijloper en 
bijbehorende stoep, het parkeerplein aan de polderzijde 
en het pad in het verlengde van de rijloper tot aan de oever 
van het Spaarne. Deze delen worden door de gemeente 
overgenomen zodat op termijn desgewenst een koppeling 
gemaakt kan worden met het Jaagpad langs het Spaarne.

Het private deel omvat de kavels die verkocht worden aan 
de toekomstige eigenaren. Daarnaast omvat het een 
collectief deel waarin het groen en de overige verharding 
zijn opgenomen. Dit collectieve deel zal in mandeligheid 
worden uitgegeven aan alle kaveleigenaren. Zij zullen ook 
verantwoordelijk worden voor het beheer hiervan.

legenda
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1.2 Terreinhoogtes

De terreinhoogtes volgen globaal de hoogtes van het 
huidige maaiveld.  Daar waar geen verharding of 
bebouwing aangebracht wordt, zal in verband met de 
sanering een leeflaag aangebracht worden van 1 meter. 
Waar nodig zal ten behoeve hiervan de bodem worden 
ontgraven en geprofileerd.
Aan de waterzijde wordt het maaiveld iets opgehoogd, 
zodat een veilige hoogte bereikt wordt.  
De ontsluitingsweg, iets landinwaarts, wordt als een dijkje 
geprofileerd en ligt dus iets hoger. Vanaf het hoogste punt 
loopt het maaiveld vervolgens af om aan de polderzijde, 
ter hoogte van de knotwilgen, aan te sluiten op het huidige 
maaiveld.

legenda

profiel 4
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1.3 Programma

Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in 32 
grondgebonden woningen. De woningen zijn gegroepeerd 
in 11 volumes van verschillende afmetingen.  
Daardoor is het  mogelijk om een compositie te maken die 
refereert aan de typologische variatie van de agrarische 
erfbebouwing  in de omgeving. Door de woningen te 
combineren in volumes ontstaat een brede variatie aan 
woningen en woningoppervlaktes. Daarmee is het voor 
een bredere doelgroep mogelijk om hier te wonen. Dit sluit 
aan op de regionale woningbehoefte. Het programma is 
samengesteld uit twee vrijstaande woningen,  
10 tweekappers en 20 rijwoningen. De rijwoningen hebben 
een lengte van drie tot zeven woningen. Binnen de 
tweekappers en de rijwoningen is sprake van telkens twee 
verschillende types. 

kavels
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1.4 Parkeerbalans

Voor het parkeren zijn de beleidsregels parkeernormen 
(gemeente Haarlem, 2015) van kracht. Het plangebied ligt 
in de categorie “rest bebouwde kom”. Voor de woningen in 
het beoogde segment is een parkeernorm van 1,7 pp/wo 
van toepassing. Dit getal is opgebouwd uit een component 
bewonersparkeren van 1,4 pp/wo en een component 
bezoekersparkeren van 0,3 pp/wo. Het merendeel van de 
hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen is 
voorzien van een parkeerplaats op eigen terrein. De 
overige bewonersplekken, alsmede de  
bezoekersparkeerplekken zijn gerealiseerd in drie 
compacte clusters in de openbare ruimte. De twee 
parkeerkoffers aan de zuidzijde lopen af richting het water, 
waardoor de geparkeerde auto’s de zichtlijnen zo min 
mogelijk onderbreken. Een derde parkeergelegenheid 
bevindt zich aan de noordzijde van het dijkje. Deze 
parkeerkoffer wordt aan het zicht onttrokken door de 
omliggende woningen. 

legenda

Op de kaart hiernaast is per woning aangegeven hoeveel 
parkeerplaatsen zijn gerealiseerd op de kavel (bovenste 
getal) en hoeveel de resterende behoefte daarmee 
bedraagt. Uit de onderstaande tabel komt naar voren dat 
voorzien is in een sluitende parkeerbalans.

parkeerbalans
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1.5 Afval

In dit deel van de stad wordt het afval ingezameld met 
behulp van rolcontainers. Elke woning krijgt de 
beschikking over een groene container voor gft-afval en 
een duocontainer voor plastic en papier. Aan de kadezijde 
is voor de containers een opstelplek mee-ontworpen. Aan 
de polderzijde is hiervoor voldoende vrije ruimte in de tuin 
beschikbaar.

