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INLEIDING
De openbare ruimte is de visitekaart van stadsdeel Oost. Hij is bepalend voor
de beeldvorming over het stadsdeel. De openbare ruimte wordt immers door
iedereen gebruikt en beleefd. Iedere gebruiker ondervindt invloed van hoe
deze is ingericht en onderhouden.
Er zijn voortdurend projecten in de openbare ruimte gaande. Deze projecten
staan in de belangstelling, omdat de aandacht voor de openbare ruimte zo
groot is. Inrichting en beheer van de openbare ruimte zijn daarom ook thema’s
die een terugkerend onderwerp zijn in politieke discussies.
Stadsdeel Oost is ontstaan uit een fusie van de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer
en Zeeburg. Na de fusie is er behoefte aan een samenhangende en geïntegreerde
visie voor de openbare ruimte in geheel Oost. Op stedelijk niveau wordt gewerkt
aan de opzet van een stadbreed handboek, de ‘Puccini-methode’. Ook hierop
spelen we in.
De ambitie is een openbare ruimte die op het niveau van de hele stad en op
het niveau van Oost samenhang vertoont, een mooie en functionele inrichting
heeft en een efficiënte uitvoering van beheer mogelijk maakt.
Daarvoor is een strategische visie op de inrichting van de openbare ruimte
nodig, die is uitgewerkt in concrete richtlijnen. Dit Handboek Inrichting
Openbare Ruimte (HIOR) vult dat in.
Het eerste deel van het Handboek (het “Visiedeel”) bevat de strategische visie,
het tweede deel (het “Voorwaardendeel”) bevat de concrete richtlijnen.
Met de in de visie opgenomen definitie van kwaliteit, structuurindeling van
de openbare ruimte van het stadsdeel en de uitwerking in deelgebieden, is
de koers vastgelegd waar we met de openbare ruimte van het stadsdeel voor
staan en naar toe willen.
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Het handboek kent verschillende doelen:
t
7PPS IFU TUBETEFFMCFTUVVS IFU NBLFO WBO LFV[FT PQ IPPGEMJKOFO
voor de inrichting van de openbare ruimte om op termijn een visie te
realiseren;
t
7PPSBNCUFMJKLCFUSPLLFOFO POUXFSQFST UFDIOJTDIFXFSLWPPSCFSFJEFST 
projectleiders, de uitvoerings- onderhouds- en handhavingsorganisatie):
het bieden van in detail uitgewerkte voorwaarden, waar nodig met
materiaalstaten en dwarsprofielen.
t
5FOCFIPFWFWBODPOUBDUFONFUCFXPOFSTFOHFCSVJLFSTBBOEFIBOE
van het Handboek worden keuzes gemotiveerd. Het stuk dient daarom
ook voor hen begrijpelijk en leesbaar te zijn.
Het voorwaardendeel bevat daartoe de volgende hoofdstukken:
t
%FFM " #FTUSBUJOH FO EFUBJMT NFU NBUFSJBBMWPPSTDISJGUFO WPPS
bestratingsmateriaal
en
maatvoeringsvoorschriften
voor
straatprofielen;
t
%FFM#1SPöFMXJHHFONFUSVJNUFUPFEFMJOH
t
%FFM$(SPFONFUWPPSTDISJGUFOWPPSUPFQBTTJOHFOTUSVDUVSFSJOHWBO
het openbaar groen;
t
%FFM % 0CKFDUFO NFU WPPSTDISJGUFO WPPS EF UPF UF QBTTFO PCKFDUFO
(straatmeubilair) en per object nadere voorschriften.
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DEEL A: BESTRATING
A.0.1. INLEIDING BESTRATING
In dit hoofdstuk vindt u de standaard toe te passen bestrating. Daartoe zijn
de straten in het stadsdeel in de “vloerkaart” in categorieën ingedeeld, waarna
in de “profielvoorstellen” per categorie de wegindeling en de toe te passen
bestratingsmaterialen zijn beschreven. In de “profielwiggen” is aangegeven
hoe de ruimte in de profielen moet worden verdeeld tussen de diverse
gebruikscategorieën.
Eenheid
In het visiedeel zijn belangrijke doelstellingen meer rust en ingetogenheid
in het straatbeeld door te voeren en daarnaast in verband met een efficiënt
beheer ook het assortiment toe te passen materialen te beperken.
Voor de assortimentskeuze van verharding heeft dat geleid tot het kiezen voor
eenheid. Dat is als volgt uitgewerkt:
t
%PPSUFLJF[FOWPPSFFOCFQFSLUBBOUBMCFTUSBUJOHTNBUFSJBMFO
t
%PPS UF LJF[FO WPPS FFO CFQFSLU BBOUBM VJUWPFSJOHFO  LMFVSFO FO
formaten bestrating, zodat een rustig samenhangend straatbeeld
ontstaat. Daarbij speelt een belangrijke rol welke verharding reeds in
het stadsdeel aanwezig is en reeds goed voldoet.
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Duurzaamheid
Ten behoeve van duurzaamheid zijn in de keuze van het assortiment verharding
de volgende uitgangspunten gesteld:
t
,JFT WPPS NBUFSJBMFO FO EJF TUFWJH [JKO FO FFO MBOHF MFWFOTEVVS
kennen;
t
,JFTWPPSNBUFSJBMFO JODMVTJFGEFCFOPEJHEFHSPOE EJFWPMEPFOBBO
het Bouwstoffenbesluit, en bovendien zo min mogelijk milieubelasting
opleveren bij productie, gebruik of bij verwerking;
t
"MMFFO'4$HPFEHFLFVSEIPVUUPFQBTTFO
t
,JFT WPPS NBUFSJBMFO EJF [P NPHFMJKL [JOWPM [JKO IFS UF HFCSVJLFO [P
geldt voor gebakken klinkers het volgende:
Nieuwe klinkers alleen op de rijbaan en het trottoir, bij nieuw
werk; bij bestaand werk indien de oude klinkers niet meer
voldoen;
Goede oude klinkers in eerste instantie hergebruiken op de
rijbaan en trottoirs;
Minder goede oude klinkers hergebruiken in de
parkeerstroken.
t
,JFTWPPSNBUFSJBMFOEJFJOEJFONPHFMJKLHFEFFMUFMJKLVJUIFSHFCSVJLUF
materialen zijn opgebouwd;
t
,JFT WPPS NBUFSJBMFO EJF HPFE UF CFIFSFO [JKO *T IFU WPPSHFTUFMEF
materiaal goed en betaalbaar te beheren, aan te vullen en te
repareren?
t
&UIJTDIWFSBOUXPPSEOJFUUFOLPTUFWBOLJOEFSBSCFJE PFSCPTTFOFUD
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Functionaliteit
De belangrijkste overweging bij de keuze van het assortiment is de
functionaliteit. Voldoet de voorgestelde bestrating aan:
t
%FFJTFOWBOIFUHFCSVJL 
t
%FFJTFOWBOIFUWFSLFFS
t
)JOEFSU IFU EF HFCSVJLFST WBO EF PQFOCBSF SVJNUF OJFU  %BBSCJK
uitdrukkelijk aandacht voor de minder validen!
t
-FWFSUIFUHFFOFYUSBHFMVJETIJOEFSWPPSEFPNHFWJOHPQ
Afwatering
De afwatering van de verharding moet goed en betrouwbaar zijn, en bovendien
goed te onderhouden zijn. Daarom is er voor gekozen om de afwatering te
laten plaatsvinden door middel van bandkolken en valkolken. Verholen goten
zijn weliswaar fraai, maar niet goed te onderhouden; in mindere mate geldt
dat ook voor lijnafwatering met bijvoorbeeld polydrains. De laatste constructie
is overigens wel toegestaan op plekken waar band- of valkolken bijvoorbeeld
door hoogteverschillen niet afdoende werken.
De keuze voor band- dan wel valkolken is afhankelijk van de situatie, waarbij de
bestaande situatie sterk bepalend is (het omzetten van het profiel kan namelijk
grote gevolgen hebben voor de hoogtevoering van het straatprofiel en daardoor
zeer hoge kosten met zich mee brengen). Binnen die randvoorwaarde geldt de
volgende afweging:
t
#JK WPMEPFOEF CFTDIJLCBSF SVJNUF JO IFU TUSBBUQSPöFM WFSEJFOU EF
valkolk de voorkeur, te plaatsen in een gootlijn tussen de rijweg en
de parkeerstrook. De valkolk verdient dan de voorkeur, omdat deze
goed is te bereiken (en dus te reinigen), ook als de parkeerplaatsen
zijn volgeparkeerd. Voorwaarde is wel dat de valkolken buiten de
parkeerstrook worden gesitueerd, en i.v.m. veiligheid voor fietsers ook
buiten de rijweg (indien fietsers van de rijweg gebruik moeten maken).
Voldoende ruimte voor de valkolken is bijvoorbeeld aanwezig in de
meeste bedrijventerreinen.
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t

t

#JK LSBQQFSF NBBUWPFSJOH JO IFU TUSBBUQSPöFM WFSEJFOU EF CBOELPML
de voorkeur (te plaatsen in de trottoirband), omdat deze vanaf het
trottoir in elk geval van bovenaf is te bereiken, ook in de situatie dat de
parkeerstrook is volgeparkeerd. De bandkolk vraagt bovendien geen
FYUSBSVJNUFJOIFUTUSBBUQSPöFMJOEFWPSNWBOFFOHPPUMJKO FOJTPPL
in krappe situaties geen gevaar voor fietsers. Krappe profielen, waarin
de bandkolk de voorkeur krijgt, komen voornamelijk voor in de oudere
woonwijken.
3PCVVTUF BGXBUFSJOH XPSEU EPPS EF LMJNBBUWFSBOEFSJOH TUFFET
belangrijker. De voorkeur heeft daarom een traditioneel profiel met
verhoogde trottoirs en dus verlaagde rijweg.

Snijden en knippen
Straatwerk zal in de praktijk bijna altijd moeten worden ingepast in een
dwingende maatvoering. Gevolg is dat het straatwerk op maat moet worden
gemaakt. Daarbij gelden de volgende voorschriften:
t
4USBBUXFSL NPFU CJK WPPSLFVS XPSEFO HF[BBHE ,OJQQFO PG TOJKEFO
is alleen toegestaan als het resultaat (nauwkeurigheid snede)
gelijkwaardig is aan de situatie dat wordt gezaagd.
t
)FUMFHHFOWBOFFOFMFNFOU TUFFOPGUFHFM EJFOB[BHFOLOJQQFO
snijden qua formaat kleiner dan een half element is geworden, is niet
toegestaan. In dat geval dient het noodzakelijke maatverschil ook in
het naastgelegen element te worden opgevangen, zodanig dat elk
element minstens de grootte van een half element behoudt.
t
%F TOJKMJKO EF MJKO JO EF CFTUSBUJOH XBBS EF NBBUWFSTDIJMMFO XPSEFO
opgevangen) bevindt zich op een trottoir met tegels in de tweede
tegel vanaf de gevel.
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Fundering
Algemene stelregel is dat de verharding van rijwegen en straten moet zijn
bestand tegen de redelijkerwijs ter plekke te verwachten verkeersbelasting,
gegeven de bodemgesteldheid ter plekke. Concreet betekent dit het
volgende:
t
3JKXFHFO GVOEFSFO NFU  NN #FUPOTMBH #PVXTMBH &MPNJY
(BBE);
t
1BSLFFSTUSPLFO *O HFCJFEFO NFU OB[FUUJOH FO PQ CFESJKWFOUFSSFJOFO
funderen met 250-300 mm BBE; in overige gebieden van Oost is
fundering niet noodzakelijk;
t
5SPUUPJSTJOEJFOCFUSFEJOHNFUBVUPTPGWFFHXBHFOTSFHFMNBUJHJTUF
voorzien (b.v. winkelstraten, bij geldkluizen e.d.): funderen met 150-250
mm BBE en dikke trottoirtegel toepassen; overige trottoirs: fundering
niet noodzakelijk.
Keuze
Op grond van eerder genoemde overwegingen is gekozen voor het volgende:
t
)FU[PNJONPHFMJKLUPFQBTTFOWBOQBBMUKFT IFUOJFUNFFSUPFQBTTFO
van antiparkeerblokken, en deze waar mogelijk te vervangen door een
heldere wegindeling, verhoogd trottoir met trottoirbanden e.d.;
t
#JK WFSIBSEJOH CFTUSBUJOH  WPPS FFO CFQBBME UZQF [JF EF
profielvoorstellen) keiformaat gebakken klinkers (rijweg en
QBSLFFSTUSPPL  JO XPPOHFCJFEFO  FO CFUPOOFO UFHFMT Y DN  FO
banden op de trottoirs (soms: klinkers dikformaat).
t
8BBS WFSLFFSTUFDIOJTDI FO VJU PPHQVOU WBO HFMVJETSFEVDUJF OPEJH
(hoofdnet) voor asfalt op de rijbaan;
t
8BBS VJU PPHQVOU WBO öFUTDPNGPSU OPEJH CFMBOHSJKLF WSJKMJHHFOEF
doorgaande fietsverbindingen) voor rood asfalt (met blank bitumen)
op de fietspaden;
t
8BBS EBU WBOVJU LPTUFOPPHQVOU WFSTUBOEJH FO WBOVJU CFFMELXBMJUFJU
passend (bedrijventerreinen), voor bestrating van betonklinkerkeien
(BKK’s) in de rijbaan;
t
*OHFCJFEFOXBBSIFUMBOEFMJKLPGHSPFOFLBSBLUFS[PWFFMNPHFMJKLNPFU
worden gerespecteerd, voor onverharde grasbermen, waar nodig
versterkt met grastegels.
t
)BMGWFSIBSEJOHXPSEU JOTUBOEBBSETJUVBUJFT VJUPOEFSIPVETPPHQVOU
niet voorgesteld; daarvoor in de plaats wordt op dergelijke plekken
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t

t

t

t

asfalt met een “halfverharding uiterlijk” (grindpave) voorgesteld.
6JU NJMJFV PPHQVOU IFSHFCSVJL  JT IFU TUSFWFO QBSLFFSTUSPLFO VJU UF
voeren in goede gebruikte keiformaat klinkers; rijwegen in klinkers
worden uitgevoerd in gebruikte klinkers indien de vrijkomende oude
klinkers in goede staat zijn.
6JU PPHQVOU WBO IFSHFCSVJL JT XPSEU WPPS XFHGVOEFSJOHFO 
ophogingsmaterialen en asfaltverhardingen zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van secundaire materialen (voorzien van keuringscertificaten
en KOMO-keur).
0QQMFLLFOHFWPFMJHWPPSPOLSVJE XBBSPOLSVJEWFSXJKEFSJOHNPFJMJKL
uitvoerbaar is (tussensteunpunten, verharde middenbermen, rond
objecten e.d.) de verharding onkruidwerend uitvoeren, conform de
adviezen van het CROW.
0Q BMMF PWFSJHF WFSIBSEF QMFLLFO QSPCFSFO POHFXFOTU POLSVJE UF
voorkomen, dus straatwerk goed uitvoeren en aansluiten om voegen
klein te houden.
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A.0.2. VLOERKAART
Op bijgaande kaart is aangegeven welke bestratingsmaterialen
aan de orde zijn op trottoir en rijweg in de diverse wijken.

Legenda
Kli Rw

Het beleid is in hoofdlijnen:
t
6JUHBBO WBO TDFOBSJP LPSUF UFSNJKO  EVT NFU UFHFMT
op trottoir in voormalig Oost-Watergraafsmeer en
afronden met klinkers op het trottoir in de westelijke
Indische buurt
t
0WFSBMHFCBLLFOLFJGPSNBBULMJOLFSTJOTUSBUFO CFIBMWF
in de industriewijken, daar BKK’s op de rijweg;
t
)PPGEXFHFOJO[XBSUBTGBMUSJKXFHFOFOUFHFMTPQIFU
trottoir;
t
*+PFWFST CFTUBBOE FO CFTUBBOE *+CVSH IPPGEXFHFO
in asfalt, straten (rijweg) in klinkers of graniet, trottoirs
in klinkers (dikformaat) of speciaal (graniet).
t
*+CVSHFGBTFUFWFSTPCFSFOUFOPQ[JDIUFWBOEFFFSTUF
fase. Voorstellen hiertoe zullen worden uitgewerkt.
Denkrichting is materialen die voldoen aan Puccini,
dus klinkers in de rijbaan en klinkers / tegels op het
trottoir.

