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Het voorliggende beeldkwaliteitplan is gemaakt voor de 
locatie “Haagstede” in Maarssenbroek. 

Deze locatie is op dit moment een braakliggend 
bedrijventerrein, met een naastgelegen tankstation en een 
bedrijfsverzamelgebouw. 

Op dit terrein komt een nieuwe woonwijk, aangevuld met 
maatschappelijke functies. 

Doel 
Dit beeldkwaliteitplan legt de stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteitsuitgangspunten vast. Het is een 
handvat voor architecten. Het is tevens het toetsingskader 
voor de bouwplannen voor Haagstede. Dit toetsingskader 
wordt gehanteerd door de gemeente Stichtse Vecht en door 
de Welstandscommissie bij de beoordeling van de plannen. 

Het beeldkwaliteitplan is geen blauwdruk. Het geeft wel 
duidelijk richting aan de planvorming. Alternatieve en 
afwijkende plannen zijn bespreekbaar mits ze voldoen aan 
de ambitie van het beeldkwaliteitplan.    

De getoonde referentiebeelden zijn bedoeld als 
sfeerbeelden. De tekst is leidend, referentiebeelden kunnen 
daar op onderdelen van afwijken. 

Opzet
Op basis van een korte analyse van de huidige situatie worden 
de stedenbouwkundige uitgangspunten toegelicht. Vervolgens 
wordt ingegaan op de gewenste beeldkwaliteit door middel 
van beoordelingscriteria vergezeld van tekeningen en 
referentiebeelden. 

01 | Inleiding
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De eerste bewoning in het gebied was op de hoge oeverwallen 
van de Vecht. De oeverwallen bestonden uit vrij smalle 
kronkelende stroken kleiafzettingen. Ter weerszijden van deze 
stroomruggen bevonden zich uitgestrekte moerasgebieden, 
waarin veenvorming optrad. De ontginning van dit 
hoogveengebied begon ten westen van Maarssen, rond 1000 
na Christus, en werd Maarssenbroek genoemd. Ten oosten 
van Maarssen gebeurde dit pas 100 jaar later en zo ontstond 
Maarsseveen. 

Tot ver in de twintigste eeuw vond de ruimtelijke ontwikkeling 
vooral plaats in Maarssen. Rijke Amsterdamse kooplieden 
schaften in de zeventiende en achttiende eeuw woningen langs 
de Vecht aan als beleggingsobject en als statussymbool. 

Nieuwe ontwikkelingen, zoals de in 1812 door de Fransen 
aangelegde Straatweg, de spoorlijn Amsterdam - Utrecht 
(1843) en het Amsterdam-Rijnkanaal (1892) droegen bij aan de 
verdere groei van Maarssen. 

Het proces van de industrialisatie en de daarmee gepaard 
gaande groei van Maarssen zette zich na de Tweede 
Wereldoorlog in gestaag tempo voort. Steeds meer boerenland 
werd bouwterrein en het dorp Maarssen steeds verder 
uitgebreid. Vanaf de jaren ‘70 is Maarssenbroek gebouwd, op 
voornamelijk boerengrond. De eerste wijk die werd gebouwd 
was Bloemstede, later volgden nog dertien andere wijken. 

02 | Historie
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Bestemmingsplan Maarssenbroek Woongebied Gemeente Stichtse Vecht 
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In de uitwerking van het stedenbouwkundig concept voor geheel Maarssenbroek heb
ben de deelgebieden elk een eigen ruimtelijke structuur gekregen.  
Toch bezitten zij een vergelijkbare uitstraling door het vergelijkbare programma (voor
namelijk wonen), de herkenbare 70 en 80er jaren architectuur met de bijpassende in
richting van de openbare ruimtes. Drie deelgebieden wijken van dit algemene beeld af: 
het wijkcentrum Bisonspoor met winkels, woningen en kantoren in gestapelde bouw en 
hoogbouw, Antilopespoor met een afwijkend programma gestapelde woningen en Wa
terstede als recent gerealiseerde wijk, van geringere omvang en met een afwijkende, 
moderne architectuur.  
 

 
afbeelding 2: deelgebieden Maarssenbroek 
 
Binnen de deelgebieden zijn twee principes voor interne ontsluiting herkenbaar, name
lijk: 
1 lusstructuur: Boomstede, Bisonspoor, Bloemstede, Fazantenkamp, Duivenkamp en 

Reigerskamp; 
2 boom/vorkstructuur: Antilopespoor, Pauwenkamp, Kamelenspoor, Spechtenkamp, 

Zebraspoor, Valkenkamp, Waterstede en Zwanenkamp.  