In lijn met het principe van omgekeerd inzamelen zal het 
restafval op afstand van de woningen worden ingezameld. 
Aan de Zuid Schalkwijkerweg worden een drietal 
containers voor restafval geplaatst.

legenda
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2
Groenbeeld

De landelijke ligging van de locatie kenmerkt zich door 
zicht op het water van de Ringvaart en de oever van het 
Spaarne, het dijkje van de Zuid Schalkwijkerweg en het 
open zicht op de weilanden in de polder. De huidige 
groenstructuur is informeel met langs de oevers riet, 
wilgen, populieren en elzen en afwisselende boom- en 
haagstructuren op de kavels langs de dijk. 

Het beoogde groenbeeld voor het Tjadenterrein is  
informeel en losjes met een diversiteit aan soorten. Dus 
geen bomen strak in het gelid, maar een mix aan soorten 
die verspreid over de buurt zorgen voor een gevarieerd 
groenbeeld, afwisselende seizoensdynamiek en doorkijk 
naar het omringende landschap.

Openbare ruimte

legenda

Kadekant versus polderkant

Het beplantingsconcept versterkt het contrast tussen de 
hogere kadekant met architectonisch gekaderd groen (o.a. 
blokhagen, pleinbomen, meerstammige heesters) en een 
landelijk georiënteerd groenbeeld aan de lagergelegen 
polderkant bestaande uit wadi’s, gemengde hagen, 
bloemrijke grasbermen en groene oevers met houtsingel 
van knotwilgen en ruigtekruiden langs de slootkant en 
rietoever in de bocht naar het Spaarne.

De groenstructuur in de verkaveling bevat de volgende 
eenheden: 
• Ontsluitingsweg met in het grastalud een verspreid 

bomenbeeld.
• Bloemrijke wadi’s als vensters op het aangrenzende 

polderlandschap.

• Een groen uitzichtpunt op de kop in de bocht met het 
Spaarne.

• Twee pleinen met solitaire bomen als parkeerhavens 
tussen de kadewoningen.

• Hagen als groene ribben tussen en op beide uiteinden 
van de kadewoningen.

• Landelijke hagen rondom de woonerven aan de 
polderkant.

Het beplantingsplan heeft een gelaagde opbouw met de 
volgende beplantingstypen: bomen, solitaire meerstam-
mige heesters,  gemengde haag (polderzijde) en blokhaag 
(waterzijde), vaste planten, bodembedekkende heesters, 
oeverbeplanting (riet), bloemrijk grasland en gras/gazon.

Openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte sluit aan op het 
stedenbouwkundige concept. Dit komt tot uitdrukking in 
het contrast tussen de polderzijde, waarin zachte 
materialen als gras en hagen de boventoon voeren, en een 
kadezijde die ingericht wordt met hardere materialen zoals 
steen en houten vlonders. De beide werelden worden met 
elkaar verbonden door een dijkje. Deze wordt ingericht 
met een verharding van gebakken klinkers. Het profiel 
wordt eenvoudig gehouden, in aansluiting op het 
landelijke karakter van de plek. 
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legenda

Gras

Bloemrijk grasland wordt toegepast in de wadi’s en op 
beide uiteinden van het plan, in verbinding met het 
aangrenzende landschap. De grasvakken in het talud en 
langs de wegberm worden intensiever gemaaid voor een 
continue, verzorgd beeld. 

Rietoever

Riet wordt terug geplant in de oever in de bocht met het 
Spaarne, daar waar binnen de plangrens het dijkprofiel op 
hoogte wordt gebracht en de oever opnieuw wordt 
geprofileerd. 
Ter plaatse van de gasleiding wordt het bestaande riet 
gehandhaafd en ingekaderd d.m.v. een houten 
beschermingsconstructie tegen aanvaren.