BKK Rw
Asf Rw
Hdst / Kli
Trot Kli
Trot Teg
Trot Bijz

Vloerkaart Stadsdeel Oost
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A.0.3. PLATTELANDSWEGEN
Plattelandsweg zijn recreatieve routes met voetgangers
en fietsers en eventueel bestemmingsverkeer per auto.
Gezamenlijke gecombineerde rijbaan van zwart asfalt, waar
nodig versterkte berm met grastegels.
Keuze voor asfalt omdat:
t
"VUIFOUJFLNBUFSJBBMWPPSEFSHFMJKLFXFHFO
t
$PNGPSUBCFMWPPSöFUTFSTTLBUFST

Plattelandsweg

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

Legenda
Plattelandsweg

Locatie plattelandswegen

11

12

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

A.1.0. PROFIE LEN EN DETAILS
Hierna volgen de profieltekeningen die voor Oost worden voorgesteld. Het is
een selectie van de Puccini-tekeningen voor heel Amsterdam.
Er zijn op onderdelen nog aanpassingen nodig, bijvoorbeeld mbt de haakse
parkeervakken. Dit wordt nog verwerkt door Ingenieursbureau Amsterdam in
opdracht van de werkgroep Puccini.
Profieltekeningen
De profieltekeningen zijn als volgt geordend:
t
LNQFSVVSTUSBUFO
t
LNQFSVVSTUSBUFO
t
,SVJTJOHFO
t
%FUBJMT

Het toe te passen profiel selecteert u als volgt:
1.
Welk verhardingmateriaal u toe moet passen, vindt u op de vloerkaart
(A.0.2);
2.
In het verkeerbeleid van het stadsdeel en DIVV is vastgelegd welke
straten 30 km/u en welke straten 50 km/u kennen;
3.
De volgende keuzes zijn gemaakt voor 30 km straten:
a.
Standaard worden woonstraten uitgevoerd met een verhoogde
band voor het trottoir en parkeren op het niveau van de rijweg
(profielen 1.1.1 t/m 1.2.2 (30 km);
(profielen 2.1.1 t/m 2.2.3 (50 km);
b.
Standaard afwateringsprincipe is afhankelijk van de
noodzakelijke straathoogte aan de (bestaande) gevels en rond
bestaande bomen. De keuze is tussen:
i.
Bandkolk (als men lager bij de gevel moet uitkomen);
ii.
Molgoot met valkolk (als men hoger bij de gevel mag
uitkomen).
c.
In buurten die al ver zijn gevorderd (> 50%) met het profiel
met 4 banden, wordt deze oplossing verder voortgezet (profiel
1.3.1, 1.4.2 (30 km) , 2.4.1 en 2.4.2 (50 km)).
Het gaat om:
i.
Indische buurt NW en ZW;
ii.
Eenhoorngebied;
JJJ *+CVSH FOLFMFCVVSUFO
Hierna volgen de details die voor Oost worden voorgesteld, deels gebaseerd
op Puccini-voorstellen. Een deel zal worden aangevuld als ze vanuit Puccini
beschikbaar komen.
Profielwiggen
In Deel B (Profielwiggen) wordt ingegaan op de toedeling van de ruimte aan de
verschillende verkeersfuncties. Dit op basis van de prioritering in het Visiedeel.
Een en ander is uitgewerkt in tekeningen van de profielwiggen.
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A.1.0 30 KM STRAAT
1.1 Variant 1 Bandkolk klassiek

1.1.1 Bandkolk klassiek en gebakken klinkers in voetpad
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1.1.2 Bandkolk klassiek en tegels in voetpad
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1.2 Variant 2 Valkolk klassiek

1.2.1 Valkolk klassiek en gebakken klinkers in voetpad
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1.2.2 Valkolk klassiek en tegels in voetpad

15

1.3 Variant 3 Valkolk modern

1.3.1 Valkolk modern en gebakken klinkers in voetpad
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1.4 Variant 4 Valkolk modern a-niveau

1.4.2 Valkolk modern a-niveau en tegels in voetpad
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1.5 Kades

1.5.1 Kades van 9 meter breed
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1.5.2 Kades van 12 meter breed
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Details volgen van Puccini

1.5.3 Kades van 18 meter breed
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1.6 Parkeren

Details volgen van Puccini

1.6.1 Haaksparkeren

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

Details volgen van Puccini

1.6.2 Schuinparkeren
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A.2.0 50 KM STRAAT
2.1 Variant 1 Bandkolk klassiek

2.1.1 Bandkolk klassiek en gebakken klinkers in voetpad
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2.1.2 Bandkolk klassiek en tegels in voetpad

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

2.1.3 Bandkolk klassiek en tegels in voetpad mangaanklinker in parkeervakken

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE
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2.2 Variant 2 Valkolk klassiek

2.2.1 Valkolk klassiek en gebakken klinkers in voetpad
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2.2.2 Valkolk klassiek en tegels in voetpad

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

2.2.3 Valkolk klassiek en tegels in het voetpad en mangaanklinkers in de parkeervakken

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE
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2.3 Variant 3 Valkolk modern

2.3.1 Valkolk modern en gebakken klinkers in voetpad
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2.4 Variant 4 Valkolk modern a-niveau

2.4.1 Valkolk modern a-niveau en gebakken klinkers in voetpad

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

2.4.2 Valkolk modern a-niveau en tegels in voetpad
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A.3.0 KRUISINGEN GEDETAILLEERD
3.1 30 km kruising
Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.1.1 Kruising met drempels en tegels in voetpad
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Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.1.2 Kruising met drempels en gebakken klinkers in voetpad

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE
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Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.1.3 Kruising met verhoogd kruisingsvlak en tegels in voetpad
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Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.1.4 Kruising met verhoogd kruisingsvlak en gebakken klinkers in voetpad
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3.2 30/50 km kruising
Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.2.1 Inritconstructie met halve tegels in inrit
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Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.2.2 Inritconstructie met klinkers in voetpad

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE
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3.3 50 km kruising
Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

%FUFLFOJOHFONPFUFOXPSEFOHF[JFOBMTQSJODJQFEFUBJMT%FFYBDUFWPSNWBOESVQQFMTFO
de bandenlijn op de grens van het trottoir en het fietspad kunnen in een ontwerp worden
geoptimaliseerd, zodat een betere opstelruimte voor fietsers kan worden ingepast. Eventueel
is ook een verbreding van de fietsoversteek denkbaar, door de voetgangersoversteek te
versmallen. Dit uiteraard onder voorwaarde dat er voldoende vrije loopruimte resteert.

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.3.1 Fietsoversteek met kazen en doorlopende rollaag tegels/tegels
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Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

%FUFLFOJOHFONPFUFOXPSEFOHF[JFOBMTQSJODJQFEFUBJMT%FFYBDUFWPSNWBOESVQQFMTFO
de bandenlijn op de grens van het trottoir en het fietspad kunnen in een ontwerp worden
geoptimaliseerd, zodat een betere opstelruimte voor fietsers kan worden ingepast. Eventueel
is ook een verbreding van de fietsoversteek denkbaar, door de voetgangersoversteek te
versmallen. Dit uiteraard onder voorwaarde dat er voldoende vrije loopruimte resteert.

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.3.2 Fietsoversteek met kazen en doorlopende rollaag tegels/asfalt

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE
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Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

%FUFLFOJOHFONPFUFOXPSEFOHF[JFOBMTQSJODJQFEFUBJMT%FFYBDUFWPSNWBOESVQQFMTFO
de bandenlijn op de grens van het trottoir en het fietspad kunnen in een ontwerp worden
geoptimaliseerd, zodat een betere opstelruimte voor fietsers kan worden ingepast. Eventueel
is ook een verbreding van de fietsoversteek denkbaar, door de voetgangersoversteek te
versmallen. Dit uiteraard onder voorwaarde dat er voldoende vrije loopruimte resteert.

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.3.3 Fietsoversteek met kazen en doorlopende rollaag klinker/tegels
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Materiaallijst
bij details
Puccini details
Materiaalijst
bij Puccini
Tegels
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klinkers
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

%FUFLFOJOHFONPFUFOXPSEFOHF[JFOBMTQSJODJQFEFUBJMT%FFYBDUFWPSNWBOESVQQFMTFO
de bandenlijn op de grens van het trottoir en het fietspad kunnen in een ontwerp worden
geoptimaliseerd, zodat een betere opstelruimte voor fietsers kan worden ingepast. Eventueel
is ook een verbreding van de fietsoversteek denkbaar, door de voetgangersoversteek te
versmallen. Dit uiteraard onder voorwaarde dat er voldoende vrije loopruimte resteert.

Banden
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Materiaal

Kleur

Opmerking

Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x80
Tegels 300x150x50
Tegels 300x150x50
Tegels 300x300x50
Tegels 300x300x80

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Wit
Grijs
Geel
Geel

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant

Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, keiformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
Klinkers, dikformaat
FG-steen, keiformaat
FG-steen, dikformaat
Klinkers, keiformaat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Mangaan
Rood
Rood
Rood
Wit
Wit
Rood

Vellingkant
Vellingkant
Vellingkant
Rollaag
4 Strekse lagen, op specie
1 Strekse laag
Rollaag
Haaks
Haaks
Haaks

Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 130/150x250
Trottoirband, 280x300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 150x200
Trottoirband, 130x150x150
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 130\150x250
Bochtstuk, 300 x150
Bochtstuk, 300x150
Hoekstuk, 150x200 --> 300x150
Inritband, xxxx
Inritband eindstuk, xxx

Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs

Recht
Bocht, straal XX
Recht
Speciaal

16 feb 2011

Geleide tegels

Kopse rollaag

45 graden buiten
45 graden binnen
45 graden buiten
45 graden binnen
Speciaal
Recht
links en rechts

3.3.4 Fietsoversteek met kazen en doorlopende rollaag klinkers/asfalt
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A.4.0 DETAILS
4.1 Bandkolk klassiek in tegels

4.1.1 Doorsnede met hoogtematen

38
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4.2 Bandkolk klassiek in gebakken klinkers
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4.3 Valkolk klassiek in molgoot

4.3.1 Doorsnede met hoogtematen

40

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

4.4 Valkolk modern met rollaag

Details volgen van Puccini
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4.5 Valkolk modern a-niveau met rollaag

Details volgen van Puccini
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4.6 Hoek parkeervak met molgoot

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

43

4.7 Hoek parkeervak met strekse laag
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4.8 Hoek parkeervak met rollaag

Details volgen van Puccini
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4.9 Overgang rollaag - strekse laag t.p.v. valkolk modern

Details volgen van Puccini
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4.10 Drempel met doorlopende goot

Details volgen van Puccini
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4.11 Drempel met onderbroken goot

Details volgen van Puccini
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4.12 Drempel naar verhoogd kruisingsvlak

Details volgen van Puccini
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4.13 Valkolk modern in rollaag in bocht

Details volgen van Puccini
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4.14 Boomband in voetpad

4.14.1 Ronde boomspiegel voorzien van rollaag in klinker trottoir

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

7JFSLBOUFCPPNTQJFHFMJOYUSPUUPJS
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4.15 Boomband in parkeerstrook
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DEEL B: PROFIELWIGGEN
B.0.1. PROFIELWIGGEN
De toedeling van de schaarse ruimte aan de verschillende functies in het
dwarsprofiel is af te lezen in bijgaande profielwiggen.
Hoe moeten de profielwiggen worden toegepast?
t
#FQBBM PG IFU FFO WFSLFFSTMVXF TUSBBU CFUSFGU PG OJFU BMMFFO
bestemmingsverkeer met lage intensiteit of niet)
t
#FQBBMFFSTUXFMLFQSPöFMXJHWPPSEFTUSBBUBBOEFPSEFJT CJKWPPSCFFME
is het een straat met eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer?
t
#FQBBMIPFWFFMSVJNUFFSJOEFCSFFEUFWBOFFOTUSBBUBBOXF[JHJT
t
-FFTWFSWPMHFOTPQEFSFMFWBOUFQSPöFMXJHIPFEFCFTDIJLCBSFCSFFEUF
moet worden verdeeld tussen trottoir, parkeerstroken en rijweg:
PP = parkeerplaatsen
RB = rijbaan
VP = voetpad
FP = fietspad
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B.5 WIGGEN
5.1 30 km weg

5.1.1 Eenrichtingsverkeer, 30 km weg

56

5.1.2 Tweerichtingsverkeer, verkeersluwe 30 km weg
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5.2 50 km weg

5.1.3 Tweerichtingsverkeer, verkeersdrukke 30km weg
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5.2.1 Twee richtingsverkeer, gebiedsontsluitingsweg, 50 km
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DEEL C: GROEN
C.0.1. GROEN
Inleiding

Groen algemeen

Groen heeft een belangrijke belevingswaarde voor de bewoners van het
dichtbevolkte stadsdeel. Het heeft zowel een recreatieve, educatieve, als een
ecologische functie. De laatste functie staat in veel gevallen onder druk van
de omgeving. De kwetsbare positie van met name bomen in stedelijk gebied
is duidelijk. Functies als verkeer, kabels en leidingen en bebouwing vragen
immers ook om ruimte. Het belang van groen in de stad neemt alleen maar
toe door de klimaatverandering vanwege het verkoelend effect van groen in
de zomer.

Informatie- en kennisoverdracht:
In het ontwerpstadium dient er overleg te zijn tussen ontwerpers en
groenspecialisten om tot de juiste keuze en randvoorwaarden te komen.
Goed overleg tussen de betrokken disciplines leidt tot een beter resultaat in
alle opzichten, kwaliteit, geld, beleving en toegevoegde waarde. Bedenk van
tevoren wat je toekomstverwachting is van die groen op die plek, kan het daar
ongestoord groeien of gaat dat niet en moet er over 20 jaar weer worden her
ingericht? Pas daar je keuze op aan.
t
CJKEFCFIFFSEFSNPFUCFLFOE[JKOPQXFMLLXBMJUFJUTOJWFBVCFIFFSE
dient te worden, aansluitend op het ambitieniveau voor de inrichting.
t
IFUFJOECFFMEWBOEFCFQMBOUJOHNPFUWPPSPOUXFSQFSFOCFIFFSEFS
helder zijn, dus niet alleen het beeld bij oplevering.
t
BMTFSJOIFUHSPFOHFXFSLUNPFUXPSEFOEJFOUDPOUBDUPQHFOPNFOUF
worden met de groenbeheerder
t
IFU BMHFNFOF LXBMJUFJUTOJWFBV WBO IFU PQFOCBBS HSPFO XBBSOBBS
gestreefd wordt, ligt vast in het Handboek Beheer.

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de dragers van het groen
in het stadsdeel, de bomen. Vervolgens wordt ingegaan op kleine parken
(postzegelparken) en heesters en plantsoenen. Tot slot worden een aantal
belangrijke aspecten ten aanzien van het groen behandeld (onkruidgroei en
waterberging).
Per groenobject (o.a. bomen, bosplantsoen, heesters, gazon, bermen)
wordt ingegaan op de situering van het groen, de maatvoering en de
materiaalkeuze.
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Situering groen
t
IFUHSPFONPFUQBTTFOCJOOFOFOBBOTMVJUFOPQHSPFOTUSVDUVVSQMBOOFO
en op de ecologische structuur (toetsen). Er voor waken dat ecologische
structuren niet onderbroken raken (bijv. ecolint).
t
BMMF UF POEFSIPVEFO WPPS[JFOJOHFO HSBT  CFQMBOUJOHFO  TMPUFO  FUD 
dienen goed bereikbaar te zijn voor machines.
t
PQFOCBBS HSPFO OJFU EJSFDU BBO QBSUJDVMJFS HSPFO MBUFO HSFO[FO JO
verband met de kans op (il)legale ingebruikname door bewoners, door
het aanleggen van een pad of een duurzame erfafscheiding.
t
JO FFSTUF JOTUBOUJF HFFO QMBOUWBLLFO QMBBUTFO BBO EF OPPSE[JKEF
van gebouwen in verband met bezonning. Als er voorstellen
(mogelijkheden) zijn om dit wel te doen dan dit laten toetsten door de
groenbeheerder.
t
PN IFU POUTUBBO WBO APMJGBOUTQBBEKFT UFHFO UF HBBO  EJFOU CJK IFU
ontwerpen van groenvakken rekening te worden gehouden met
bestaande doorlooproutes, waarbij hekwerken tot een minimum
beperkt dienen te worden
t
JO WFSCBOE NFU TPDJBMF WFJMJHIFJE NPFU SFLFOJOH XPSEFO HFIPVEFO
met het zicht vanuit woningen op parkeervakken, voet- en fietspaden.
t
EPPSHBBOEF SPVUFT NPFUFO PQFO WBO LBSBLUFS [JKO  XBBSCJK HFFO
beplanting over de randen van paden hangt.
t
FS NPFU HFFO CFQMBOUJOH HFQMBBUTU XPSEFO EJF EF WFSMJDIUJOH WBO
paden belemmert.
t
#JK UPFQBTTJOH WBO IFFTUFST FO CPTQMBOUTPFO [PWFFM NPHFMJKL
onderbeplanting toepassen.
t
UVTTFO WFSIBSEJOH FO QMBOUTPFOWBLLFO EJFOU CJK WPPSLFVS FFO
kantopsluiting (verhoogde band) aanwezig te zijn, o.a. in verband met
invloed zout bij gladheidsbestrijding.
t
CJK[POEFSIFEFOCJKHMBEIFJETCFTUSJKEJOH
voorkomen van pekel en strooizouten in bermen en
groenvakken, bijvoorbeeld door toepassing van een verhoogde
band
soorten kiezen die goed bestand zijn tegen invloed van
dooizouten.
niet strooien in grotere groengebieden als Flevopark en
Diemerpark.
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Maatvoering
t
SFLFOJOHIPVEFONFUANBSHJOBBMHSPFOIFUPOUXFSQWBOEFPQFOCBSF
SVJNUF NPFU øFYJCFM [JKO OV TQFFMWPPS[JFOJOHFO  PWFS UJFO KBBS XBU
anders.
t
HFFO ATOJQQFSHSPFO UPFQBTTFO  LMFJOF HSPFOTUSPLFO [JKO
onderhoudsintensief en slijtagegevoelig en hebben hoge
onderhoudslasten door schoffelen en kantsteken.
Let op: dit betekent niet dat de hoeveelheid groen in een ontwerp
moet verminderen!
Materiaalkeuze
t
%VVS[BBNJOLPQFO
t
(FCSVJLQMBOUNBUFSJBBMEBUQBTUCJKEFMPDBMFPNTUBOEJHIFEFO
t
)PVE CJK BBOCSFOHFO WBO HSPOE [PWFFM NPHFMJKL SFLFOJOH NFU IFU
beheer; te voedselrijke grond betekent onnodig veel schoffelwerk.
Daarentegen groeit de beplanting bij een voedselarme situatie minder
snel dicht.
t
CJK IFU NBLFO WBO CFQMBOUJOHTQMBOOFO SFLFOJOH IPVEFO NFU EF
behoefte van insecten aan drachtplanten. Vooral het tekort aan planten
met een zomer- en najaarsdracht speelt hierbij een rol.
t
LJKL TQFDJöFL OBBS IFU UZQF LSVJE  IFFTUFS PG CPPN EBU BBOUSFLLFMJKL
is voor insecten en vogels. Gebruik van inheemse soorten heeft de
voorkeur.
t
CJKCFQMBOUJOHTQMBOOFOMPHJTDIFLFV[FTNBLFOXBBSCJKCFQMBOUJOHFO
in dicht bebouwde omgeving zo min mogelijk obstakels vormen voor
zwerfvuil.
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Bomen
Situering bomen
t
CJKIFUPOUXFSQWBOEFPQFOCBSFSVJNUFWPPSCPNFOSFLFOJOHIPVEFO
met een optimale ondergrondse groeiplaats (voldoende bewortelbare
ruimte).
t
EF BGTUBOE UVTTFO CPNFO FO WFSUJDBMF PCKFDUFO EJFOU UFO NJOTUF
een halve kroondiameter bij volle wasdom te bedragen, zodat in de
toekomst geen dunning of verplanting nodig is. Uitgangspunten
hierbij zijn de kroondiameter na 30 jaar en een opkroon hoogte van
NBYJNBBMWBOEFIPPHUFWBOEFCPPN
t
MBOUBBSOQBMFOPQNJOJNBBMNFUFSVJUEFTUBNQMBBUTFO
t
CPNFO [P WFS NPHFMJKL VJU EF SJKXFH QMBOUFO JWN BBOSJKEJOHT FO
strooizoutschade. Voorkomen dat pekelwater in boomspiegels kan
lopen.
t
EF BGTUBOE UVTTFO CPNFO FO EF SJKCBBO EJFOU UFO NJOTUF   Y EF
kroondiameter bij volle wasdom te bedragen. Van deze eis kan worden
afgeweken als een opkroonhoogte (doorrijhoogte) van minimaal 7
meter gerealiseerd kan worden bij volle wasdom.
t
CPNFOCJKWPPSLFVSTJUVFSFOJOHSBTPGJOCFQMBOUJOH(FFOCPNFOJO
verharding als er binnen een straal van 15 meter een goede standplaats
in het groen is (o.a. in verband met grote groeiverschillen tussen bomen
in verharding en bomen in groen).
t
HFFO1PQVMJFSFO 8JMHFOPG7MFVHFMOPUFOUPFQBTTFOCJOOFOFFOTUSBBM
van 15 meter uit verharding i.v.m. opdrukken van de verharding.
t
CPNFOJOHSBTSFLFOJOHIPVEFONFUWPMEPFOEFSVJNUF UVTTFOCPNFO
en objecten, of tussen bomen onderling) voor maaiwerk (5-delige
maaier heeft een maaibreedte 3,50 meter).
t
SFLFOJOH IPVEFO NFU CF[POOJOH FO CFMJDIUJOH WBO HFCPVXFO 
particuliere tuinen en speelplaatsen en met onderliggend groen.
Vermijd schaduwoverlast voor bewoners.
t
CPNFOCJKQBSLFFSWBLLFOWPPS[JFOWBOFFOWFSIPPHEFCBOESPOEPN
(of verhoogd oor). Geen hitme’s meer ivm vastketenen fietsen.
t
UBW CFTUBBOEF CPNFO HFFO LBCFMT FO MFJEJOHFO FO 0OEFSHSPOET
Breng Syteem (OBS) aanbrengen binnen de kroonprojectie van
bestaande bomen.
t
SFLFOJOHIPVEFONFUEVVS[BBNIFJEFOJOIFFNTFøPSBFOGBVOB
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t

t

UBWCFTUBBOEFCPNFO
indien er werkzaamheden binnen de kroonprojectie
van bestaande bomen moeten worden uitgevoerd, is
NBYJNBMF BBOEBDIU WPPS EF CPPN FFO WFSFJTUF %F QPTUFS
‘Boombescherming op bouwlocaties’ van de Vereniging
Stadswerk is integraal van toepassing.
streven naar handhaving van bestaande bomen op hun huidige
standplaats. Bomen die verwijderd moeten worden ten behoeve
van nieuwe inrichtingsplannen worden gekapitaliseerd
volgens rekenmethode van de NVTB = Nederlandse Vereniging
5BYBUFVSTWBO#PNFO
Herplant dient bij voorkeur uitgevoerd te worden op de ‘oude’
locatie (zie ook kapverordening).
JOEJFOFSXFSL[BBNIFEFOCJOOFOEFLSPPOQSPKFDUJFWBOFFOCFTUBBOEF
boom worden uitgevoerd, dient de groenbeheerder hiervan op de
hoogte te worden gesteld.