Entree bestaande wijk, opening in groene wal Hoofdnetwerk fiets

Indeling in wijken Veel woonerven in bestaande wijken
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Ruimtelijke hoofdstructuur
Maarssenbroek heeft een herkenbare ruimtelijke 
hoofdstructuur. Brede, rechte ontsluitingswegen vormen de 
ruggengraat, een interne ringweg. De verschillende wijken 
worden verbonden door deze ring. 

Bijzonder is dat de meeste wijken met de rug naar de 
ontsluitingsring toe liggen, en er van gescheiden worden 
door een brede groenstructuur of groene wal. Deze interne 
oriëntatie maakt de wijken enigszins gesloten vanuit de 
omgeving, maar het is tegelijk de reden dat het er prettig en 
rustig wonen is. 

Een fijnmazig net van fiets- en voetpaden verbindt de wijken 
onderling voor het langzame verkeer, veelal ingebed in een 
doorlopende groen- en waterstructuur en gescheiden van het 
gemotoriseerde verkeer op de interne ontsluitingsring.
 
De wijken, naar hun ligging aangeduid als ‘–spoor’, ‘-kamp’ 
of ‘-stede’, zijn vergelijkbaar in omvang en bestaan uit 
voornamelijk rijen eengezinswoningen van twee bouwlagen 
met kap, gelegen aan woonerven of woonstraten, waartussen 
zich de groen- en waterstructuur slingert. De groene uitstraling 
is kenmerkend voor de wijken, en geeft kwaliteit aan de 
woonomgeving. 

De wijken van Maarssenbroek hebben een eigen ruimtelijke 
structuur gekregen. Toch bezitten de wijken een vergelijkbare 
uitstraling, door het vergelijkbare programma (voornamelijk 
wonen), de herkenbare architectuur uit de jaren ‘70 en ‘80 
en de bijpassende inrichting van de openbare ruimtes (veelal 
woonerven). 

Drie deelgebieden wijken van dit algemene beeld af: het 
wijkcentrum Bisonspoor met winkels, woningen en kantoren 
in gestapelde bouw en hoogbouw, Antilopespoor met een 
afwijkend programma gestapelde woningen en Waterstede als 
recent gerealiseerde wijk, van geringere omvang en met een 
afwijkende, moderne architectuur. 

Vrijwel het complete gebied in Maarssenbroek is met de 
nieuwbouw op de schop gegaan. Een oud element dat deels 
bewaard is gebleven is het 18e eeuwse natuurgebied Kooilust 
met zijn eendenkooi. 
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03 | Stedenbouwkundig plan
De stedenbouwkundige structuur van de wijk, naar ontwerp 
van Geesink Weusten Architecten, is gebaseerd op het 
tuindorp-principe. Een tuindorp of tuinwijk is een term voor 
wijken met een typisch kleinschalig en dorps karakter, met een 
voortuin en achtertuin, veel pleintjes en veel groen. 

De pleinen zijn veelal ontworpen als ontmoetingsplekken. Deze 
ruimtes en de gemeenschappelijke voorzieningen moesten 
er voor zorgen dat er een hechte woongemeenschap zou 
ontstaan. Tegenwoordig zijn deze wijken vaak aantrekkelijke, 
lommerrijke en gewilde woonwijken.  

Haagstede wordt een nieuw tuindorp met een geheel 
eigen identiteit. Maar de wijk sluit ook aan op de 
ruimtelijke structuur van Maarssenbroek, en heeft een 
aantal karakteristieken gemeen met de bestaande wijken. 
Op die manier past Haagstede naadloos in het huidige 
Maarssenbroek.

De bestaande ruimtelijke structuur van Maarssenbroek, 
waarbij wijken met de achterkant naar de interne ringweg zijn 
gesitueerd, is uitgangspunt voor de uitwerking voor Haagstede. 

Haagstede wordt gescheiden van de omgeving door een brede 
groenstructuur, een groene wal en waterpartijen. Het heeft 
bovendien een unieke, eigen stedenbouwkundige verkaveling.
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Formeel sluit de wijk aan op de interne ontsluitingsring van 
Maarssenbroek, de Floraweg, en daardoor ook vrijwel direct 
op de N230 en de A2 naar Utrecht en Amsterdam. Buslijnen 
richting Maarssen, het treinstation en Utrecht lopen langs 
de wijk, en hebben een halte op de kruising Floraweg/
Boomstede/Haagstede.  

Informeel sluit de wijk aan op omliggende wijken, door de 
fietsstructuur die door Haagstede loopt (via de woonstraten), 
die de wijk verbindt met Bloemstede, Boomstede en het 
zuiden van Maarssenbroek, en door de bestaande en nieuwe 
wandelroutes.  