Hagen

Aan de polderkant worden op alle erfgrenzen gemengde 
hagen toegepast bestaande uit een mix van beuk, haag-
beuk, veldesdoorn, krent en kornoelje (doornloze soorten). 
Deze haag behoeft 1x per jaar snoei voor een los en 
ontspannen groenbeeld. Het gemengde hagenbeeld 
omkadert de privé-tuinen en is onderdeel van de collectie-
ve groenstructuur.
Op de kade worden tussen de tweekappers en langs de 
pleinen geknipte blokhagen toegepast van een liguster 
(half wintergroen); deze soort behoeft minimaal 2x per jaar 
snoei. De haagblokken staan deels verhoogd in bakken en 
creëren privacy op de erfgrens en tussen de woningen op 
de lager gelegen vlonders.
In blokhagen worden op de uiteinden en in het midden 
meerstammige, bloemrijke heesters geplaatst als opval-
lende solitairen (krent, fluweelboom, kornoelje).

Boomselectie 

In de boomkeuze is geselecteerd op windbestendigheid, 
inheems voorkomende soorten (biodiversiteit en 
risicospreiding), variatie in grootte afgestemd op de plek in 
het plan, seizoensdynamiek (beleving) en geschiktheid 
voor toepassing in de verharding voor bomen op de twee 
pleinen op de kade. Resistente iep, els, wilgbladige eik en 
eenstijlige meidoorn worden in afwisselend plantverband 
toegepast. Het uitzichtpunt in de bocht van het Spaarne 
wordt geaccentueerd met een boomgroep.
Er zijn geen schietwilgen, populieren en essen toegepast 
om toekomstige beheerproblemen met takbreuk, 
essentaksterfte en te groot wordende bomen nabij de 
woningen te voorkomen. 
Er zijn geen bomen geplaatst in het tracé van de Gasunie. 
In totaal worden er 44 bomen gerooid en 45 nieuwe 
bomen geplant.

2.1 Beplanting



Crataegus monogyna, vruchten

 Ulmus ‘New Horizon’ , herfstbeeld 

Quercus phellos, zomerbeeld

Alnus x spaethii ‘Spaeth’ , zomerbeeld

 Ulmus ‘New Horizon’ , zomerbeeld 

Quercus phellos, blad

Crataegus monogyna, zomerbeeld

Quercus phellos, winterbeeld

Alnus x spaethii ‘Spaeth’ , winterbeeld
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Siergrassen en heesters

Siergrassen worden selectief ingezet als bodemdekking in 
plantvakken onder bomen en op de pleinen langs de 
waterkant. Bodembedekkende struikklimop met solitair 
geplaatste hortensia’s worden toegepast in het talud 
onder de bestaande bomen bij de entree.

Bestaande groenelementen

Bij de entree aan de dijk staan enkele solitaire elzen die 
worden ingepast in het plan.
De markante schietwilgen op de kop langs het Spaarne 
zijn op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
verwijderd vanwege hun hoogte en positionering in de 
waterkering. 
Op dit uitzichtpunt wordt een boomgroep van iepen als 
landmark terug geplant. Uitgangspunt is om de bestaande 
houtsingel met knotwilgen langs de sloot te behouden.  
In deze houtsingel staan ook verspreid enkele solitaire 
bomen waarbij nader wordt bekeken of zij de 
aangrenzende grondophoging kunnen doorstaan. 

Aandachtspunten 

Op een aantal locaties is groeiplaatsverbetering 
noodzakelijk om de beoogde groenkwaliteit te kunnen 
realiseren. Samengevat gaat het om:
• Bodemverbetering en beluchting rondom de 

boomvakken op de twee pleintjes op de kade (i.r.t. de 
fundering van de stelconplaten).

• Wortelwerende voorziening langs het riool onder het 
laaggelegen postbode-pad en voldoende groeiruimte 
voor de bomen.