Maatvoering
t
CPNFOUPFQBTTFOWBOFFOHSPPUUFLMBTTFEJFHFTDIJLUJTWPPSEFMPDBUJF
voldoende ruimte creëren om de bomen te laten groeien tot volle
wasdom, dit geldt zowel boven de grond (voldoende onderlinge afstand
en afstand tot verticale objecten) als onder de grond (doorwortelbare
ruimte).
t
WPPSOJFVXUFQMBOUFOCPNFO[JKOFJTFOWBOUPFQBTTJOHNFUCFUSFLLJOH
tot de doorwortelbare ruimte, de breedte van de plantlocatie,
plantafstanden ten opzichte van obstakels en afmetingen van
boomkransen (zie details).
t
IFUQMBOUHBUNBHQBTXPSEFOHFHSBWFOOBEBUBMIFUPWFSJHFHSPOEXFSL
gereed is.
t
HFCSVJLFFO[PHSPPUNPHFMJKLFNBBUCPPN
t
PQ UFLFOJOHFO CPNFO JOUFLFOFO JO WPMMF XBTEPN  KBBS  FO PQ
schaal.
t
EF QMBOUHBUFO XBBS NPHFMJKL WFSCJOEFO UPU BBOFFOHFTMPUFO
plantsleuven, voorzien van voldoende grote boomspiegels.
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Materiaalkeuze
t
QMBOUHBUFOUFOCFIPFWFWBOOJFVXFCPNFOJOWFSIBSEJOHWPPS[JFOWBO
bomenzand. Eisen bomenzand: matig fijn zand (M50 = 180 -300 mm,
PSHBOJTDIFTUPG EBUUPUNBY/DNWFSEJDIUNBHXPSEFO
(indringingsweerstand na verdichten 1,5-2,0 MPa).
t
QMBOUHBUFOWPPSCPNFOJOHSBTFOCFQMBOUJOHWPPS[JFOWBOUFFMBBSEF
t
0QUJF PQ CJK[POEFSF QMFLLFO CPPNTQJFHFM WVMMFO NFU HSJOEFQPYZ 
parelgrindkleurig, fractie 4-5 mm. (pilot uitvoeren, indien geslaagd
breder toepassen).
t
CJK QMBOUHBUWFSCFUFSJOH NJOJNBBM  N CPNFOHSPOE BBOCSFOHFO
Indien dit niet mogelijk is dient contact opgenomen te worden met de
groenbeheerder.
t
#PPNSPPTUFSTOJFUTUBOEBBSEUPFQBTTFOJWNIPHFPOEFSIPVETLPTUFO
Bij eventuele toepassing op bijzondere plekken aanleggen
boomroosters: wegendoek toepassen; afstrooien met lava of split
(steenslag 30 mm) Drainagesplit of vergelijkbaar (Granudrain).
t
HFFO TPPSUFO HFCSVJLFO EJF FYUSB HFWPFMJH [JKO WPPS IFFSTFOEF
ziekten, zoals bacterievuur, iepziekte, watermerkziekte, Massaria,
kastanjebloedingsziekte of eikenprocessierups
t
BMUJKELJF[FOWPPSCPNFONFUFFOLMVJUHSPPUUFFOTUBNEJLUFEJFWPMEPFU
aan de tabel die bij de groeiplaatsomstandigheden is opgenomen.
t
SPOE TQFFMQMBBUTFO  QFVUFSTQFFM[BMFO  NBOFHFT FO EFSHFMJKLF HFFO
HJGUJHFCPNFOFOQMBOUFOUPFQBTTFO[PBMT-BCVSOVN 5BYVT;JFEFMJKTU
van giftige planten op: www.neerlandstuin.nl.
t
#PNFO CFTDIFSNFO UFHFO QBSLFFSTDIBEF EPPS IFU BBOCSFOHFO
op oren en neuzen met trottoirband of door het omringen met een
verhoogde boomkrans (zie details).
t
CJKEFWPMHFOEFTPPSUFOLBOPOEFSCFQMBOUJOH EJFOJFUQFSTÏWPMMF[PO
nodig heeft:
Betula
Koelreuteria
Ginkgo
Metasequoia
Gleditsia
Nothofagus
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t

7PPSBMMFPWFSJHFCPPNTPPSUFOJTIFUWBOEFTPPSUFOLFVTFOEFTJUVBUJF
afhankelijk, of onderbeplanting mogelijk is. Bij de volgende bomen
geen onderbeplanting toepassen:
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus spaethii
Aesculus
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Ostrya carpinifolia
Parrotia persica
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Bosplantsoen
Situering bosplantsoen
t
SBOEFOMBOHTSPVUFTNPFUFONJOTUFOTNFUFSTUSVJLWPFUWSJK[JKO*EFN
rondom zitbanken.
Maatvoering
t
IFUFJOECFFMECFQBBMUEFNJOJNBMFCSFFEUFWBOIFUWBL
bomen alleen (2 rijen)
: 10-15 meter
2 rijen bomen met 1 struikrand
: 25 meter
struiken alleen
: 5 meter
struiken met incidentele bomen
: 10 meter
t
EFNBYJNVNIPPHUFWBOCFQMBOUJOHCJKVJU[JDIUIPFLFOJT NFUFS
Materiaalkeuze
t
NFOHJOHCJKWPPSLFVSHSPFQTHFXJKT
t
SBOEFO NPFUFO WPPS[JFO XPSEFO WBO FFO MBBH TDISBMF HSPOE WBO
minstens 20 cm dik.
t
CJKEFTPPSULFV[FSFLFOJOHIPVEFONFUCFIFFSCBBSIFJEJOCFQMBOUJOH
met dorens (rozen) blijft zwerfvuil gemakkelijk hangen. Geen algeheel
verbod, maar beperkt en gericht toepassen.
t
MBOHTXFHFOFOöFUTQBEFOJOWFSCBOENFUHMBEIFJECFTUSJKEJOHTPPSUFO
kiezen die goed bestand zijn tegen invloed van strooizout.
t
JOEJFOFFOCFQMBOUJOHWBOCPTQMBOUTPFOHSFOTUBBOHB[POPGWFSIBSEJOH
dan over een breedte van 0,50 meter (lagere) randbeplanting
toepassen.
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Heesters
Maatvoering
t
EFNBYJNVNIPPHUFWBOCFQMBOUJOHCJKVJU[JDIUIPFLFOJT NFUFS
Materiaalkeuze
t
CJK EF TPPSULFV[F SFLFOJOH IPVEFO NFU CFIFFSCBBSIFJE JO IFFTUFST
met dorens (struikrozen) blijft zwerfvuil gemakkelijk hangen. Geen
algeheel verbod, maar beperkt en gericht toepassen.
t
TPPSUFOUPFQBTTFOEJFBBOTMVJUFOCJKEFUPFQBTTJOHFOEBBSWPMEPFOEF
groeimogelijkheden hebben.
t
MBOHTXFHFOFOöFUTQBEFOJOWFSCBOENFUHMBEIFJECFTUSJKEJOHTPPSUFO
kiezen die goed bestand zijn tegen invloed van dooizouten.
t
JOEJFO IFU TPSUJNFOU WPPSBM HFLP[FO JT WBOXFHF CMPFJLXBMJUFJU  EBO
weinig of geen bomen in dit deel van de beplanting plaatsen.
t
CJKIFUUPFQBTTFOWBOTPMJUBJSTUSVJLFONPFUWPMEPFOEFIPPHUFWFSTDIJM
aanwezig zijn tussen vakbeplanting en solitairen.
t
SP[FO  WBTUF QMBOUFO  QMBOUFOCBLLFO PWFS IFU BMHFNFFO
toepassing vermijden in verband met de hoge onderhoudskosten
(arbeidsintensief ).
t
#JKIBHFOSFLFOJOHIPVEFONFULMFJOFWPHFMTFOEFCFTDIFSNEFNVT 
hoogte waar mogelijk aanpassen aan de behoefte van mussen, minimaal
120 cm hoog, zoadat de vogels hier bescherming in hebben.
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Gazon
Situering gazon
t
HFFO HB[PO UPFQBTTFO POEFS EJDIUF CPPNLSPOFO (B[PO JT OJFU
bestand tegen te zware schaduw.
t
FS NPFU SFLFOJOH XPSEFO HFIPVEFO NFU FFO QMFL XBBS EF
maaimachine het gras kan oprijden (vrij van parkeren en obstakels,
de transportbreedte van een 5-delige maaier bedraagt 2,50 meter, de
transportbreedte van een cirkelmaaier bedraagt 1,91 meter).
t
[PNJONPHFMJKLPCTUBLFMTQMBBUTFOJOHB[POT

Bermen
Situering
t
XBBSTUFJMFUBMVETPOWFSNJKEFMJKL[JKO SFLFOJOHIPVEFONFUWPMEPFOEF
werkruimte voor machines.

Maatvoering
t
WPPS HB[POT HFMEU EBU HSBTTUSPLFO NJOJNBBM EF CSFFEUF WBO FFO
cirkelmaaier (2 meter) dienen te hebben.
t
WPPSHB[POTHFMEUEBUEFBGTUBOEUVTTFOUXFFPCTUBLFMTHSPUFSNPFU
zijn dan de breedte van een cirkelmaaier (2 meter).
t
WPPS MBOH HSBT FO LSVJEFO[POFT HFMEU EBU HSBTTUSPLFO NJOJNBBM EF
breedte van een vingerbalk (1,30 meter) dienen te hebben.
t
WPPS MBOH HSBT FO LSVJEFO[POFT HFMEU EBU EF BGTUBOE UVTTFO UXFF
obstakels groter moet zijn dan de breedte van een vingerbalk (1,30
meter).

Materiaalkeuze
t
CJKEFBBOMFHWBOCFSNFOTDISBMFHSPOEHFCSVJLFO NFUNBYJNBBM
organische stof.
t
CJKOBUVVSCFSNFOJTIFUNBBJCFMFJEWBOCFMBOH

Maatvoering
t
HFFOTNBMMFTUSPLFOHSPFOUVTTFOBBOEFFOFLBOUFFOWPFUöFUTQBE
en aan de andere kant de rijbaan. De reden hiervoor is dat deze niet
goed te onderhouden en onderhoudsintensief zijn.

Materiaalkeuze
t
CJKEFBBOMFHWBOHB[POTTDISBMFHSPOEHFCSVJLFO NFUPSHBOJTDIF
stof.
t
HFFOTDISBMFHSPOEHFCSVJLFOWPPSHB[POTPQTDIBEVXSJKLFQMFLLFOPG
taluds.
t
JOWFSCBOENFUEFWFSTDIJMMFOJOPOEFSIPVEPOEFSTDIFJENBLFOUVTTFO
lang gras, kruidenzones en gazon.
t
LVOTUHSBT BMMFFO UPFQBTTFO CJK [FFS JOUFOTJFG HFCSVJL FO JOUFOTJFWF
sportactiviteiten.
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Geveltuinen
t
EF TUSPPL HSPOE JT NBYJNBBM  DN EJFQ UFO PQ[JDIUF WBO EF HFWFM 
afhankelijk van de overblijvende loopruimte, en heeft een lengte van
NBYJNBBMEFQFSDFFMTCSFFEUFCJKXPOJOHFO
t
OB BBOMFH WBO EF HFWFMUVJO PG IFU QMBBUTFO WBO CMPFNQPUUFO PG
meubilair moet een vrije doorgang van minimaal 1,50 meter overblijven
op het trottoir. In winkelgebieden en -straten zijn geveltuinen niet
toegestaan.
t
IFU TUBETEFFM WFS[PSHU EF BBOMFH NFU NBUFSJBMFO QBTTFOE CJK EF
omgeving en de aarde. De aanvrager zorgt zelf voor beplanting.
t
EF JO CSVJLMFFO HFHFWFO TUSPPL HSPOE CMJKGU FJHFOEPN WBO IFU
stadsdeel
t
BMT EF HFWFMUVJO XFFS XPSEU WFSXJKEFSE  EBO NPFU EF CFXPOFS EJU
aanvragen bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte.
t
XBOOFFS OVUTCFESJKWFO JO PG OBBTU EF HFWFMUVJO XFSL[BBNIFEFO
uitvoeren, is eventuele schade niet verhaalbaar bij het nutsbedrijf en/
of Stadsdeel Oost
t
WPPSFWFOUVFMFTDIBEFBBOLBCFMTFOMFJEJOHFOWBOIVJTBBOTMVJUJOHFO
na op levering van de geveltuin is de aanvrager verantwoordelijk
t
EFBBOWSBHFSJT[FMGWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUPOEFSIPVECJOOFOEF
grenzen van de geveltuin en het overleg met de verhuurder als sprake
is van een huurwoning.
t
"BOMFH WJOEU QMBBUT OBEBU EF FJHFO CJKESBHF BBO IFU 4UBETEFFM JT
overgemaakt.
t
%FHFWFMUVJONPFUEBBEXFSLFMJKLBMTHFWFMUVJOXPSEFOHFCSVJLU NFU
beplanting en met een voldoende mate van onderhoud
t
%F HFCVJLUF QMBOUFO JO FFO HFWFMUVJO NPHFO HFFO IJOEFS WPPS
gebruikers van het trottoir opleveren, ze dienen dan ook binnen de
maten van de geveltuin te blijven.
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Kadetuinen en groen op steigers
Richtlijnen kadetuinen
t
%FCMPFNCBLLFOFOoQPUUFONPHFOBMTNBYJNBMFEJFQUFEFEFLTUFFO
van de kademuur hebben. Deze is aan de ene kade breder (bv
Levantkade) dan aan de andere kade (bv Panamakade). De openbare
ruimte is echter eveneens minder breed aan de kades met smalle
bovenzijdes.
t
%FLBEFUVJOIFFGUBMTNBYJNBMFMFOHUF
De breedte van de woonboot in geval van haaks liggen op de
kade.
De lengte van de woonboot in geval de woonboot langs
liggend is
t
5PFHBOHUPUEFOVUTLBTUEPPSMFWFSBODJFSTNPFUHFXBBSCPSHECMJKWFO
t
*O XJOLFMTUSBUFO FO oHFCFJEFO NPHFO HFFO LBEFUVJOFO XPSEFO
ingericht.
t
)FUNPFUWPPSXBOEFMBBSTNPHFMJKLCMJKWFOPWFSEFPQFOCBSFLBEFUF
lopen.
t
*OHFWBMWBOXFSL[BBNIFEFOBBOEFLBEFWFSXJKEFSUEFCFXPOFSEF
CMPFNCBLLFOFOoQPUUFO
t
%FLBEFCMJKGUPQFOCBBSUPFHBOLFMJKL
t
*OWFSCBOENFUFWFOFNFOUFOFOEFBBOXF[JHIFJEWBOFFOEFLTDIVJU
NPHFO CFXPOFST PQ CFQBBMEF QMFLLFO CW BBO EF +BWBLBEF  HFFO
kadetuin inrichten.
Voor kadetuinen en groen op steigers geldt dat bewoners deze op elke moment
kunnen plaatsen, mits zij voldoen aan bovenstaande voorwaarden hoeven zij
geen toestemming van te voren te vragen.
Richtlijnen voor groen op openbare steigers
t
&SNPFUFFOMPPQQBEWBONFUFSPQEFTUFJHFSWSJKCMJKWFO
t
%F CMPFNCBLLFO FO QPUUFO NPHFO NBYJNBBM   NFUFS EJFQ UFO
opzichte van de rand van de steiger.
t
%F TUFJHFSMFOHUF PG EF CPPUCSFFEUF HFFGU EF NBYJNBMF CSFFEUF BBO
XBBSCFXPOFSTIVOCMPFNCBLLFOFOoQPUUFONPHFOOFFS[FUUFO
t
#JKFWFOUVFMFXFSL[BBNIFEFOBBOEFTUFJHFSXPSEFOEFCMPFNCBLLFO
FOoQPUUFOWFSXJKEFSEPQWFS[PFLWBOIFU4UBETEFFM
t
%FTUFJHFSCMJKGUJOIFUHFIFFMPQFOCBBSHFCJFE
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Natuur: flora en fauna
Algemeen
t
HFCJFEFOEJFCJOOFOEF1SPWJODJBMF&DPMPHJTDIF)PPGETUSVDUVVSWBMMFO 
dienen te voldoen aan de landelijke en provinciale eisen.
t
CJKIFSJOSJDIUJOHWBOHFCJFEFOBMJOGBTFVJUIFU1MBCFSVNEFCFTUBBOEF
natuurlijke waarden in kaart brengen. Indien de natuurwaarden hoog
blijken te zijn, dient de noodzakelijkheid van het project, mogelijke
alternatieve locaties en compenserende en mitigerende maatregelen
onderzocht te worden. Natuurwaarden zijn hoog wanneer dit blijkt uit
de Natuurwaardenkaart Amsterdam (DRO) of wanneer beschermde
soorten voorkomend in tabel 2 of 3 van de Flora- en Faunawet in het
gebied voorkomen.
t
&DPMPHJFBTQFDUFO NFFOFNFO JO POUXFSQ /FTU FO WFSCMJKGQMBBUTFO
van vogels en vleermuizen dienen waar mogelijk in de nieuwe situatie
terug te vinden zijn. Indien een civiel werk in een onderdeel van de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, Hoofdgroenstructuur of in
een ecologisch belangrijke zone ligt, dient de vrije migratie van landen waterdieren zoveel mogelijke gewaarborgd te zijn. Dit eventueel
via speciale voorzieningen als bijvoorbeeld faunatunnels. Geschikte
routes met voldoende dekking realiseren.
t
CJKOBUVVSPOUXJLLFMJOHFOJOSJDIUJOHWPPSOBUVVSMJKLCFIFFSEJFOUJOFFO
vroeg stadium nauw overlegd te worden met de toekomstig beheerder
en met een ecoloog. Er dient hierbij optimaal gebruik gemaakt te
worden van bestaande of historische waarden (ongestoorde grond,
bestaande floristische en faunistische waarden, voorkomen van
onnodige verrijking van de grond).
t
FS EJFOU BMUJKE UF XPSEFO WPMEBBO BBO EF [PSHQMJDIU UFO BBO[JFO WBO
planten en dieren. Waar mogelijk wordt op dat tijdstip en op die
manier gewerkt dat de ter plaatse aanwezige planten en dieren zo min
mogelijk last hebben van de werkzaamheden.
t
LBQQFO WBO CFQMBOUJOHFO EJFOU QMBBUT UF WJOEFO CVJUFO IFU
broedseizoen zoals omschreven in de flora en faunawet (dit verschilt
per soort) Indien kap of snoei niet te vermijden is dient contact
opgenomen te worden met groenbeheerder. Buiten deze periode
dient er onderzocht te worden of er sprake is van broedende vogels in
of in de directe omgeving van de te kappen beplanting en/of er sprake
is van een vaste rust- of verblijfplaats van vogels en vleermuizen.
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t

Milieu
t
t
t
t
t
t
t
t
t

%F HFNFFOUF XFSLU WPMHFOT EF WBTUHFTUFMEF (FESBHTDPEF 'MPSB FO
Faunawet van Amsterdam.