Vanaf de Floraweg is vooral het appartementen- en 
voorzieningencomplex goed herkenbaar, omdat dit complex er 
qua hoogte uit springt. Hiermee fungeert het gebouw als een 
mooie entree naar de wijk. 

Het stratenpatroon is helder en overzichtelijk en krijgt extra 
kwaliteit en sfeer door de rechte of lichtgebogen straten en 
kleine, soms driehoekige, pleintjes of groengebieden. 

De pleintjes en groengebieden zijn stedenbouwkundige 
ruimten die tegemoet komen aan de sterke behoefte aan 
collectiviteit en saamhorigheid. Plekken voor gezelligheid 
en ontmoeting en dingen samen doen. Daarnaast zijn 
het gebieden waar de auto te gast is en het parkeren in 

Auto-ontsluiting (bruin), fietsroute (groen) en  buslijnen (rood) 
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Geknikte bebouwingswanden vormen groene pleintjes

Principe van een tuindorp, pleintjes, geknikte bouwblokken, groene hagen

Parkeren in hofjes, bebouwing aan groengebied

Appartementen- en voorzieningencomplex als herkenningspunt bij de entree van de wijk
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parkeerhofjes op een informele manier is geïntegreerd in het 
plan. Het is een vriendelijk en groen woonmilieu en prettig 
voor kinderen. 

De woningen hebben kleine voortuinen en relatief diepe 
achtertuinen. 

Het groene beeld van de wijk wordt versterkt door het 
openbaar groen in de straten, pleinen en groengebieden. 

Pleinen, hofjes en groengebieden wisselen elkaar af in de wijk 
en liggen op korte afstand van elkaar, waardoor veel variatie 
ontstaat in het straatbeeld. 

Parkeren vindt plaats in de straten en in parkeerhofjes, die 
direct toegankelijk zijn vanuit de ontsluitingslus.
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04 | Visie Beeldkwaliteit
In dit beeldkwaliteitplan wordt onderscheid gemaakt in vier 
sferen:  

• Stede wonen: appartementen- en voorzieningencomplex, 
naast de entree van de wijk; 

• Plein wonen: bebouwing in het binnengebied, rond de 
pleintjes;

• Tuin wonen: bebouwing aan de straat, deels grenzend aan 
de groene wal

• Park wonen: bebouwing aan het groengebied.

Voor deze sfeergebieden zal de na te streven beeldkwaliteit 
worden aangegeven voor de bebouwing. In een aparte 
paragraaf wordt de beeldkwaliteit voor de openbare ruimte 
voor de gehele wijk aangegeven.

Uitgangspunt van dit beeldkwaliteitplan is om een 
samenhangende, eigentijdse tuinwijk te realiseren. Dat 
betekent niet dat alle bebouwing hetzelfde hoeft te zijn, maar 
wel dat een aantal basiskenmerken overeenkomen. Variatie op 
het thema is mogelijk en zelfs gewenst, zolang de samengang 
in het gebied in stand blijft. 

De samenhang zal worden nagestreefd door de gekozen 
architectonische stijl, de samenhang in accenten en deels in 
het materiaalgebruik en het kleurgebruik. De gehele wijk krijgt 
een robuuste baksteenuitstraling, die voor alle bebouwing 
wordt nagestreefd. 

De architectuur mag eigentijds zijn, maar heeft een 
traditionele hoofdvorm met een kap. Het appartementen- en 
voorzieningencomplex kan deels ook een plat dak krijgen, en is 
transparanter van uitstraling. 

Entrees, dakranden  en hoekoplossingen worden benadrukt 
in de vormgeving. Er is speciale aandacht voor hoeken die 
grenzen aan de openbare ruimte. Die worden verbijzonderd 
door variatie in volume en vormgeving. 

Het gebruikte materiaal bestaat deels uit baksteen in donkere 
tinten en deels wit- of grijs gekeimde gevels. De pannen zijn 
oranje/rood of donker van kleur. Zonnepanelen zijn overal 
mogelijk.
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De bebouwing aangrenzend aan de Floraweg, naast de entree, 
valt in het sfeergebied “stede”. Het betreft een complex met 
appartementen en voorzieningen. 

Het is een solitair gebouw dat bestaat uit verschillende 
geschakelde delen, met een maximale hoogte van vier lagen 
(plus eventueel een kap). Het is het ruimtelijk accent in 
Haagstede, en daardoor tevens het herkenningspunt vanaf de 
Floraweg. 