• Kwaliteitsomschrijving van de grond in de 
plantsleuven voor de hagen en de blokhagen 
(vochthoudend vermogen i.r.t. bakconstructie).

• Kwaliteitsomschrijving van de grond voor de bomen in 
het talud langs de weg (opgebrachte grond).

Beheer & onderhoud

Het benodigde groenbeheer op het Tjadenterrein wordt 
ondergebracht bij de VvE van de bewoners. Hiervoor zal 
een beheerplan op hoofdlijnen worden opgesteld voor de 
verschillende beplantingstypen als leidraad voor de 
benodigde onderhoudswerkzaamheden die in een 
contract met een hovenier kunnen worden vastgelegd.  
De hagen op privé-terrein zijn onderdeel van de collectieve 
groenstructuur. Het onderhoud ervan wordt 
ondergebracht in de VvE; dit om de kwaliteit van het 
collectieve hagenbeeld duurzaam in stand te kunnen 
houden.

Amelachier Lammarkii, herfstbeeld Amelachier Lammarkii, zomerbeeld Rhus Typhina, herfstbeeld
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Hydrangea aspera, bloemen

Rhus Typhina, zomerbeeld

Hedera helix ‘Arborescens’

Cornus controversa, herfstbeeld

Hydrangea aspera

Cornus controversa, zomerbeeld

Rhus Typhina, herfstbeeld

Hedera helix ‘Arborescens’

Sambucus nigra laciniata
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siergras:  Pennisetum alopecuriodes Cassian

siergras: Hakonecloa macra

siergras: Carex muskingumensis

gemengde losse haagSambucus nigra laciniata,  bloemen

blokhaag, Ligustrum atrovirens vulgare, blad

gemengde losse haag

blokhaag, Ligustrum atrovirens vulgare

vaste planten: Lythrum salicania ‘Zigeunerblut’
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paddenpoel

kerkuilenkast



2.2 Natuurinclusief

In het plan is een groot aantal kleine en grote maatregelen 
genomen die het plan natuurinclusief maken. In algemene 
zin is voorzien in nest- en schuilgelegenheden voor vogels 
en vleermuizen.  Ook is ten behoeve van de voedselketen 
voorzien in voldoende variatie in planten en voorzieningen 
ten behoeve van insecten.  Het hemelwater is  
afgekoppeld en er is voorzien in wadi’s ten behoeve van 
buffering op eigen terrein. 

Op advies van de ecoloog is voorzien in een 
kerkuilenschuur en een paddenpoel. De behuizing voor de 
kerkuil is gepositioneerd in een luwe hoek en omheind 
met kastanjehouten lattenhekwerk om verstoring tegen te 
gaan. De paddenpoel ligt nabij de entree tegen de 
knotwilgensingel en op advies van de ecoloog  op 
“paddenloopafstand” van de Ringvaart.

 

 

Voorbeeld half open kapschuur tbv kerkuil, ca. 5M X 4,5M X 2M (BxHxD) 

 

voorbeeld paddenpoel voorbeeld kerkuilenschuur voorbeeld kerkuilenschuur

 

 

Voorbeeld half open kapschuur tbv kerkuil, ca. 5M X 4,5M X 2M (BxHxD) 
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legenda

Door in en aan gebouwen en hun omgeving voorzieningen 
te treffen, vergroent de leefomgeving van mensen en 
ondervinden zij de nodige positieve effecten van een 
natuurinclusieve woning en woonomgeving, bijvoorbeeld 
op het gebied van gezondheid en comfort. 
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2.3 Verharding

In aansluiting op het kleinschalige, landelijke karakter is 
gekozen voor gebakken, roodbruine klinkers als basis voor 
de verharding. 

Type steen: Novoton Wassertrich
Leverancier: Wienerberger, o.g.
Dikformaat
Kleur: bruin met nuances

legenda

De woningen langs de dijk (waterzijde) krijgen een voor- en 
zij-erf van hoogwaardige betonstenen. Deze komen op het 
hooggelegen deel van het erf. Voorgesteld wordt om een 
mix van vierkante en rechthoekige stenen te gebruiken. 