EFUPFUFQBTTFONBUFSJBMFOEJFOFOXBBSNPHFMJKLSFDZDMFCBBS[JKO
XBBSNPHFMJKLFOWFSBOUXPPSEHFSFDZDMFEFNBUFSJBMFOUPFQBTTFO
VJUTMVJUFOEIPVUNFU'4$LFVSNFSLUPFQBTTFO
HFFODIFNJTDIWFSEVVS[BBNEFNBUFSJBMFOUPFQBTTFO
TUSFFGOBBSFFONJOJNBBMFOFSHJFHFCSVJL
POEFSHSPOETFJOGSBTUSVDUVVSOJFUEJFQFSBBOMFHHFOEBOOPPE[BLFMJKL
CFNBMJOHFO[PWFFMNPHFMJKLCFQFSLFO
XBBSNPHFMJKLSFHFOXBUFSJOöMUSFSFO
WSJKLPNFOEFNBUFSJBMFOTDIFJEFO SFJOJHFOFOPQFFONJMJFVUFDIOJTDI
verantwoorde wijze afvoeren of verwerken.
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BIJLAGE C2 (GROEIPLAATSOMSTANDIGHEDEN)
Algemene groeiplaatsomstandigheden
Voor gezonde bomen in het stadsdeel is het volgende van belang (zie ook
“verslag werkgroep standplaatsverbetering bomen in verharding” van
Ingenieursbureau Amsterdam):
voldoende hoeveelheid bomenzand per boom
boomkeuze afstemmen op groeiomstandigheden
bomenzand in droge omstandigheden verwerken
bomenzand niet hoger dan 2 MPa verdichten (20 kg per cm2)
voorkom afwatering van strooizout naar boomkransen (b.v. door rand
van krans hoger te stellen).
Soms is er te weinig ruimte in het profiel om met een normale oplossing aan
deze eisen te voldoen. Dan kan worden uitgeweken naar de oplossing met
kratjes of zelfs boombunkers.
Omschrijving boomformaten en groeiplaatsgrootte
Boomgrootte

Eindbeeld
(grootte)

Aankoopmaat
(omtrek)

Doorsnede

Bomengrond

1e grootte

groter dan
12 meter

40 - 45 cm

12 - 14 cm

30 - 35 m3

2e grootte

6 - 12 meter

25 - 30 cm

8 - 10 cm

25 - 30 m3

3e grootte

tot 6 meter

20 - 25 cm

6 - 8 cm

20 -25 m3
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Kabels en leidingen
Bij huisaansluitingen dienen kabels en leidingen gebundeld tussen twee
bomen de bomenzandsleuf te kruisen. Bij toepassing van een wortelwerend
scherm is het mogelijk om de kabels en leidingen dichter bij bomen aan te
leggen dan de voorgeschreven afstand. Niettemin dient ook hier de beschikbare
doorwortelruimte per boom te worden aangehouden.
Boombeschermingsmaatregelen
Zie ook hoofdstuk D.Groenbescherming.
Waar mogelijk dienen bij parkeerplaatsen in de buurt van bomen grastegels
te worden toegepast (zie profielvoorstel sportparken). Ook voor parkeren
in de middenberm (Linnaeusparkweg) biedt dit de mogelijkheid om de
groeiplaatsomstandigheden voor bomen te verbeteren. Het betekent dat op de
plek van de grastegels enkele parkeerplaatsen dienen te worden opgeofferd.
Parkeren (frequent) op grastegels wordt ontraden (gras verdwijnt dan).
Bomengrond
Bomengrond is speciaal samengestelde grond ten behoeve van in de
verharding geplaatste bomen. Deze grond dient dan ook zowel een goede
basis voor de ontwikkeling van bomen te bieden als voldoende stevigheid voor
de bovenliggende verharding. Bomengrond wordt niet altijd onder de zelfde
samenstelling aangeboden, maar wordt meestal samengesteld uit zand met
kleihoudende veengrond of compost. In de handel is de bomengrond onder
verschillende namen te verkrijgen, te weten: bomengrond, bomenzand, straatbomenzand, sleuvengrond, 5%-mengsel en bemestzand. In de vakliteratuur
(CROW) wordt bomengrond omschreven als “teelgrond” onder verharding.
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Samenstellingseisen voor bomengrond
Zand:
t
[BOEHSPOENFUFFO.DJKGFSWBOBG CJKWPPSLFVSUVTTFOEFFO
500)
t
VOJGPSNJUFJUTDPÑóDJÑOU %%HFUBM EJFOULMFJOFSEBO UF[JKO
t
LBMLHFIBMUFNBYJNBBMË
t
HFFOTDIFQSFTUFO
Organische stof
t
NBYJNBBM  HFXJDIUTQSPDFOUFO PSHBOJTDIF TUPG JO WFSCBOE NFU
verzakking)
t
WPMEPFOEF iVJUHFSJKQUw JO WFSCBOE NFU [VVSTUPGDPOTVNQUJF FO
stikstofvoorziening)
Kleigehalte
t
LMFJOFS EBO IFU QFSDFOUBHF PSHBOJTDIF TUPG  UF[BNFO OJFU NFFS EBO
8-10 massaprocenten
Vochtpercentage
t
CPNFO[BOENFUNBYJNBBMWPDIU PQUJNBBMJTUPU
pH-waarde
tQ)NPFUBBOTMVJUFOCJKLFV[FCPPNTPPSU CJKJOEJòFSFOUFTPPSUFOHFMEU
½ tot 7 ½ )
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Begrippenlijst bomen
doorwortelruimte volume:ondergrondse groeiruimte
groeiplaats: onder- en bovengrondse omgeving van de boom
groeiplaatsomstandigheden:
omgevingsfactoren
die
de
groeiomstandigheden van een boom bepalen

HSPFJSVJNUFCFTDIJLCBSFSVJNUFWPPSÏÏOCPPN
hangwaterprofiel: bodemprofiel zonder grondwaterinvloed
indringingsweerstand: tegendruk van de grond bij het wortelen van
de boom
kroonprojectie: verticale projectie van de boomkroon
luchtdoorlatend oppervlak: mogelijkheid van luchtdoorlating van
grond (wel mogelijk bij klinkers en tegels, niet mogelijk bij asfalt of
beton)
MPa: grootheid (Mega Pascal) voor ondermeer indringingsweerstand
omrekeningsfactor kroonprojectie: te gebruiken bij sterk afwijkende
kroonhoogte t.o.v. de diameter (kroonhoogte (H) / kroondiameter (B))
plantgat: ruimte voor het planten van een boom
plantplaats: ruimte die wordt aangepast aan de eisen van de boom
profiel van vrije ruimte: bovengrondse ruimte langs een weg waar geen
begroeiing mag voorkomen
randeffect: vochtleverantie uit de niet doorwortelde randen van de
groeiplaats
standplaats: geografische plaats van een boom
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DEEL D: STRAATMEUBULAIR
D.0.1.1 INLEIDING STRAATMEUBILAIR
Inleiding
In dit hoofdstuk D vindt u het standaard toe te passen assortiment
straatmeubilair, gerangschikt op alfabetische volgorde. De assortimentskeuze
heeft plaatsgevonden op basis van de uitgangspunten in het visiedeel van het
Handboek. Daartoe heeft een nadere uitwerking van de visie plaatsgevonden.
Op deze bladzijde staat aangegeven welke overwegingen daarbij hebben
meegespeeld.
Familie
In het visiedeel zijn belangrijke doelstellingen meer rust en ingetogenheid
in het straatbeeld door te voeren, en daarnaast in verband met een efficiënt
beheer ook het assortiment toe te passen materialen te beperken.
Voor de assortimentskeuze van straatmeubilair heeft dat geleid tot het kiezen
voor een “Familie” van straatmeubilair. De familie is als volgt uitgewerkt:
t
%PPS QFS PCKFDUTPPSU FFO PG IPPHVJU FOLFMF NPEFMMFO WPPS UF
schrijven;
t
%PPS UF LJF[FO WPPS FFO CFQFSLU BBOUBM NBUFSJBMFO FO LMFVSFO WPPS
het meubilair, zodat bij elkaar geplaatst meubilair ook bij elkaar past,
en bovendien een rustig samenhangend straatbeeld ontstaat. Daarbij
speelt een belangrijke rol welk straatmeubilair reeds in het stadsdeel
aanwezig is en in de praktijk goed voldoet.
Duurzaamheid
Een belangrijke doelstelling uit de visie is ook het streven naar een duurzame
inrichting en beheer van de openbare ruimte. In de keuze van het assortiment
straatmeubilair zijn daarom de volgende afwegingen gemaakt:
t
,FV[F WPPS NBUFSJBMFO FO NPEFMMFO EJF TUFWJH [JKO FO FFO MBOHF
levensduur kennen;
t
,FV[FWPPSNPEFMMFOXBBSWBOPOEFSEFMFOUFWFSWBOHFO[JKO
t
,FV[F WPPS NBUFSJBMFO EJF WPMEPFO BBO IFU #PVXTUPòFOCFTMVJU  FO
bovendien zo min mogelijk milieubelasting opleveren bij productie,
gebruik of bij verwerking;
t
,FV[FWPPSNBUFSJBMFOEJF[PNPHFMJKL[JOWPM[JKOUFIFSHFCSVJLFO
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Functionaliteit
De belangrijkste overweging bij de keuze van het assortiment is de functionaliteit
geweest. Voldoet het voorgestelde model aan de gebruikseisen? Is het eigenlijk
wel nodig? Is het niet te combineren met andere functies? Kan het niet kleiner?
Hindert het (met name zwakkere) andere gebruikers van de openbare ruimte
niet? Qua plaatsing van straatmeubilair dient hier ook terdege rekening mee
worden gehouden. Straatmeubilair dient in elk geval verkeersveilig te zijn en
te worden geplaatst.
Keuze
Op grond van de familie-gedachte,en uit overweging van functionaliteit,
herkenbaarheid en duurzaamheid is gekozen voor het volgende:
t
(FLP[FO CJK TUSBBUNFVCJMBJS JT WPPS EF NBUFSJBMFO IBSEIPVU
(gecertificeerd duurzaam geproduceerd, ongeverfd), staal
(donkergroen, donkerblauw of antraciet) en (terughoudend toegepast)
verzinkt staal (gegalvaniseerd, ongekleurd). Qua staalkleuren geldt de
volgende principe-indeling:
t
#FTUBBOEFTJUVBUJFTBBOTMVJUFOPQBBOXF[JHFBTTPSUJNFOU LMFVSFOOJFU
door elkaar plaatsen;
t
/JFVXFTJUVBUJFT QFSTUSBBU 
Geverfde / gecoate materialen: antraciet RAL 7016
Ongecoate materialen (b.v. RVS, hout): niet gekleurd / blanke
lak.
Openbare verlichting: zie beleidsplan openbare verlichting
DIVV)
t
(FLP[FOJTWPPSIFU[PNJONPHFMJKLUPFQBTTFOWBOQBBMUKFT IFUOJFU
meer toepassen van antiparkeerblokken, en deze waar mogelijk te
vervangen door een heldere wegindeling, trottoirbanden, “strategisch”
geplaatst nuttig straatmeubilair e.d.; inpandige en ondergrondse
oplossingen voor afvalverzameling en nutsvoorzieningen worden
gestimuleerd.
t
(FLP[FOCJKWFSIBSEJOH CFTUSBUJOH JTWPPSHFCBLLFOLMJOLFST SJKXFH
en parkeerstrook) in woongebieden, en betonnen tegels en banden
(met basaltsplit toplaag) op de trottoirs. Waar verkeerstechnisch nodig
is gekozen voor asfalt op de rijbaan;
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t

t

t

)FUUPFQBTTFOWBOUSBTDFNFOUJOEFWPFHFOUVTTFOIFUTUSBBUNFVCJMBJS
en de bestrating, teneinde onkruidgroei zoveel mogelijk tegen te gaan;
EBBSOBBTUNFUFYBDUFQMBBUTJOHFOWPSNHFWJOHPOLSVJEHFWPFMJHIFJE
beperken.
#JK WFSMJDIUJOH JT HFLP[FO WPPS IFU IFSTUFM WBO EF LBSBLUFSJTUJFLF
verlichting per wijk, passend bij de stedenbouw en tijdsgeest; voor de
te herstructureren gebieden en de hoofdwegen wordt een uniform,
nieuw type voorgesteld. Bij de afweging van nieuwe armaturen dient
het energiegebruik in verhouding tot de lichtopbrengst te staan; bij
voorkeur energiezuinige verlichting.
4USBBUNFVCJMBJS XPSEU JO EF MFOHUFSJDIUJOH WBO FFO TUSBBU HF[JFO
[PWFFM NPHFMJKL JO ÏÏO MJKO HFQMBBUTU  [PEBU FFO HPFEF MPPQTUSPPL
en de zichtas door de straat wordt vrij gehouden; gestreefd wordt
naar zoveel mogelijk combineren van masten (t.b.v. bijvoorbeeld
trambovenleiding, verlichting, bebording), zodat het aantal obstakels
op straat wordt verminderd. Rond straathoeken wordt een veilige
oversteek en voldoende zichtruimte vrijgehouden van objecten.

Status
Aangezien het niet mogelijk is voor alle toegepaste objecten in de openbare
ruimte direct het ideale type te hebben staan en/of te hebben ontwikkeld, is
er in sommige gevallen sprake van een overgangssituatie. Voor elk standaard
object is daarom de status aangegeven. Met de status wordt aangegeven:
t
PG IFU PCKFDU OV FO JO EF UPFLPNTU XPSEU WPPSHFTDISFWFO CJK EF
objecten waar geen discussie meer over is);
t
EBO XFM EBU IFU PCKFDU WPPS WFSCFUFSJOH WBUCBBS JT JO EF WFSEFSF
tekst is aangegeven is welke verbeteringen nog moeten worden
doorgevoerd);
t
EBO XFM EBU IFU HBBU PN PCKFDUFO EJF OPH XFM WPPSLPNFO  NBBS
niet meer zullen worden bijgeplaatst. Deze objecten verdwijnen dus
geleidelijk.
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D.1.1. AFMEERVOORZIENINGEN: STEIGERS
Status:
Object dat voor verbetering vatbaar is (terugdringen gebruik van hardhout)
Omschrijving:
Steigers zijn voorzieningen die kunnen dienen voor:
t
)FUPQFOBGTUBQQFOWBOWBBSUVJHFO
t
)FU CJFEFO WBO FFO WFSCMJKGTSVJNUF BBO EF XBUFSLBOU WPPS
oeverrecreatie.
Toepassing / Plaatsing:
De toepassing en plaatsing van steigers wordt per geval door het stadsdeel
afgewogen. Een bouwvergunning is vereist.
Steigers moeten vanaf de walzijde goed te overzien zijn i.v.m. sociale
veiligheid.
Omschrijving model:
t
.BUFSJBBMIBSEIPVU '4$HFLFVSE XBBSIBSEIPVUMJHU/JFVXFTJUVBUJFT
uitvoeren in composiet (toepassing dient nog wel geëvalueerd te
worden).
t
&WFOUVFFM JT IFSHFCSVJLU CFUPO UPFHFTUBBO  NJUT EF TUFSLUF FO
duurzaamheidskwaliteiten gelijk zijn aan hardhout of composiet.
t
*OEJFOEFTUFJHFSJTCFEPFMEWPPSIFUPQFOBGTUBQQFOWBOWBBSUVJHFO 
moeten ze zijn voorzien van meerpalen.
t
0Q WFSCMJKGTTUFJHFST JT UPFQBTTJOH WBO CBMJFMFVOJOHFO NPHFMJKL %F[F
moeten passen bij de balieleuningen van omringende oevers /
bruggen.
t
)FU NPEFM FO GPSNBBU JT OBEFS UF CFQBMFO PQ HSPOE WBO EF
gebruikseisen.
t
#JKBBOMFHEJSFDUFTUFUJTDIWFSBOUXPPSEFBOUJTMJQNBBUSFHFMFOUSFòFO
t
#JKBGNFFSTUFJHFSTXSJKGHPSEJOHUFHFOCFTDIBEJHJOHUPFQBTTFO
Beheer:
t
#03JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSPOEFSIPVEWBOEFDPOTUSVDUJF
t
)BOEIBWJOHJTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUIBOEIBWFOUFHFOIFUQMBBUTFO
van objecten op en rond de steiger.
t
8BUFSOFU JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU IBOEIBWFO UFHFO JMMFHBBM
afmeren aan steigers.
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Verblijfssteiger met leuningen

Aanlegsteiger voor boten
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D.1.2. AFMEERVOORZIENINGEN: BOLDERS,
HAALKOMMEN EN HAALBLOKKEN

Status:
Object dat nu en in de toekomst wordt toegepast

Omschrijving:
Bolders, haalkommen en haalblokken zijn voorzieningen voor het afmeren van
vaartuigen (woonschepen, beroeps- en pleziervaart).
Toepassing / Plaatsing:
Bolders worden toegepast op plaatsen waar zware schepen worden afgemeerd
(zoals beroepsvaart), en op plekken met veel afmerende passanten.
Haalkommen en haalblokken worden toegepast voor het afmeren van legale
woonschepen, waarbij haalkommen de voorkeur hebben. De keuze tussen
haalkommen en blokken is mede afhankelijk van de hoogte van de walkant en
het schip (zo horizontaal mogelijke lijnen).
Omschrijving model:
t
"MHFNFFO GPSNBBU FO DPOTUSVDUJF CFTUBOE UFHFO EF  UF WFSXBDIUFO
belasting door afmerende schepen.
t
#PMEFSTSPOENPEFM HJFUJK[FS [JFGPUP 
t
,PNCMPLWMBLBBOCSFOHFOJOEFCFTUSBUJOHWBOEFXBMLBOU NFUFFO
verzonken kom; materiaal: gietijzer of RVS.
t
)BBMLPNWPPS[JKEFWMBLNFUEFWPPS[JKEFWBOEFXBMNVVSBBOCSFOHFO 
verzonken kom; materiaal: gietijzer of RVS.Te standaardiseren.

Afmeervoroziening: Bolder

Beheer:
t
#03JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSPOEFSIPVEWBOEFDPOTUSVDUJF
t
8BUFSOFU JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU IBOEIBWFO UFHFO JMMFHBBM
afmeren.

Afmeervoorziening: Haalkolom
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D.1.3. UITKLIMVOORZIENINGEN
Status
Object dat nu en in de toekomst in het stadsdeel wordt toegepast
Omschrijving
Grijplijnen, -stenen of trap geplaatst aan kades die drenkelingen de gelegenheid
bieden om het water te kunnen verlaten en zich zo in veiligheid te brengen
Toepassing/plaatsing
RVS uitklimvoorzieningen worden toegepast om de 30 m. bij een verticale
kade hoger dan 0,50 m. Deze 0,50 m. is geen vastgestelde norm, omdat
uitklimtrappen worden toegepast als het gevaar bestaat om niet meer uit het
water te kunnen komen.
Omschrijving model
Materiaal roestvrijstaal (trap)
Grijplijn en grijpgoten: RVSkabel met kunststof omhulsel. Let op: goed
bevestigen ivm diefstalpreventie. In nieuwe situaties alleen grijpgoten.
Beheer
BOR is verantwoordelijk voor plaatsing en onderhoud.
Milieupolitie is verantwoordelijk voor handhaving.

Uitklimvoorziening in de kade
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D.2.1. AFVALINZAMELING: ONDERGRONDSE
CONTAINERS

Status:
Object dat nu en in de toekomst wordt toegepast

Omschrijving:
In het stadsdeel wordt voor het inzamelen van huishoudelijk afval gebruik
gemaakt van ondergrondse afvalcontainers met een bovengrondse
inwerpzuil.
Toepassing / Plaatsing:
t
&FODPOUBJOFSMPDBUJFEJFOUWSJKUF[JKOWBOLBCFMT MFJEJOHFOFOSJPMFSJOH
t
-JHHJOHWBOEFCFUPOQVUUPWWBOLBCFMTFOMFJEJOHFOJTPWFSFFOLPNTUJH
het Handboek Ondergrondse Infrastructuur (HOI)
t
%FBGTUBOEUPUFFOHFWFMEJFOUNJOJNBBMNFUFSWBOBGEFJOXPSQPQFOJOH
te bedragen. Bij uitzondering (indien er geen geschikt alternatief
beschikbaar is of het betreft een “blinde“ gevel) kan het stadsdeel deze
afstand verminderen naar 2 meter.
t
&FO BBOCJFEQMBBUT EJFOU UPFHBOLFMJKL UF [JKO WPPS NJOEFS WBMJEFO
(drempelvrij, etc.).
t
%FWSJKFEPPSHBOHPQIFUUSPUUPJSEJFOUNJOJNBBM NFUFSUFCFESBHFO
De containers dienen ook voor minder validen goed bereikbaar te
zijn.
t
&FO BBOCJFEQMBBUT EJFOU OJFU POEFS TQBOESBEFO WBO PQFOCBSF
verlichting of tram te liggen.
t
%FBGTUBOEWBOFFODPOUBJOFSEJFOUNJOJNBBM NFUFSWBOEFTUBNWBO
een boom of 1 m van een lantaarnpaal te bedragen. De kroon van een
volgroeide boom mag geen belemmering vormen voor de lediging. Er
dient een vrije ruimte boven container en inzamelvoertuig te zijn van
minimaal 8 meter.
t
$POUBJOFSTNPHFOOJFUPWFSHFQBSLFFSEFBVUPTPGFFOöFUTQBEHFUJME
worden.
t
%FNBYBGTUBOEWBOEFDPOUBJOFSUPUIFUJO[BNFMWPFSUVJHJTNFUFS
t
)FUJO[BNFMWPFSUVJHEJFOUCJKMFEJHJOHIPSJ[POUBBMUFLVOOFOTUBBO
t
*O[BNFMWPFSUVJHFONPFUFOWFJMJHLVOOFOTUPQQFOPNEFDPOUBJOFSUF
legen.
t
-JHHJOHCJKWPPSLFVSBBOEFTDIBEVX[JKEFWBOEFTUSBBU
t
%F DPOUBJOFSMPDBUJF XPSEFO BMMFFO HFQMBBUTU MBOHT HFGVOEFFSEF
verhardingen.
t
$POUBJOFSTNPFUFO[PXPSEFOHFQMBBUTUEBUUJKEFOTEFMFEJHJOHHFFO
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t
t

gevaar voor omstanders en/of medewerkers ontstaat.
"BOCJFMPDBUJFTNPFUFOHPFEWFSMJDIU[JKO
)FU TUBETEFFM TUSFFGU FS OBBS EF MPPQBGTUBOEFO WBO FFO XPOJOH UPU
een ondergrondse container, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, te
CFQFSLFOUPUNBYJNBBMNFUFS

Omschrijving model:
t
*OHPPJPQFOJOHNFUBBM
t
(SPOEQMBBU   NFUFS Y  NFUFS  NFUBBM  USBBOQMBBU  NN 
gegalvaniseerd.
t
*OIPVEN
t
$BQBDJUFJU
t
-BBHCPVXXJKL QFS DPOUBJOFS  )VJTIPVEFOT .JOJNBBM  
NBYJNBBM 
t
)PPHCPVXQFSDPOUBJOFSNBY)VJTIPVEFOT
Beheer:
t
4UBETEFFM0PTU BGETDIPPOJTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSPOEFSIPVEWBOEF
constructie
t
4UBETEFFM 0PTU  BGETDIPPO JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU MFHFO WBO
de containers en het verwijderen van vuil in de omgeving van de
containers.
t
4UBETEFFM 0PTU  BGETDIPPO JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU WFSXJKEFSFO
van graffiti en wildplak van de containers;
t
4UBETEFFM0PTU BGEIBOEIBWJOHJTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEFIBOEIBWJOH
van het juist aanbieden van afval.

Ondergrondse afvalcontainers

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

D.2.2. AFVALINZAMELING: BOVENGRONDSE
CONTAINERS

Status:
Object dat wordt vervangen door ondergrondse containers
(D.2.1.);
Kledingcontainers blijven bovengronds, plastic containers zolang een proef
loopt.
Omschrijving:
In het stadsdeel wordt voor het inzamelen van glas, papier, plastic en kleding
nog gebruik gemaakt van bovengrondse verzamelcontainers.
Toepassing / Plaatsing:
De containers zijn bij voorkeur bij elkaar geplaatst, met de volgende
afwegingen:
t
"MUJKEPWFSMFHNFU#03PWFSFWFOUVFMFQMBBUTJOH
t
PQ POEFSMJOHF BGTUBOEFO EJF BGIBOLFMJKL [JKO WBO IFU BBOCPE WBO EF
afvalfracties;
t
[PWFFMNPHFMJKLOJFUUFOLPTUFWBOCFTUBBOEFSVJNUFPQUSPUUPJS JOFML
geval dusdanig op het trottoir dat voldoende loopruimte (1,5 meter of
meer) rondom de bak overblijft;
t
%F DPOUBJOFST EJFOFO PPL WPPS NJOEFS WBMJEFO HPFE CFSFJLCBBS UF
zijn.
t
SFLFOJOH IPVEFO NFU WFSLFFSTFJTFO  [PBMT VJU[JDIU CJK IPFLFO FO
oversteekplaatsen;
t
[PEBU PQ  SPOE FO CPWFO EF MPLBUJF WPMEPFOEF NBOPVWSFFS FO
opstelruimte voor het ledigende voertuig, maar ook voldoende
hoogte (denk aan bomen!) aanwezig is om de container te legen en te
herplaatsen.
t
QFSHFWBMWBOQMBBUTJOHXPSEFOIFUESBBHWMBLFOEFHFWPMHFOWPPSEF
omwonenden afgewogen.

Beheer:
t
%FDPOUSBDUBOUFO[JKOWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUMFHFOWBOEFDPOUBJOFST
en het verwijderen van vuil in de omgeving van de containers /
schoonblijven van de containers zelf.
t
%F.JMJFVQPMJUJFJTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEFIBOEIBWJOHWBOIFUKVJTU
aanbieden van afval.

Plastic container

Omschrijving model:
t
,MFEJOHDPOUBJOFST[JKOWBOTUBBM LMFVSHSPFO
t
1MBTUJDDPOUBJOFST [JKO WBO TUBBM  LMFVS PSBOKF #FUSFGU FFO QSPFG UPU
medio 2011; daarna evaluatie en keuze voor structurele oplossing.

Kleding container
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D.2.3. AFVALINZAMELING: PAPIERPOTTEN
Status:
Object dat nu en in de toekomst wordt toegepast.
Omschrijving:
Voor de inzameling van klein afval biedt het stadsdeel de gebruikers van de
openbare ruimte afvalbakken (‘papierpotten’) aan.
Toepassing / Plaatsing:
Papierpotten worden toegepast op plekken waar veel klein afval is te
verwachten, aanvullend geldt:
t
0QCVTFOUSBNIBMUFTXPSEUBMUJKEFFOQBQJFSQPUHFQMBBUTU
t
EVTEBOJHPQIFUUSPUUPJSQMBBUTFOEBUWPMEPFOEFMPPQSVJNUF  NFUFS
of meer) langs de bak overblijft;
t
%FCBLLFOEJFOFOPPLWPPSNJOEFSWBMJEFOHPFECFSFJLCBBSUF[JKO
t
1FSHFWBMWBOQMBBUTJOHXPSEUIFUESBBHWMBLFOEFHFWPMHFOWPPSEF
omwonenden afgewogen, evenals nut en noodzaak.
Omschrijving model:
t
%SJFUZQFO
model Bammens Capitole 45 l: bij laag vuilaanbod vanaf een
zijde;
model Bammens Bipole 100 l: bij hoog vuilaanbod vanaf een
zijde
model Grijsen Constructo 100 l: bij hoog vuilaanbod rondom
(vrije plaatsing);
t
0QIBOHCFVHFMPOHFLMFVSEWFS[JOLUTUBBMPG[XBSU
t
0Q QSPCMFFNMPDBUJFT XPSEU FFO WFSLMFJOEF JOHPPJPQFOJOH
voorgeschreven, teneinde misbruik voor huis- en grofvuil tegen
gegaan.
Beheer:
t
#03JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSPOEFSIPVEWBOEFCBLLFO
t
#03  BGEFMJOH 3FJOJHJOH JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU MFHFO WBO EF
bakken, het verwijderen van vuil in de omgeving van de bakken, en
het reinigen van de bakken zelf.
t
%F.JMJFVQPMJUJFJTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEFIBOEIBWJOHWBOIFUKVJTU
aanbieden van afval.
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Bammes Capitole 45 l

Bammes Bipole 100 l

Grijsen Constructo 100 l
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D.3.1. ANTI-PARKEERVOORZIENINGEN:
ANTI-PARKEERPALEN

Status:
Object dat nu en in de toekomst wordt toegepast.

Omschrijving:
Ter voorkoming van foutparkeren worden als fysieke maatregelen paaltjes
toegepast.
Toepassing / Plaatsing:
Anti-parkeerpalen worden terughoudend toegepast op voor foutparkeren
zeer kwetsbare locaties; een heldere wegindeling (zoals een verhoogde
trottoirband) verdient de voorkeur. Ook verdient het de voorkeur om
foutparkeren op resterende kwetsbare plekken te voorkomen met “tactisch
geplaatst” noodzakelijk meubilair, zoals fietsenrekken.
Bij de plaatsing van anti-parkeerpalen geldt het volgende:
t
%VTEBOJHEBUPQIFUUSPUUPJSFFOEPPSMPPQCSFFEUFWBONJOJNBBM 
meter resteert;
t
;PWFFMNPHFMJKLJOEFMJKONFUBOEFSFPCKFDUFO [PBMTWFSLFFSTCPSEFO
en lichtmasten.
Omschrijving model:
"OUJQBSLFFSCBOEFO  SVHHFO PG oCSPPEKFT XPSEFO OJFU NFFS UPFHFQBTU )FU
volgende assortiment anti-parkeerpalen resteert:
t
7BTUF QBBM 4UBBM  NPEFM "NTUFSEBNNFSUKF  EVVS[BBN UFHFO SPFTU
behandeld, gemoffeld. OHG: speciale paal, zie afbeelding.
t
6JUOFFNCBSFQBBM4UBBM CVJTNPEFM HFHBMWBOJTFFSE SPPEXJUHFLMFVSE 
inwendige slotkast voor slot, betonnen voetplaat. Naast locatie van de
uitneembare paal tevens een voetplaat plaatsen op de plek waar de
paal kan worden “gestald”.
t
"VUPNBUJTDI CFEJFOCBSF WFS[JOLCBSF QBMFO 7F[JQT  JO QSJODJQF
niet toepassen ivm hoge aanschafkosten, onderhoudskosten en
storingsgevoeligheid.
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Beheer:
t
#03JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSPOEFSIPVEWBOEFQBMFO
t
6JUOFFNCBSFQBMFO[POEFSTMPUNPFUFOLVOOFOXPSEFOCFEJFOENFU
de standaard Driehoekssleutel. Uitneembare palen met slot moeten
worden voorzien van een discusslot met certificaatsloten, waarbij BOR
aan nood- en hulpdiensten en onderhoudsdiensten geregistreerd
lopersleutels uitgeeft.

Vaste paal: Amsterdammertje

Vaste paal: OHG

Uitneembare paal: Staal
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D 4.1. BANKEN
Status:
Object dat nu en in de toekomst wordt toegepast.
Omschrijving:
In de openbare ruimte worden zitbanken geplaatst, voor verblijfsrecreatie, het
bieden van een uitrustpunt enz.
Toepassing / Plaatsing:
Zitbanken worden toegepast op plekken in de openbare ruimte waar behoefte
is aan zitgelegenheid, zonder dat dit overlast oplevert. Aandachtspunten voor
plaatsing zijn:
t
-BOHT SFDSFBUJFWF MPPQSPVUFTJTCFIPFGUFBBOSVTUQVOUFO
t
#JK QJDLOJDLQMBBUTFO  TQFFMQMBBUTFO FO PQ QMFJOFO JT CFIPFGUF BBO
zitgelegenheid;
t
;JUCBOLFO NPFUFO JWN TPDJBMF WFJMJHIFJE JO IFU [JDIU HFQMBBUTU
worden, doch zodanig dat enige “rugdekking” bij de banken bestaat;
t
#JK QMBBUTJOH NPFU HFMFU XPSEFO PQ NPHFMJKLF PWFSMBTU WPPS EJSFDU
aanwonenden.
t
;JUCBOLFOEJFOFOPPLWPPSNJOEFSWBMJEFOHPFECFSFJLCBBSUF[JKO
t
;JUIPPHUFDN

$BOBQÏCBOL

Omschrijving model:
%FTUBOEBBSECBOLWPPSXPPOHFCJFEFOJOIFUTUBETEFFMJTEF$BOBQÏCBOL
t
4UBMFOQPUFOFOGSBNF HFNPòFME
t
&OLFM[JKEJHFOEVCCFM[JKEJH SVHBBOSVH 
t
)PVUFOMBUUFO
t
0OHFLMFVSEIPVU HFMBLUPGHFCFJUTU
*OHFCJFEFONFUFYUSBLXBMJUFJUJTPPLEF-JOOBFVTCBOLUPFHFTUBBO
t
'SBNFFODPOTUSVDUJFTUBBM
t
;FUFMTHFQFSGPSFFSETUBBM
t
"MPGOJFUWPPS[JFOWBOMFVOJOHFOUVTTFOEF[JUQMBBUTFO
t
"GXFSLJOHHFQPFEFSDPBU LMFVS[JF%
Beheer:
t
#03JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSPOEFSIPVEWBOEFCBOLFO
Linnaeusbank
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D 5.1. FIETSENREKKEN
Status:
Object dat nu en in de toekomst wordt toegepast.
Omschrijving:
In de openbare ruimte worden fietsenrekken geplaatst, voor het stallen van
fietsen.
Toepassing / Plaatsing:
Fietsenrekken worden bij herinrichtingen van straten en pleinen in het ontwerp
opgenomen. In bestaande situaties worden fietsenrekken op verzoek geplaatst,
na het doorlopen van de standaard aanvraagprocedure. Bij het plaatsen van
fietsenrekken gelden de volgende voorwaarden:
t
#JKWPMEPFOEFJOQBOEJHFTUBMMJOHTNPHFMJKLIFEFOXPSEFOHFFOSFLLFO
geplaatst;
t
*O CFTUBBOEF TJUVBUJFT XPSEFO BMMFFO SFLLFO CJK HFQMBBUTU JOEJFO
omwonenden een verklaring van geen bezwaar hebben getekend;
t
'JFUTFOSFLLFO XPSEFO PQ IFU USPUUPJS HFQMBBUTU  JOEJFO WPMEPFOEF
loopruimte (1,50 m) overblijft; alternatief is plaatsing in de parkeerstrook,
XBBSCJKFYUSBHFMFUNPFUXPSEFOPQIFUWPPSLPNFOWBOBBOSJKTDIBEF
t
1FSTUSBBUQMFJOXPSEUTMFDIUTÏÏOUZQFFOLMFVSöFUTFOSFLUPFHFQBTU
t
1MBBUTJOHEVTEBOJHEBUTUSBBUSFJOJHJOHNPHFMJKLCMJKGU CW&SEJSFLLFO
poeren 10 cm boven straatwerk plaatsen).

In gebieden met ruim voldoende loopruimte (ook indien fietsen slordig aan
het rek worden geplaatst) kan projectgewijs gekozen worden voor het
nietje:
t
'JFUTOJFUKF TUBBM EVVS[BBNFOSPFTUCFTUFOEJH IPPHUFDNCSFFEUF
100 cm, buisdikte 60 mm, hart op hart 80 cm van elkaar geplaatst.
Overige, lokaal toe te passen modellen:
In het OHG is langs kades ook het kaderek toegestaan.
Bij treinstations is het tulprek (standaard van NS) toegestaan.
Bij supermarkten (ultra kort parkeren) zijn voorwielklemmen toegestaan, mits
direct aan de gevel van de supermarkt geplaatst.
Bij basisscholen en creches en andere concentratiepunten worden indien de
trottoirruimte dat toelaat fiets / scooter vakken (met markering) op het trottoir
toegestaan voor het parkeren van bakfietsen / scooters.
Beheer:
t
#03JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSPOEFSIPVEWBOEFöFUTFOSFLLFO
t
#03JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUBGIBOEFMFOFOBGXFHFOWBOBBOWSBHFO
WPPSFYUSBöFUTFOSFLLFO
t
.JMJFVQPMJUJF JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU WFSXJKEFSFO WBO
fietswrakken.