Type steen:  betonsteen
Leverancier: Metten, o.g.
Afmeting stenen: 70/80/90 x 90 x 80 mm
Kleur: “Torino bruingrijs”

Aan de waterzijde van de kadewoningen komen 
hoogwaardige betonnen tegels te liggen. Hier wordt een 
langwerpige tegelformaat voorgesteld.

Type steen:  betonnen tegels
Leverancier: Metten, o.g.
Afmeting tegels: 1000 x 330 x 60 mm
Kleur: zandkleur

Op de twee pleintjes langs de kade komen stelconplaten 
te liggen, als referentie aan het oude industriële gebruik 
van het Tjadenterrein.
Verder komt er een ‘keermuur‘ aan het eind van de rijbaan 
(dijk) die bestaat uit gestapelde stelconplaten. Deze is niet 
alleen bedoeld om de rijbaan te begrenzen, maar kan 
daarnaast gebruikt worden om op te zitten of als spelaan-
leiding voor kinderen.

Type:  gebezemd beton met stalen hoeklijnen
Leverancier: Stelcon, o.g.
Afmetingen platen: 1995 x 1995 mm

Om de overgang te markeren van de erven van de kade-
woningen naar de openbare weg, wordt een granieten 
band (30cm breed) gebruikt. Deze ligt een paar centimeter 
hoger dan de rabatstrook van de dijkweg. De band wordt 
omgezet op de erfgrens. Veder loopt de band ook door 
langs de stelcon parkeerpleinen, die eveneens een paar 
centimeter hoger liggen dan de openbare weg.

rijbaan & postbode-pad: Novoton Wasserstrich (Wienerberger) privé-terrein ‘stoepje’: hoogwaardige betonstenen, mix (Metten) granieten band op overgang klinkers en privé-terrein/parkeerpleinen

parkeerpleinen: gebezemde stelconplaat met stalen hoeklijn

privé-terrein lage zijde kadewoningen: langwerpige betonnen tegels (Metten)
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2.4 Verlichting

De verlichting bestaat uit masten met KIO LED-armaturen 
(leverancier Schréder), conform het PvE van de gemeente 
Haarlem. De masten zijn 5m hoog en van gecoat staal;  
de kleur is RAL 7016. 

De masten staan op een afstand van ca. 25m ten opzichte 
van elkaar. Ze worden aan weerszijden van de rijbaan 
geplaatst, conform de voorkeur genoemd in het PvE van 
de gemeente Haarlem.

legenda

RAL 7016mast met KIO LED (Schréder)
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2.5 Hemelwaterafvoer

Het inrichtingsplan voorziet in hemelwaterafvoer 
bovengronds via de rijbaan, een greppel naast het 
postbode-pad onderlangs het grastalud en een drietal 
wadi’s waar het hemelwater infiltreert met een overstort 
op de poldersloot. De opritten van de kadewoningen 
wateren af op de rijbaan. De twee parkeerpleintjes aan de 
waterkant hebben onderlangs een HWA-goot die 
gekoppeld is aan de Ringvaart. De inritten in het grastalud 
naar de polderwoningen wateren af op de greppel. De 
HWA’s van de daken van de woningen zijn gekoppeld aan 
de wadi’s met overstort op de sloot. 

voorbeeld wadivoorbeeld droge greppel

legenda
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2.6 Gasleiding

Onder het terrein bevindt zich een hogedruk 
aardgastransportleiding. Bij de planvorming is daar 
rekening mee gehouden. Een eerste analyse van het 
groepsrisico heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van de 
leiding geen belemmering vormt voor de voorgenomen 
ontwikkeling. In de aanleg en het gebruik zal rekening 
gehouden worden met de beperkingen die van kracht zijn 
in de veiligheidszone van 4 meter aan weerszijden van de 
leiding. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de 
aansluiting van de nieuwe kadeconstructie op de reeds 
aanwezige damwand ter plaatse van de aanlanding van de 
gasleiding.
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3
Poorten en hekken

Aan de polderzijde krijgen de kavels houten poorten in de 
losse hagen. Deze bestaan uit enkele poorten (1,10m 
breed) of dubbele poorten voor de auto’s (2x 1,5m breed). 
De vrijstaande woningen krijgen bredere dubbele poorten 
vanwege de dubbele opstelplaatsen (2x 3,0m breed). De 
poorten hebben een eenvoudige, landelijke uitstraling, 
zoals de getoonde Engelse entreepoort van larikshout.