Omschrijving model:
Voor het bijplaatsen van fietsenrekken in bestaande situaties en op plekken
met zeer grote concentraties of langparkeren wordt toegepast:
t
&SEJSFL  TFSJF NFU EJLLF TMPUCFVHFM  HFHBMWBOJTFFSE TUBBM  
plaatsen (haaks), ruimte per fiets 37,5 cm, totale lengte 1,95 m; kleur:
gepoedercoat (projectgewijs per straat) of ongekleurd gegalvaniseerd
(Let op: onbehandeld zink moet op termijn “uitsterven”, alleen
bijplaatsen in bestaande situaties);

Erdi rek zwart
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Fietsnietjes
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D 6.1. GEBIEDSAFSCHERMING
Status:
Objecten die nu en in de toekomst worden toegepast.
Omschrijving:
Metalen of houten object dat mensen, dieren of andere objecten de verdere
doorgang belemmert of iets beschermt.

Beheer:
t
"GIBOLFMJKL WBO SFEFO FO MPDBUJF *O 4UBETEFFM 0PTU JT IFU HSPPUTUF
gedeelte voor verantwoordelijkheid voor wat betreft plaatsing en
onderhoud van Beheer Stadsdeel Oost.
t
)BOEIBWJOH JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU WFSXJKEFSFO WBO FWFOUVFMF
fietswrakken.

Toepassing / Plaatsing:
Daar waar terreinen of objecten in de openbare ruimte afgeschermd moeten
worden. In Stadsdeel Oost vrijwel altijd van metaal. Voorbeelden zijn:
t
3POE TQFFMQMBBUTFO  VJU PPHQVOU WBO WFSLFFSTWFJMJHIFJE PG BMT
ballenvanger;
t
1MBBUTFMJKLMBOHTXBUFSLBOUFO CJKSFDSFBUJFQVOUFOFOTUFJHFST 
t
#JKVJUHBOHFOWBOTDIPMFOLJOEFSEBHWFSCMJKWFO
t
3POELXFUTCBSFHSPFOTUSPLFOQMBOUTPFOFO
t
1FS TUSBBU  QMFJO XPSEU TMFDIUT ÏÏO UZQF FO LMFVS IFLXFSLFO
toegepast.
t
#JKLFV[FOBBSEFWPSNHFWJOHLMFVSWBOEFPNHFWJOHLJKLFO
Omschrijving model:
In het standaard assortiment zijn de volgende typen hekwerken opgenomen:
t%VCCFMTUBBGNBUIFLXFSL TUBBM SPFTUCFTUFOEJH IPPHUFDN UF
plaatsen met onderkant 10 cm boven straathoogte i.v.m. schoonvegen
en maaien.
t
4QJKMFOIFLXFSL  TUBBM  SPFTUCFTUFOEJH  IPPHUF  DN  WFSUJDBMF
TQJKMFO TQJKMBGTUBOENBYDNTQJKMEJLUFNJONN
t#BOEIFLKF TUBBM IPPHUFDN#BOEIFLKFTXPSEFOBMMFFOUPFHFQBTU
op historisch verantwoorde plaatsen (in parkjes en plantsoenen uit de
periode 1900-1965)
t
(SBDIUFOIFL  TUBBM  SPFTUCFTUFOEJH  8PSEU BMMFFO UPFHFQBTU PQ
historisch verantwoorde plaatsen.
t 0)(IFL  TUBBM  SPFTUCFTUFOEJH  LMFVS EPOLFSCMBVX 8PSEU BMMFFO
toegepast in het Oostelijk Havengebied.

Dubbelstaafmat hekwerk

Bandhekje

82

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

D 7.1. GEHANDICAPTENVOORZIENINGEN
Status:
Objecten die dienen te worden verbeterd (inpassing).
Omschrijving:
*O EF PQFOCBSF SVJNUF XPSEFO QMBBUTFMJKL FYUSB WPPS[JFOJOHFO HFUSPòFO UFO
behoeve van mensen met een visuele beperking en minder validen, omdat zij in
meer of mindere mate volkomen afhankelijk zijn van duidelijke en eenduidige
geleiding.
Toepassing / Plaatsing:
De toegankelijkheid van de openbare ruimte voor visueel gehandicapten
en minder validen wordt zoveel mogelijk in de standaard wegindeling en
oJOSJDIUJOH NFFHFOPNFO *OEJFO OPPE[BLFMJKL XPSEFO FYUSB NBBUSFHFMFO
toegepast:
t(FMFJEFMJKOFOEF[F[JKOWPPSBMCFEPFMEWPPSNFOTFONFUFFOWJTVFMF
beperking, die zonder deze lijnen hun weg niet zelfstandig kunnen
volgen. Geleidelijnen zijn daarom geen doel op zich zelf, maar een
duidelijk hulpmiddel. Hoe geleidelijnen moeten worden toegepast
staat beschreven in het document “Ontwerprichtlijnen Geleidelijnen”
van het Projectbureau Toegankelijkheid.
t 0WFSTUFFLQMBBUTFOJOEJFOFFOPWFSTUFFLQMBBUTJTVJUHFWPFSENFUFFO
VRI moet er altijd een akoestische signalering (rateltikker) worden
aangebracht.
t 0WFSTUFFLQMBBUTFO CJK LSVJTJOHFO FO PWFSTUFFLQMBBUTFO XPSEU UFS
plaatse van oversteekbewegingen van voetgangers over een breedte
van 200 cm een verlaagde band toegepast, dan wel een verhoogd
LSVJTJOHTWMBL  EVTEBOJH EBU NBYJNBBM  DN IPPHUFWFSTDIJM SFTUFFSU
Geleidelijnen bij oversteekplaatsen dienen altijd door te lopen tot de
aanwezige gidslijnen (gevels);
t #JKWPPSNJOEFSWBMJEFOUPFHBOLFMJKLUFNBLFOXPOJOHFOWPPS[JFOJOHFO
verdienen bouwkundige oplossingen veruit de voorkeur; indien een
hellingbaan noodzakelijk is, dient deze qua vormgeving en kleurstelling
te passen bij het betrokken gebouw; en dient op het trottoir een vrije
doorloopbreedte van minimaal 1,50 m. te resteren.

Geleidelijnen zijn gestandaardiseerd in het document “Ontwerprichtlijnen
Geleidelijnen”, die te vinden is op www.projectbureautoegankelijkheid.nl.
Dit document beschrijft waar de lijnen en onderdelen van de lijn aan moeten
voldoen. Daarnaast beschrijft dit document op welke wijze ontmoetingen van
lijnen, aansluitingen op andere elementen (gidslijnen, trappen, hellingbanen
etc.) moeten worden opgelost.
Visuele markeringen en informatieborden (ook de zgn. braillebordjes op
leuningen van trappen in stations) zijn niet in dit document beschreven.
Deze beschrijvingen zijn te vinden in o.a. de ITS-criteria (Internationaal
Toegankelijkheids Symbool) www.toegankelijkheidssymbool.nl . Dit betekent
dan ook dat geleidelijnen vaak in combinatie met de ITS-criteria gebruikt
dienen te worden om een complete voorziening voor mensen met een visuele
beperking te kunnen aanleggen.
Beheer:
t
#FIFFS 4UBETEFFM 0PTU JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS POEFSIPVE WBO EF
gehandicaptenvoorzieningen in het wegdek. De lijn dient daarom
goed te worden onderhouden en vrij te blijven van obstakels zodat de
functie in stand blijft.
t
"LPFTUJTDIF TJHOBMFSJOH JO WFSLFFSTMJDIUFO XPSEU FWFOBMT EF
lichtinstallatie zelf onderhouden door dIVV

Omschrijving model:
Geleidelijnen
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D.8.1. GLADHEIDSBESTRIJDING: ZOUTKISTEN

D.9.1. GROENBESCHERMING

Status:
Object dat dient te worden verbeterd.

Status:
Object dat nu en in de toekomst moet worden toegepast.

Omschrijving:
Voor het bestrijden van gladheid worden in de winter kisten (zoutkisten)
geplaatst, waar vanuit handmatig zout en zand kan worden gestrooid.

Omschrijving:
Voor het beschermen van bomen in of aan de rijweg tegen (parkerend)
autoverkeer, dienen fysieke beschermingsmaatregelen te worden getroffen.

Toepassing / Plaatsing:
;PVULJTUFO XPSEFO HFQMBBUTU PQ QMFLLFO XBBS QMBBUTFMJKL FYUSB IBOENBUJHF
gladheidsbestrijding nodig is, bijvoorbeeld bij bruggen en hellingen. Zeer
terughoudend plaatsen i.v.m. zoutbelasting voor het milieu. Buiten het
strooiseizoen verwijderen en opslaan.

Toepassing / Plaatsing:
Boombescherming is nodig voor bomen die door hun plaatsing grote kans
lopen te worden beschadigd.
Grote voorkeur heeft echter bomen te plaatsen in een profiel wat de bomen
afdoende beschermt (dus achter de trottoirband). Zie de profieltekeningen.

Omschrijving model:
In het standaard model is als volgt:
t
1PMZFTUFSCBL HSJKT PSBOKFEFLTFM

Omschrijving model:
Standaard is alleen een boomkrans met verhoogde banden. Zie de details
boomkransen.
Palen of beugels (hitme’s) worden niet meer toegepast als boombescherming,
daar deze voorzieningen zelf veel onderhoud vragen en bovendien worden
gebruikt als ongewenste fietsenstalling.
Boomkransen worden normaal gesproken met open grond uitgevoerd. Op
bijzondere plekken met veel betreding van de krans eventueel uitvoeren met
HSJOEFQPYZ HSJKTQBSFMHSJOE LPSSFMNN 

Beheer:
t
#03 JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS POEFSIPVE WBO EF [PVULJTUFO  IFU
plaatsen, vullen en verwijderen.

Beheer:
t
#03JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSPOEFSIPVEWBOEFHSPFOCFTDIFSNJOH

Zoutkist
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Boomkrans

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE

D.10.1. KASTEN
Status:
Object dat dient te worden verbeterd.
Omschrijving:
In de openbare ruimte worden ten behoeve van de ondergrondse infrastructuur
van kabels en leidingen kasten geplaatst, als schakelpunt, controlepunt of
verdeelkast.

Beheer:
t
4UBETEFFM 0PTU BGE#FIFFS  JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU UPFUTFO FO
afwegen van aanvragen voor plaatsing van nutskasten.
t
%F FJHFOBBS WBO EF LBTU JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU QMBBUTFO 
onderhouden en schoonhouden van de kast.

Toepassing / Plaatsing:
,BTUFO o PPL XFM OVUTLBTUFO   NPHFO BMMFFO JO PWFSMFH NFU IFU TUBETEFFM
worden geplaatst. Daarbij geldt het volgende:
t
4UFSLFWPPSLFVSIFFGUFFOPOEFSHSPOETFPGJOQBOEJHFPQMPTTJOH"MMFFO
als die aantoonbaar niet voorhanden is, kan een kast in de openbare
ruimte worden overwogen;
t
1MBBUTJOH [PEBOJH  EBU HFFO FYUSB IPFLKFT POUTUBBO WVJMQMFLLFO 
sociale veiligheid, inbraakpreventie), en dat deze bereikbaar zijn voor
de eigenaar;
t
#JK QMBBUTJOH PQ IFU USPUUPJS EJFOU JOEJFO BBOXF[JH  NJOJNBBM   N
brede loopruimte te resteren, waarbij tevens de nog te plaatsen andere
objecten moeten worden meegewogen.
t
/VUTLBTUFO[JKOJOWFFMHFWBMMFO UFCFQBMFOEPPSIFU4UBETEFFM0PTU 
bouwvergunningspichtig; in elk geval dient een vergunning te worden
aangevraagd.
Omschrijving model:
Nutskasten dienen zo min mogelijk talrijk te zijn en te passen in het straatbeeld.
Dat betekent:
t
%BU IFU DPNCJOFSFO WBO OVUTLBTUFO EPPS WFSTDIJMMFOEF LBCFM FO
MFJEJOHFYQMPJUBOUFOEJFOUUFXPSEFOOBHFTUSFFGE
t
%BU EF LBTUFO RVB WPSNHFWJOH FO LMFVS EPPS IFU TUBETEFFM XPSEFO
getoetst; voor de hand liggen gedekte kleuren (zwart, grijs,
donkergroen);
t
%FLBTUFOEJFOFOEPPSEFFJHFOBBSWSJKUFXPSEFOHFIPVEFOWBOHSBóUJ
en wildplak.
Als momenteel aanvaard model voor traforuimten geldt de peperbus.
Traforuimte: Peperbus
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D.10.2. NUTSKASTEN BIJ WOONSCHEPEN
Status:
Object dat nu en in de toekomst wordt toegepast
Omschrijving:
Kast op de kade waarin de nutsvoorzieningen voor de woonboten bij elkaar
komen.
Toepassing / Plaatsing:
Bij de ligplaatsen voor woonboten. Nutskast met lange zijde aan de kade, aan
weerszijden van steiger bij kopsligging van boten. Bij langsligging rekening
houden met grootte van boten (indien mogelijk), nutskast plaatsen in midden
van rak.
Omschrijving model:
Kast in RVS uitgevoerd met daarin de voorzieningen maar ook ruimte voor
huisnummer en brievenbus.
Beheer:
t
4UBETEFFM 0PTU BGE#FIFFS  JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU UPFUTFO FO
afwegen van aanvragen voor plaatsing van nutskasten.
t
%F FJHFOBBS WBO EF LBTU JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU QMBBUTFO 
onderhouden en schoonhouden van de kast

Nutskast aan de kade voor woonschepen

Nutskast aan de kade voor woonschepen
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D.11.1. KUNSTOBJECTEN
Status:
Objecten die nu en in de toekomst worden toegepast..
Omschrijving:
In de openbare ruimte wordt openbare kunst toegepast. Het gaat doorgaans
om (semi)permanente objecten, die als kunstuiting, herkenningspunt of
verlevendiging van de openbare ruimte dienen.
Toepassing / Plaatsing:
Kunstobjecten worden geplaatst op verzoek van derden, bewoners,
ondernemers, of in het kader van projecten.
De sector Welzijn van het stadsdeel handelt de aanvraag volgens een vaste
procedure af, inclusief bestuurlijke afweging door het stadsdeel. Daarbij geeft
BOR met betrekking tot de plaatsing en het object advies over:
t
1MBBUTJOH JT IFU JOQBTCBBS RVB WFJMJHIFJE  WFSLFFSTTJUVBUJF 
ondergrondse infrastructuur e.d.)
t
#FIFFS JT IFU PCKFDU FO EF PNHFWJOH WBO IFU PCKFDU TUSBLT HPFE UF
beheren?
t
,PTUFOJTIFUUPFLPNTUJHCFIFFSUFCFLPTUJHFO *OEJFOOPEJHXPSEFO
parallel aan de behandeling ook deze consequenties aan het bestuur
voorgelegd.
t
5PFLPNTUJTIFUPCKFDUJOEF UFWPPS[JFOF UPFLPNTUPPLJOQBTCBBS
Omschrijving model:
Kunstobjecten verschillen van geval tot geval.

Kunstobject

Beheer:
Doorgaans (tenzij anders afgesproken) is het Stadsdeel verantwoordelijk voor
het beheer van kunstobjecten. Bij het afwegen van de plaatsing worden hier
reeds afspraken met BOR over gemaakt.
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D.12.1. MARKTVOORZIENINGEN
Status:
Objecten die dienen te worden verbeterd en uitgebreid.
Omschrijving:
In de openbare ruimte worden ten behoeve van dag- en weekmarkten
voorzieningen aangebracht, om het plaatsen van kramen en de leverantie van
nutsvoorzieningen op de markt te vergemakkelijken.
Toepassing / Plaatsing:
Marktvoorzieningen worden aangebracht op plekken waar regelmatig
(dagelijks/wekelijks) markten of evenementen worden gehouden. Daarbij is
het wenselijk het plaatsen van kramen en het leveren van nutsvoorzieningen
op een nette manier op te lossen.
Het aanbrengen van dergelijke voorzieningen wordt afgewogen door het
stadsdeel, BOR.

Beheer:
t
)FUTUBETEFFM BGEFMJOHCFIFFS JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUUPFUTFOFO
afwegen van ankers en marktkasten.
t
)FUTUBETEFFM BGEFMJOHCFIFFS JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUPOEFSIPVE
van de marktankers;
t
%F FJHFOBBS WBO EF POEFSHSPOETF NBSLULBTUFO JT WFSBOUXPPSEFMJKL
voor het plaatsen, onderhouden en schoonhouden van de kast.
t
0QIFUKVJTUHFCSVJLWBOEFWPPS[JFOJOHFOXPSEUEPPSIFUTUBETEFFM
(de marktmeesters) toegezien.

Omschrijving model:
Marktvoorzieningen moeten functioneel zijn en bijdragen aan een kwalitatief
hoogwaardige openbare ruimte. Voorbeelden zijn:
t
.BSLUBOLFSTJOEFCFTUSBUJOHWFS[POLFOBBOHFCSBDIUFPHFOWPPSIFU
vastzetten van kramen: voorkeur heeft het aanbrengen van deze ogen
in het plaatselijk toegepaste straatwerk (ipv in speciale stenen);
t
0OEFSHSPOETFPQFOLMBQCBSFOVUTLBTUFO WPPSBBOTMVJUJOHWBOFOFSHJF
en water; het model hiervan zal door het stadsdeel in samenspraak
met de energie- en waterleveranciers en de gebruikers van de markten
worden vastgesteld.
t
.BSLUWPPS[JFOJOHFOJOUFHSBBMPQOFNFOJOBBOXF[JHFPCKFDUFOJOEF
openbare ruimte zoals lichtmasten.
Marktvoorziening in de vorm van een marktanker
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D.13.1. OPENBARE TOILETTEN
Status:
Objecten die dienen te worden verbeterd.
Omschrijving:
Openbare toiletvoorzieningen in de openbare ruimte.
Toepassing / Plaatsing:
Openbare toiletvoorzieningen in de openbare ruimte zijn nodig op plekken
waar onvoldoende inpandige mogelijkheden zijn en de behoefte aan de
voorzieningen aantoonbaar aanwezig is. Voorbeelden kunnen zijn: bij
UBYJTUBOEQMBBUTFO NBSLUFOFE
De voorzieningen kunnen echter op veel weerstand stuiten door (vermeende)
overlast (onveiligheid, geur, drukte). De plaatsing van de objecten moet daarom
zeer goed worden afgewogen. Er geldt het volgende:
t
%F QFSNBOFOUF PCKFDUFO[JKOCPVXWFSHVOOJOHTQMJDIUJH
t
-FUPQWPMEPFOEFTPDJBBMUPF[JDIU
t
-FUPQNPHFMJKLFIJOEFSEPPSTUBOL HFCSVJLFSTFO[
t
-FUPQWPMEPFOEFSFTUFSFOEFEPPSMPPQSVJNUFFE
Omschrijving model:
Momenteel komen de volgende (te handhaven) toiletvoorzieningen voor:
t
(JFUJK[FSFO VSJOPJS i,SVMw  NPOVNFOUBMF WPSNHFWJOH  EPDI BMMFFO
geschikt voor kleine boodschap en door het ontbreken van een
spoelsysteem ontstaat snel stankhinder; het spoelsysteem dient te
worden ontwikkeld;
t
#FUPOOFO VSJOPJS JEFN BBO LSVM  EPDI OJFU NPOVNFOUBBM
vormgegeven.
t
1MBTLSVJ[FO LVOTUTUPG UJKEFMJKL UF QMBBUTFO WPPS[JFOJOHFO PQ QMFLLFO
waar tijdelijk behoefte is aan toiletten (bouwplaatsen, evenementen)
kunnen met objectvergunning / evenementenvergunning tijdelijk
chemische toiletten of “plaskruizen” worden toegepast.
t
)PSFDBBEWJFTJTJOPWFSMFHNFUEFIPSFDBBGTQSBLFOUFNBLFOPWFSIFU
open stellen van de toiletten voor publiek.