De tuinen van de polderwoningen worden begrensd met 
een kastanjehouten lattenhekwerk in de overgang naar 
het onderhoudspad langs de wilgensingel.
Het hekwerk begrenst de kavel zonder verlies van uitzicht 
over de polder. Het onderhoudspad wordt per kavelcluster 
voorzien van een poort op beide uiteinden; dit om 
ongewenste doorloop te voorkomen (denk aan 
hondenrondje).

Erf inrichting

Door deze hoge border te beplanten ontstaat een groene 
erfafscheiding. Aan de straatzijde staan de gebouwen 
dicht op de straat en wordt de overgang openbaar–privé 
‘in de architectuur’ opgelost. 

Ten noorden van het dijkje krijgen de erfafscheidingen een 
meer traditioneel karakter. Aan de voor- en zijkanten 
worden de erfgrenzen ingeplant met hagen. Aan de 
achterzijde, richting polder, vormt de bestaande houtwal, 
aangevuld met een laag hek, de erfafscheiding. 

legenda

Hagen

Op de kade worden tussen de tweekappers en langs de 
pleinen geknipte blokhagen toegepast van een liguster 
(half wintergroen). De haagblokken staan deels verhoogd 
in bakken en creëren privacy op de erfgrens en tussen de 
woningen op de lager gelegen vlonders.
In blokhagen worden op de uiteinden en in het midden 
meerstammige, bloemrijke heesters geplaatst als 
opvallende solitairen (krent, fluweelboom, kornoelje).

Aan de polderzijde bestaan de erfafscheidingen uit losse, 
gemengde hagen. De haag is samengesteld uit een mix 
van beuk, haagbeuk, veldesdoon, krent en kornoelje 
(doornloze soorten). Zie de themakaart voor de hoogtes 
van de deze hagen.

kastanjehouten hekwerk en poortkastanjehouten hekwerk en poort

Relatie openbaar-privé

De éénzijdige ontsluitingsstructuur maakt dat de 
woningen met hun achterzijde aan het landschap grenzen. 
Dit vraagt om aandacht voor de overgang openbaar-privé. 
Aan de zuidzijde grenzen de kavels aan de Ringvaart. De 
buitenruimtes zijn hier uitgevoerd als terras aan het water. 
Door de maatvoering wordt voorkomen dat hier een 
tuinachtig milieu ontstaat met priëlen of andere 
gebouwde voorzieningen en erfafscheidingen richting het 
water. De kavels zijn bij oplevering voorzien van een 
vlonder, die aansluit op de walbeschoeiing. Deze 
constructie maakt onderdeel uit van de leeflaag in het 
kader van de saneringsstrategie. Daar waar sprake is van 
een zijtuin wordt op het laag gelegen deel van de kavel een 
border aangebracht met het peil van het hoger gelegen 
deel. 
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3.1 Vlonders 

Plankbreedte: ca. 140 mm. 
Dikte: circa 22 mm.
Materiaal: Kebony Clear planken.

Legverband vlonders: parallel aan de kade in half/half 
verband zodat er doorgelegd kan worden met de volle 
planklengte met weinig zaagverlies. De vlonder wordt tot 
aan de deksloof van de damwand aangelegd. 

voorbeeld Kebony vlonder

Plantenbak

De acht bouwkundige plantenbakken met blokhagen bij 
de kadewoningen reguleren de erfgrens en privacy naar de 
buren en het aangrenzend openbaar gebied. De planten-
bakken worden uitgevoerd in hout  (verticaal geplankt met 
gording aan binnenzijde bak). 
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