Afwijkende modellen:
Naast de standaard voorzieningen is er op enkele plaatsen mogelijk behoefte
aan modellen die ook geschikt zijn voor dames, gehandicapten en/of een
grote boodschap.(Man, Vrouw, Gehandicapten-toiletten, kortweg: ‘MVGtoiletten). Ook zijn er verzinkbare urinoirs, welke bijvoorbeeld alleen tijdens
uitgaansavonden kunnen worden ingezet.
Goede modellen zijn op de markt verkrijgbaar, doch erg kostbaar in aanschaf
en beheer, al dan niet gekoppeld aan buitenreclamecontracten. Plaatsing is
alleen te overwegen nadat aanlegkosten en onderhoudskosten langjarig zijn
geregeld en met een bestuurlijk besluit daarover.
Beheer:
t
)FUTUBETEFFM DPÚSEJOBUJF#03 JTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUUPFUTFO
en afwegen van nieuwe toiletvoorzieningen
t
)FU TUBETEFFM #03  JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU POEFSIPVE 
schoonhouden van de huidige permanente urinoirs;
t
5JKEFMJKLF UPJMFUWPPS[JFOJOHFO [JKO EF WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE WBO EF
aanvrager van de object / evenementenvergunning.

Openbaar urinoir ( Krul )
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D.14.1. PARKEERVOORZIENINGEN: PARKEERMETERS
Status:
Objecten die nu en in de toekomst worden toegepast.
Omschrijving:
Opvallende betaalautomaten voor het verkrijgen van parkeerkaartjes / huren
van autodate-auto’s.

Beheer:
t
%F QBSLFFSNFUFST XPSEFO HFQMBBUTU  POEFSIPVEFO FO HFMFFHE EPPS
Cition.
t
%F BVUPEBUFMPDBUJFT XPSEFO HFQMBBUTU FO POEFSIPVEFO EPPS EF
autodate-contractant.

Toepassing / Plaatsing:
Parkeermeters moeten op duidelijk zichtbare lokaties worden geplaatst
JO HFCJFEFO NFU CFUBBME BVUPQBSLFSFO %F $JUJPO CFQBBMU XFMLF NBYJNBMF
onderlinge afstand kan worden aangehouden.
Autodate-meters worden uiteraard toegepast op autodate-lokaties.
Er gelden voor de plaatsing van meters de volgende algemene eisen:
t
"GXFHJOHQMBBUTJOHEPPS$JUJPOFO#03HF[BNFOMJKL
t
0Q IFU USPUUPJS  NBBS EVTEBOJH EBU WPMEPFOEF MPPQSVJNUF SFTUFFSU
(minimaal 2 meter breedte);
t
%VJEFMJKL[JDIUCBBSWBOVJUEFUFiCFEJFOFOwQBSLFFSWBLLFO
t
;JDIUCBBSWBOVJUPNSJOHFOEFCFXPOJOH JWNWFJMJHIFJE LSBLFOWBO
meters);
t
"GXFHJOHWBOWFSLFFSTBTQFDUFO [PBMTVJU[JDIUCJKCPDIUFO
Omschrijving model:
In het stadsdeel wordt het Amsterdamse model van de meters toegepast,
JWNNBYJNBMFIFSLFOCBBSIFJE VOJGPSNJUFJUFOVJUPPHQVOUWBOFóDJFODZJO
beheer.
t
1BSLFFSNFUFST (SJK[F TUBMFO NBTU FO CFUBBMLBTU  CMBVXF MJDIUCBL
bovenop met Zwarte P in witte cirkel;
t
"VUPEBUFNFUFST(SJK[FTUBMFONBTUFOCFEJFOJOHTLBTU EPOLFSHSPFOF
lichtbak met Autodate-logo.
Parkeermeter
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Autodate meter
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D.15.1. RECLAMEVOORZIENINGEN: BUITENRECLAME
Status:
Objecten die nu en in de toekomst worden toegepast.
Omschrijving:
Reclame-objecten met reclame-uitingen, die in de openbare ruimte worden
toegepast.
)FUTUBETEFFMFO%*77TMVJUFODPOUSBDUFONFUCVJUFOSFDMBNFFYQMPJUBOUFO
Toepassing / Plaatsing:
Zie het reclamebeleid van voormalig stadsdeel Zeeburg en Oost
Watergraafsmeer. Dat is nog van kracht tot het nieuwe geïntegreerde beleid
(verwacht januari 2012) is vastgesteld.
Omschrijving model:
In het stadsdeel worden ondermeer de volgende reclame-uitingen toegestaan
(Zie de reclamenota voor een volledig overzicht en de voorwaarden):
t
.VQJTFO"CSJT DPOUSBDUNFUWFSWPFSCFESJKG 
t
#JMMCPBSET
t
"BóDIBHFWPPSDVMUVSFMFBóDIBHF
t
%SJFIPFLTCPSEFONFUDVMUVSFMFBóDIBHF
t
3FDMBNFPQHMBTFOQBQJFSCBLLFO QFQFSCVTTFOFE
t
-JDIUNBTUSFDMBNF
t
0WFSJH CWIPHFSFDMBNFNBTUFO

Mupi

A0-Affichage

Beheer:
t
%FPCKFDUFOXPSEFOCFIFFSEEPPSEFSFDMBNFFYQMPJUBOUFO

Billboard
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D.15.2. RECLAMEVOORZIENINGEN: WILDPLAKZUIL
Status:
Objecten die binnenkort worden verbeterd.
Omschrijving:
Zuilvormige aanplakplaatsen in de openbare ruimte, speciaal bedoeld als vrije
plakplaats.
Toepassing / Plaatsing:
In de openbare ruimte moeten voldoende mogelijkheden worden geboden
voor vrije meningsuiting (Grondwet, artikel 1). Daartoe dienen gespreid over
het stadsdeel ook plekken aanwezig te zijn als vrije plakplaats. Alleen als aan
die voorwaarde is voldaan kan het stadsdeel elders wildplakken verbieden en
dit verbod handhaven. Voor vrije plakplaatsen geldt verder:
t
7PMEPFOEF[JDIUCBBSWPPSQBTTBOUFO MBOHTIPPGESPVUFT PQLSVJTJOHFO
e.d.)
t
.FFSEFSFMPDBUJFT WPMEPFOEFHFTQSFJEPWFSIFUTUBETEFFM
t
0WFSXFHJOHFOWBOJOQBTTJOHFOXFMTUBOENPFUFOQFSQMFLEPPSIFU
stadsdeel worden afgewogen;
t
8JMEQMBL[VJMFONPFUUFBMMFOUJKEFWFSLFFSTWFJMJHXPSEFOHFQMBBUTUFO
voldoende ruimte laten aan verkeersdeelnemers.
t
"GXFHJOH WBO QMBBUTJOH HFCFVSU EPPS IFU TUBETEFFMCFTUVVS  POEFS
advisering door ROB.
Omschrijving model:
In het stadsdeel is gekozen voor een wildplakzuil, roestvrij staal. De zuil wordt
los op de grond geplaatst, en daarna inwendig afgevuld met ballaststenen, om
het object stabiel en onverplaatsbaar te maken.

Wildplakzuil

Beheer:
t
%F XJMEQMBL[VJMFO XPSEFO HFQMBBUTU JO PQESBDIU WBO #03 EPPS EF
FYQMPJUBOU
t
%FXJMEQMBL[VJMFOXPSEFOPOEFSIPVEFOFOTDIPPOHFIPVEFOEPPSEF
JOHFIVVSEFFYQMPJUBOU
t
1FSJPEJFL BGIBOLFMJKLWBOEFCFIPFGUF XPSEUEPPSEFFYQMPJUBOUFFO
eventueel surplus aan wildplak verwijderd en afgevoerd.
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D.16.1. RIOLERING: DEKSELS EN KOLKEN
Status:
Objecten die nu en in de toekomst worden toegepast.
Omschrijving:
Deksels zijn de in de openbare zichtbare afdekplaten van toegangs, verbindingsen inspectieputten voor het ondergrondse systeem van riolering, kabels en
leidingen.
Kolken zijn de instroom-openingen van het systeem waarmee vuil water en
hemelwater wordt afgevoerd.
Toepassing / Plaatsing:
De toepassing van deze voorzieningen wordt bepaald door de eisen die de
waterafvoer en het kabel- en leidingsysteem stellen. Voor toepassing en
plaatsing geldt verder:
t
1BT EFLTFMT WPPS WFSCJOEJOHT FO JOTQFDUJFQVUUFO [P NJO NPHFMJKL
toe (alleen indien noodzakelijk of wanneer de toepassing toekomstig
openbreken van de straat in voldoende mate vermindert);
t
)FUTUSFWFOJTPNQVUUFOJOBTGBMUUFCPSFOJOQMBBUTWBOPQUFNFUTFMFO
Met de toepassing van een conisch gevormde putafdekking, die na het
asfalteren wordt aangebracht zijn verzakkingen verleden tijd.
t
%F UPFQBTTJOHTOPPE[BBL FO FYBDUF TJUVFSJOH WBO EFLTFMT NPFU
worden getoetst door BOR, waarbij de beeldkwaliteit van de straat,
bereikbaarheid, beheer, verkeerseisen (denk aan gladheid in bochten!)
worden meegewogen;
t
%FLFV[FWBOEFTJUVFSJOHWBOEFLPMLFO POEFSMJOHFBGTUBOEQMBBUTJO
profiel) is afhankelijk van het straatprofiel en de wijze van afwatering
t
)PVELPMLFOCVJUFOEFSJKMPQFSWBOöFUTFSTJOEJFOOJFUUFWPPSLØNFO
plaats instroomsleuven haaks op de rijrichting.

t

t
t

%FWPPSHFTDISFWFOUZQFT[JKOEF
Straatkolk type S 1250 GBI
Trottoirkolk type T 1271 GBI
Straatkolk type Amsterdam
%FLFV[FWBOIFUUZQFLPML NPEFM USPUUPJSPGTUSBBULPML JTBGIBOLFMJKL
van het straatprofiel en de wijze van afwatering.
-JKOHPUFO LFOOFO IPHF POEFSIPVETLPTUFO "MMFFO UPFQBTTFO BMT EF
afwatering met standaard kolken niet is op te lossen.

Beheer:
t
%F EFLTFMT XPSEFO CFIFFSE EPPS EF CFUSPLLFO LBCFM PG
leidingbeheerder;
t
%F XBUFSBGWPFS WBO EF LPMLFO XPSEU CFIFFSE EPPS 8BUFSOFU
Afvalwater;
t
)FUCFIFFSWBOEFLPMLFO[FMGFOIFUQFSJPEJFLSFJOJHFOWBOEFLPMLFO
gebeurt door het Stadsdeel of Waternet Afvalwater.

Valkolk

Bandkolk

Omschrijving model:
In In het stadsdeel worden alleen kolken en deksels van gietijzer toegestaan.
Tevens gelden de volgende eisen:
t
%FLTFMT NPFUFO RVB HSPPUUF FO WPSN WBO EF [JKLBOU HÏÏO OPLLFO 
netjes aan te straten zijn.
t
#JKLPMLFOXPSEUHFLP[FOWPPSTUBOEBBSEUZQFT EJFHPFEFBBOTMVJUJOH
bieden op de standaard wijze van aanstraten.
Deksel inspectieput
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D.17.1. SPEELVOORZIENINGEN
Status:
Objecten die nu en in de toekomst worden toegepast.
Omschrijving:
Object in de openbare ruimte, speciaal aangebracht als speelvoorziening voor
kinderen.
Toepassing / Plaatsing:
Voor kinderen moet voldoende speelruimte op straat beschikbaar zijn. Dit
moet op voldoende lokaties worden aangevuld met speciale voorzieningen
voor spelen of speelaanleidingen. De behoefte naar speelvoorzieningen en de
doelgroep daarvan (leeftijd) wordt per situatie afgewogen naar advies van het
stadsdeel.
Er geldt verder voor speelvoorzieningen (af te wegen door Sport en BOR
gezamenlijk):
t
1FSCVVSUUPFUFTQJUTFOQMBBUTJOHTDSJUFSJB
t
;FNPFUFOWPMEPFOEFJOIFU[JDIU UPF[JDIU MJHHFO
t
;F  NPFUFO WPMEPFOEF WFSLFFSTWFJMJH MJHHFO EFOL BBO BGTDIFSNJOH 
ballenvangers e.d.)
t
;FNPHFOOJFUUFWFFMPWFSMBTUWPPSPNXPOFOEFOWFSPPS[BLFO
t
,JFTFFOQMFLEJFJOEJFONPHFMJKLIPOEFOWSJKJTUFIPVEFO
t
(SPUFSFPCKFDUFO[JKOCPVXWFSHVOOJOHQMJDIUJH
t
.PCJFMFPCKFDUFO BMMFFOUJKEFOTTQFFMUJKEFO HFQMBBUTU  IFCCFOJOEF
EJDIUCFWPMLUFXJKLFOEFWPPSLFVS[PLBOEFSVJNUFøFYJCFMFSXPSEFO
gebruikt; dit moet qua beheer en opslag wel goed geregeld zijn.
Omschrijving model:
Er is geen standaard model voor speelinstrumenten in het stadsdeel. De
toe te passen materialen moeten goed te onderhouden en duurzaam zijn.
Verduurzaamd ongeverfd hout en roestvrij staal hebben de voorkeur. Verder
geldt voor de modelkeuze:
t
1BTTFOECJKEFPNHFWJOHFOEFJOSJDIUJOHWBOEFPQFOCBSFSVJNUF
t
1BTTFOECJKEFEPFMHSPFQMFFGUJKEFO
t
#JK WPPS[JFOJOHFO WPPS LMFJOF LJOEFSFO HFDPNCJOFFSE NFU
zitvoorzieningen voor (toezichth)ouders;
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t
t

4QFFMPOEFSHSPOEFO NPFUFO TUFWJH WBTU [JUUFO  OJFU MPTSBLFO FO OJFU
eenvoudig losgetrokken kunnen worden;
7PMEPFO BBO IFU "UUSBDUJFCFTMVJU TQFMFO FO 4QFFMWPPS[JFOJOHFO RVB
materiaal, ondergrond, uitloopruimte enz.

Beheer:
t
%FTQFFMJOTUSVNFOUFOXPSEFOCFIFFSEEPPS#03
t
7PPS NPCJFMF FO VJUMFFOTQFFMJOTUSVNFOUFO XPSEFO QFS MPLBUJF
afspraken gemaakt over beheer, plaatsing en verwijdering.

Speelvoorziening (voorbeeld)
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D.18.1. STAANPLAATSEN (BUITEN DE MARKT)
Status:
Objecten die kunnen worden verbeterd.
Omschrijving:
In het stadsdeel wordt buiten de vaste marktlocaties vanuit stalletjes
dagproducten verkocht (bijvoorbeeld vis, snacks, bloemen). Dit zijn
staanplaatsen buiten de markt.

Beheer:
De staanplaatsen buiten de markt worden beheerd door de vergunninghouder.
Er dient sprake te zijn van een goede onderhoudstoestand, waarop het
stadsdeel kan toezien.

Toepassing / Plaatsing:
Staanplaatsen buiten de markt worden door het stadsdeel vastgesteld, onder
advies van Marktzaken en het cluster Fysieke Realisatie en Beheer. Een en
ander wordt uitgewerkt in het Beleid “Staanplaatsen buiten de Markt” van het
Stadsdeel. Daarin wordt ondermeer verwoord:
t
%BUTUBBOQMBBUTFO XBBSPOEFSPPLEFFWFOUVFMFMVJGFMTFOVJUTUBMMJOHFO 
altijd vergund moeten zijn en voldoen aan de voorschriften;
t
%BU TUBBOQMBBUTFO JODMVTJFG VJUHFLMBQUF MVJGFM FO VJUHFTUBMEF XBBS
voldoende ruimte op het trottoir moeten laten aan voetgangers;
t
%BUWPMEPFOEFTQSBLFJTWBOTQSFJEJOHPWFSIFUTUBETEFFM
t
%BUHFFOPWFSMBTUWPPSEFPNHFWJOHNBHPOUTUBBO
Omschrijving model:
Staanplaatsen buiten de markt moeten voldoen aan de voorwaarden in het
beleid, waaronder de volgende voorwaarden:
t
*OJOHFLMBQUFWPSNOJFUHSPUFSEBOCFQBBMEFBGNFUJOHFO
t
"NCVMBOUNPFUFO[JKO
t
#VJUFOPQFOJOHTUJKEFONPFUFOFWUMVJGFMTJOHFLMBQUXPSEFO
t
2VB WPSNHFWJOH  NBUFSJBBM FO LMFVSTUFMMJOH NPFUFO QBTTFO CJK EF
omgeving, voldoen aan redelijke eisen van welstand; ook de eventuele
luifels moeten daaraan worden getoetst en voldoen;
t
%F LSBBN NPFU [JKO WPSNHFHFWFO BMT FFO HFIFFM  FO OJFU VJU MPTTFO
onderdelen bestaan.
t
"MMFFOSFDMBNFNBHXPSEFOHFNBBLUWPPSEFFJHFOOBBN POWFSMJDIU 
conform het reclamebeleid;

Viskraam (gesloten)

Bloemenkraam (geopend)
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D.19.1. STRAATNAAMBORDEN
Status:
Objecten dat nu en in de toekomst wordt toegepast; de ondertekst dient in
veel gevallen te worden aangepast.
Omschrijving:
Borden met aanduiding van straatnaam, stadsdeel en eventueel afkomst van
de naamgeving.
Toepassing / Plaatsing:
Op elke kruising / straateinde moeten de kruisende of eindigende straten met
een straatnaambord worden aangeduid, met de volgende voorwaarden:
t
(PFE[JDIUCBBSWPPSIFUWFSLFFS IPPHUF NUPU NFUFSCPWFOEF
grond.
t
-JFGTU BBO EF HFWFM WBO EF CFMFOEFOEF QBOEFO  BMT EBU OJFU MVLU BBO
een bestaande (licht)mast in de straat, als het echt niet anders kan aan
een eigen mast in de straat. (Let op: pandeigenaren hebben de borden
wettelijk te dulden).

Straatnaambord

Omschrijving model:
t
"NTUFSEBNTF NPEFM 4UBBM  HFÑNBJMMFFSE  CMBVX CPSE ACMFV EF SFV 
XJUUFCFMFUUFSJOH OBBSIFUPPSTQSPOLFMJKLPOUXFSQWBO+BOWBO,SJNQFO
(NEN-norm 1772 uit 1959).
t
#PSEHSPPUUFBGIBOLFMJKLWBOMFOHUFTUSBBUOBBN EPDINBYJNBBM N
lang.
t
%F UPFWPFHJOH i0PTUw XPSEU POEFS EF TUSBBUOBBN BBOHFCSBDIU FO
rechts uitgelijnd (bestaande borden voorzien van sticker in de juiste
kleur).
t
#PSECFWFTUJHFONFUNFTTJOHPG3744DISPFWFO
Beheer:
t
1MBBUTJOHFOPOEFSIPVE#03
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D.20.1. TERRASSEN
Status:
Objecten die kunnen worden verbeterd.
Omschrijving:
Terrassen worden (met vergunning) toegestaan aan of bij horecaondernemingen, om in het terrasseizoen, lopend van 1 april tot 1 oktober,
buiten zitplaatsen te bieden.
Toepassing / Plaatsing:
Alleen met vergunning van het stadsdeel (de voorzitter), en conform het
terrassenbeleid van het stadsdeel (Gepubliceerd: 11/07/01). Hoofdpunten
daaruit zijn:
t
"MMFFOBBOPGCJKIPSFDBPOEFSOFNJOHFO EVTEBOJHEBUIFUCFEJFOFO
van het terras vanuit binnen kan plaatsvinden en zonder gevaarlijke
oversteek;
t
1MBBUTJOHEVTEBOJHEBUWPMEPFOEFMPPQSVJNUFPQIFUUSPUUPJSSFTUFFSU
(2 meter breed, bij smallere trottoirs 1,50 m);
t
0QMFUUFO EBU HFFO POBBOWBBSECBSF PWFSMBTU WPPS EF PNHFWJOH LBO
ontstaan;
t
"MMFFOJOIFUUFSSBTTFJ[PFO MPQFOEWBOBQSJMUPUPLUPCFS

Beheer:
t
7FSHVOOJOHBBOWSBHFOXPSEFOCFIBOEFMEEPPSIFU7FSHVOOJOHFOMPLFU
van het stadsdeel, onder advies van Beheer Openbare Ruimte afd.
Heel;
t
%FNBBUWPFSJOHWBOIFUUFSSBTXPSEUUFSQMBBUTFCFQBBMEEPPS#FIFFS
Openbare Ruimte afd.Heel;
t
%FUFSSBTVJUCBUFSJTWFSBOUXPPSEFMJKLWPPSIFUQMBBUTFO XFHIBMFOFO
onderhouden van het terras.
t
%F .JMJFVQPMJUJF WBO IFU TUBETEFFM [JFU UPF PQ OBMFWJOH WBO EF
terrasvoorwaarden;
t
%F .JMJFVEJFOTU FO EF QPMJUJF [JFO UPF PQ OBMFWJOH WBO EF
NJMJFVWPPSTDISJGUFOFOWPPSLØNFOWBOPWFSMBTU

Omschrijving model:
Terrassen moeten qua vormgeving voldoen aan de richtlijnen in het
terrassenbeleid. Hoofdpunten daaruit zijn:
t
2VB WPSNHFWJOH  NBUFSJBBM FO LMFVSTUFMMJOH NPFU FFO UFSSBT QBTTFO
bij de omgeving, en (voor gebouwde terrassen) voldoen aan redelijke
eisen van welstand;
t
3FDMBNFBMMFFODPOGPSNIFUUFSSBTTFOFOSFDMBNFCFMFJE

Terras
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D.21.1. TRAM- EN BUSHALTES
Status:
Objecten die nu en in de toekomst worden toegepast.
Omschrijving:
Op de tram- en bushaltes in het stadsdeel worden haltehuisjes (ook wel
“abri’s” toegepast, om de wachtenden beschutting te bieden, en voor halteinformatie.
Toepassing / Plaatsing:
Plaatsing alleen met vergunning van het stadsdeel, waarbij ondermeer de
volgende voorwaarden gelden:
t
7FSLFFSTWFJMJH VJU[JDIU WSJKFSFTUFSFOEFSVJNUF 
t
5FWFSQMBBUTFOPQBBOHFWFOWBOIFUTUBETEFFMJOEJFOXFSL[BBNIFEFO
aan bestrating of ondergrondse infrastructuur hiertoe nopen;
Omschrijving model:
De haltehuisjes moeten voldoen aan de afspraken die er op stedelijk niveau (en
bevestigd door het Stadsdeel) zijn gemaakt over vormgeving, onderhoud en
reclamevoering.
Momenteel heeft DIVV / stadsregio een contract voor de levering en het
POEFSIPVE WBO EF IBMUFT HFTMPUFO NFU UIBOT +$ %FDBVY %JU DPOUSBDU MPPQU
vooralsnog tot 2012. Voor het stadsdeel gaat het om de volgende modellen:
t
+$ %FDBVY  TUBOEBBSE UZQF  CMBVX TUBMFO GSBNF NFU HMBTXBOEFO 
affichage op de haakse wand achter;
t
+$%FDBVY TNBMUZQF CMBVXTUBMFOGSBNFNFUHMBTXBOEFOBóDIBHF
op de achterwand.
De halteperrons worden gefaseerd verhoogd naar 18 cm, in verband met
CFUFSF UPFHBOLFMJKLIFJE WPPS SFJ[JHFST &YBDUF VJUWPFSJOH DPOGPSN SJDIUMJKOFO
van DIVV.
Beheer:
%*77FOIBBSDPOUSBDUBBOOFNFS UIBOT+$%FDBVY [JKOWFSBOUXPPSEFMJKLWPPS
het plaatsen, onderhouden en verwijderen van de haltehuisjes en de perrons.
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)BMUFIVJTKF TUBOEBBSEUZQF +$%FDBVY

)BMUFIVJTKF TNBMUZQF +$%FDBVY
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D.22.1. UITSTALLINGEN
Status:
Objecten die kunnen worden verbeterd.
Omschrijving:
Uitstallingen worden (die voldoet aan de algemene regels) toegestaan direct
aangrenzend aan winkels, om koopwaar uit te stallen
Toepassing / Plaatsing:
Conform het uitstallingenbeleid van het stadsdeel, hoofdpunten daaruit zijn:
t
"MMFFO EJSFDU BBOHSFO[FOE BBO EF XJOLFMQVJ  EVTEBOJH EBU EF
inloop naar de winkel, de eventueel bovengelegen woningen en de
belendingen vrij blijft;
t
1MBBUTJOHEVTEBOJHEBUWPMEPFOEFMPPQSVJNUFPQIFUUSPUUPJSSFTUFFSU
(minimaal 2 meter breed);
t
.BYJNBMFEJFQUFWBOEFVJUTUBMMJOH N
Omschrijving model:
Uitstallingen moeten qua vormgeving voldoen aan de richtlijnen in het
uitstallingenbeleid. Hoofdpunten daaruit zijn:
t
/JFUPOWFJMJH WCVJUTUFLFOEFQVOUJHFEFMFO 
t
"MMFFOIFUVJUTUBMMFOWBOLPPQXBBSJTUPFHFTUBBO EVTOJFUIFUWPFSFO
van reclame (b.v. d.m.v. sandwichborden);
t
&WFOUVFMF WFSLPPQ WBO EF HPFEFSFO NPFU JOQBOEJH JO EF XJOLFM
gebeuren.
t
"MMFFOUJKEFOTPQFOJOHTUJKEFOWBOEFXJOLFM

Uitstalling

Reclamebord (niet toegestaan)

Beheer:
t
%F VJUCBUFS JT WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS IFU QMBBUTFO  XFHIBMFO FO
onderhouden van de uitstalling, evenals het reinigen na vervuiling
door het uitgestalde waar.
t
%F .JMJFVQPMJUJF WBO IFU TUBETEFFM [JFU UPF PQ OBMFWJOH WBO EF
voorwaarden;
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D.23.1. VERKEERSMIDDELEN: BEBORDING
Status:
Objecten die kunnen worden verbeterd.
Omschrijving:
Bebording wordt op straat geplaatst om verkeersregels aan het verkeer aan te
geven.

Beheer:
t
1MBBUTJOHFOPOEFSIPVE#03
t
7FSLFFSTCFTMVJUFO#03

Toepassing / Plaatsing:
Bebording dient zo min mogelijk worden toegepast. Het heeft de voorkeur
verkeersregels aan te duiden door een heldere wegindeling. Indien toch
noodzakelijk geldt het volgende:
t
1MBBUTJOH WBO EF CFCPSEJOH WPMHFOT EF 8FHFOWFSLFFSTXFU  377 FO
andere landelijke richtlijnen;
t
)FUUPFQBTTFOWBO[POFCPSEFO WPPSFFOHFCJFEJO[JKOHFIFFM IFFGU
de voorkeur boven per straat aangeven en herhalen;
t
*OEJFO NPHFMJKL EF CPSEFO QMBBUTFO BBO CFTUBBOEF NBTUFO  [PBMT
lichtmasten en trammasten; 2e voorkeur heeft ophangen van de borden
aan gevels; 3e en laatste optie: eigen bebordingsmast toepassen.
t
-FU PQ EF IPPHUF WBO EF POEFSLBOU WBO EF CFCPSEJOH EF[F NBH
het verkeer, waaronder fietsers en voetgangers niet hinderen (niet in
looproutes); let er ook op dat er voldoende doorloopbreedte op het
trottoir (2,00 m) resteert.
Omschrijving model:
t
%F WPSN  HSPPUUF FO NBUFSJBBMFJHFOTDIBQQFO WBO CFCPSEJOH [JKO
vastgelegd in eerder genoemde richtlijnen;
t
*OEJFO NFFSEFSF WFSLFFSTSFHFMT PQ ÏÏO MPDBUJF NPFUFO XPSEFO
aangeduid: construeer geen “kerstboom” , maar combineer deze dan
in een combinatiebord.
t
TUBOEBBSE NPEFM WFSLFFSTCPSEQBBM HFHBMWBOJTFFSE TUBMFO øFTTFQBBM 
met gegalvaniseerd stalen ophangelementen; Let op: kleur paal en
kleur ophangelementen afstemmen op de kleur van het omringend
straatmeubilair.
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Ongewenst: “kerstboom”

Gewenst: combinatiebord
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D.24.1. VERLICHTING
Status:
Objecten die nu en in de toekomst wordt toegepast; energiegebruik leent zich
voor verbetering.

Beheer:
De lichtmasten worden beheerd door DIVV en haar onderaannemers (thans
ZIUT).

Omschrijving:
Openbare verlichting van de openbare ruimte, aan masten, spandraden en aan
gevels.
Toepassing / Plaatsing:
Lichtmasten worden geplaatst op basis van een verlichtingsplan. Daarin is
op basis van berekeningen bepaald hoeveel verlichting nodig is en op welke
plaatsen. Een verlichtingsplan wordt gemaakt door DIVV. Enkele algemene
stelregels:
t
#JKQMBBUTFONBTUFO
Verlichtingsmasten zo ver mogelijk bij boom(kruinen)
vandaan;
denk aan vrij houden van voldoende vrije doorloopruimte (2,0
m, in uitzondering 1,5 m);
Plaats masten in de lengte van een straat zoveel als mogelijk in
ÏÏOMJKO EVTOJFUA[XBCCFSFO
Houd rekening met het voorkomen van lichthinder op nabije
gevels.
Houd rekening met de natuureffecten.
t
#JKPOWPMEPFOEFSVJNUFWPPSNBTUFOBSNBUVSFOBBOEFHFWFMPGBBO
spandraden.
Omschrijving model:
Standaard situaties: diverse modellen. Zie het beleidsplan openbare verlichting
van DIVV.
In afwijking daarvan geldt in Oost het volgende:
t
5VJOEPSQ'SBOLFOEBFM +FSV[BMFN )PMCFJOBSNBUVVSNFUNBTU
t
-JOOBFVTIPG3FQMJDBBSNBUVVSNFUNBTU
Voorts is het streven van het stadsdeel door lamp- en armatuurkeuze, maar
ook door tijdschakelaars en dimmers, te zoeken naar meer energiezuinige
oplossingen. Projectgewijze voorstellen daartoe zullen worden gestimuleerd.
Bijzondere plekken: afwijkingen toegestaan, maar voor aanleg- en beheerkosten
projectgewijs afspraken te maken met DIVV en het stadsdeelbestuur.

HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE
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D.25.1. WEGWIJZERS: TOERISTISCHE BEWEGWIJZERING
Status:
Objecten die kunnen worden uitgebreid.
Omschrijving:
Toeristische bewegwijzering is speciaal voor toeristen en bezoekers van de
stad, die doorgaans te voet (of per fiets) naar de toeristische trekpleisters van
de stad op zoek zijn.
Toepassing / Plaatsing:
De toeristische bewegwijzering wordt door een stedelijke commissie, met
ondermeer vertegenwoordigers van VVV en ANWB, aan de hand van criteria
van bezoekersaantallen in de stad afgewogen. Daarbij streeft men naar een
samenhangend stelsel van routes.
t
1MBBUTJOH WJOEU QMBBUT OB BGXFHFO WBO HFOPFNEF DPNNJTTJF  OB
instemming van het stadsdeel;
t
-PLBMFJOEJWJEVFMFDPNNFSDJÑMFCFMBOHFOXPSEFOOJFUHFIPOPSFFSE
Omschrijving model:
De toeristische bewegwijzering bestaat uit een uniform en herkenbaar systeem
van zwarte stalen masten, bekroond met een zilverkleurig voetgangersbeeldje,
met per route verschillend gekleurde wegwijzers.
Overige toeristische bewegwijzering is in principe niet toegestaan. Wens van
het stadsdeel is belangrijke toeristische trekpleisters in het stadsdeel, in een
uitbreiding van het bestaande systeem op te nemen.

Stedelijk uniform toeristisch systeem

Wens: vervangen door stedelijk systeem

Beheer:
t
1MBBUTJOHFOPOEFSIPVEDPOUSBDUVFFMWPPS"/8#
t
4DIPPOIPVEFO#03
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D.25.2. WEGWIJZERS: VERKEERSBEWEGWIJZERING
Status:
Objecten die nu en in de toekomst worden toegepast.
Omschrijving:
Verkeersbewegwijzering is bedoeld voor het duidelijk verwijzen ovan autoen fietsverkeer naar de hoofdbestemmingen in en buiten de stad via de
hoofdroutes.
Toepassing / Plaatsing:
Verkeersbewegwijzering wordt geplaatst na afweging door de stedelijke
bewegwijzeringscommissie, in samenspraak met het Stadsdeel.
t
1MBBUTJOH NPFU UFWFOT WPMEPFO BBO EF SJKLTSJDIUMJKOFO FO
verkeerswetgeving;
t
*OEJFONPHFMJKLNBTUFODPNCJOFSFONFUCFTUBBOEF USBN NBTUFO
Omschrijving model:
De bewegwijzering bestaat uit een landelijk, uniform en herkenbaar systeem:
t
'JFUTCFXFHXJK[FSJOH TUBMFO NBTU  [XBSU POEFS  CMBVXXJU HFTUSFFQU
midden, wit boven; wegwijzers: staal, wit, met rode tekst (recreatieve
fietsroutes: groene tekst).
t
"VUPCFXFHXJK[FSJOH TUBMFO NBTU  [XBSU POEFS  CMBVXXJU HFTUSFFQU
midden, wit boven; wegwijzers: `staal, blauw, met witte tekst, of model
lichtbak, wit vlak met zwarte tekst.
Andere typen definitieve verkeersbewegwijzering zijn niet toegestaan.

Fietsbewegwijzering

Autobewegwijzering

Beheer:
t
1MBBUTJOH TDIPPOIPVEFOFOPOEFSIPVEDPOUSBDUVFFMWPPS"/8#
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D.25.3. WEGWIJZERS BEDRIJVENTERREINEN
Status:
Objecten die vanaf nu worden toegepast.
Omschrijving:
Bewegwijzering op de bedrijventerreinen van het stadsdeel, met aanduiding
van de straatnamen en de mogelijkheid om aanvullingen met verwijzing naar
individuele bedrijven aan te brengen.
Toepassing / Plaatsing:
t
*O EF HSPUFSF CFESJKWFOUFSSFJOFO WBO IFU TUBETEFFM  XBBSPOEFS JO FML
geval Amstel Businesspark.
t
$POGPSN IFU CFXFHXJK[FSJOHTTZTUFFN  XBU EPPS IFU TUBETEFFM JO
overleg met de bedrijfsverenigingen is opgesteld.
t
1MBBUTJOH JOEJWJEVFMF CFESJKGTWFSXJK[JOHFO OB CJKESBHF BGHFTQSPLFO
financiële bijdrage door beheerder van het systeem.
Omschrijving model:
De bedrijfsbewegwijzering bestaat uit een systeem van stalen raamwerken,
waarop zijn aangebracht:
t
4USBBUOBNFOFOWFSXJK[JOHFOOBBSTUSBBUOBNFO
t
3VJNUFOWPPSTUBOEBBSEGPSNBBUCFESJKGTWFSXJK[JOHTCPSEFO
Andere typen (individuele) bedrijfsverwijzingen zijn niet toegestaan.

Bedrijfsbewegwijzering

Beheer:
Plaatsing, schoonhouden en onderhoud: contractueel door het stadsdeel en
de bedrijfsverenigingen uitgezet bij een onderaannemer
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D.25.4. WEGWIJZERS SPORTTERREINEN
Status:
Objecten die nu algemeen worden toegepast, doch in de toekomst moeten
worden heroverwogen.
Omschrijving:
Bewegwijzering op sportterrein is bedoeld om de bezoekers van sportterreinen
en sportwedstrijden te verwijzen naar de verschillende verenigingen.
Toepassing / Plaatsing:
Op de grote sportterreinen van het stadsdeel, conform een systeem van
verwijzingen, dat in samenspraak met de verenigingen wordt vastgesteld.
Omschrijving model:
Stalen buisframe, kleur blauw, waarbinnen meerdere verwijzingen naar
park(delen) of individuele verenigingen zijn te plaatsen.
Beheer:
Plaatsing, onderhoud
sportverenigingen)

en

afweging

van

verwijzingen:
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BOR

(i.o.m.

Sportbewegwijzering
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