Het gebouw heeft een alzijdige uitstraling en de plint is een 
zelfstandig en transparant onderdeel van de vormgeving van 
het gehele gebouw. 

05 | Stede wonen
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stoere architectuur

donkere baksteen

transparante plint

bijzondere entree
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Situering en massa 

• solitair gebouw met verschillende geschakelde delen;
• alzijdige uitstraling, gebouw op plint;  
• maximaal vier lagen met kap; 
• een eenvoudige vierkante of rechthoekige hoofdvorm van 

bebouwing;

Architectuur

• stoere, sobere, eigentijdse architectuur, zorgvuldig 
vormgegeven met speciale aandacht voor de entree en de 
dakrand; 

• plint als open en transparant onderdeel van de vormgeving 
van het gebouw;

• technische ruimtes worden bij voorkeur intern opgelost. 

Materiaal en kleurgebruik

• plint bestaat grotendeels uit glas, hout en/of staal; 
• gevels van het gebouw bestaan uit donkere baksteen, 

ondergeschikt wit gekeimd;  
• dakbedekking (als er sprake is van een kap) bestaat 

uit oranje/rode of matte donkere pannen, of donkere 
zonnepanelen.

transparante plint
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De bebouwing in het binnengebied van het plangebied is 
gesitueerd aan groene pleintjes. 

De bouwblokken bestaan grotendeels uit rijtjeshuizen, die 
evenwijdig staan aan de ontsluitingslus of in geknikte vorm zijn 
gegroepeerd rond de pleinruimte, waardoor een herkenbare 
ruimte ontstaat, deels omgeven door bebouwing.  

De pleinruimtes krijgen de uitstraling van een hofje, met  
sfeer, collectiviteit en saamhorigheid, en de mogelijkheid tot 
ontmoeting en spelen. 

De samenhang wordt bereikt door een eenduidige hoofdvorm 
en kleur- en materiaalgebruik. Met uitzondering van enkele 
accenten (              ) zijn de woningen allemaal een of twee 
lagen met een kap en zijn ze wit of grijs gekeimd aan de 
voorkant en zijkant. De achterkanten zijn wit of grijs gekeimd, 
of van donkere of rode baksteen. 

De bouwblokken bestaan uit lange en korte rijtjes, met 
accenten op bijzondere plekken. Die bijzondere plekken zijn 
een aantal hoekwoningen, zoals de woningen bij de entree 
van de wijk en de woningen aan doorsteek voor de fietsroute. 
Maar ook de middelste woningen in de gekniktje rijtjes kunnen 
accenten zijn. Door de rijen op deze manier te “geleden” 
krijgen ze een menselijke schaal en zijn woningen veelal 
individueel herkenbaar. 

Accenten kunnen worden gerealiseerd door verschillen 
in massaopbouw (bijvoorbeeld drie lagen met een kap 
of afwijkende kaprichting), architectuur (verschillen in 
vormgeving van de gevels) en op een subtiele manier in kleur- 
en materiaalgebruik.  

De achterkanten van de rijtjeswoningen grenzen in een aantal 
gevallen aan een gezamenlijk parkeerhof. Een rustige, prettige, 
groene uitstraling is daarom gewenst. Dat wordt o.a. bereikt 
door het gebruik van hagen als erfscheiding, en de samenhang 
in bergingen van donker materiaal (donker hout of donkere 
baksteen). 

06 | Plein wonen
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collectieve ruimtenrode/zwarte pannen

dakoverstek

plintengekeimd zwarte bergingen

hagen  
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collectieve ruimten

zwarte bergingen

Situering en massa 

• bebouwing gericht op de ontsluitingslus of pleinruimte;
• rechte voorgevelrooilijn evenwijdig aan de straat, of geknikte 

voorgevellijn ter hoogte van een pleintje;
• openingen in de bebouwingswand voor een pad dat de 

achtertuinen ontsluit, en voor enkele parkeerhofjes;
• afwijkende massa mogelijk voor accenten.

Architectuur

• stoere, eigentijdse architectuur, zorgvuldig vormgegeven met 
speciale aandacht voor de entree, dakrand en accenten; 

• rechthoekige hoofdvorm met een kap, afwijkende 
kaprichting mogelijk bij accenten;

• hoekwoningen die aan twee kanten grenzen aan de 
openbare ruimte, krijgen een tweezijdige uitstraling; 

• groene erfscheidingen bij woningen die met de zijkant of 
achterkant aan de openbare ruimte, parkeerhof, groen of 
water grenzen (beukenhaag of veldesdoorn);

• bergingen hebben een rechthoekige hoofdvorm met een plat 
dak of een lessenaarsdak. 

Materiaal en kleurgebruik

• de  voor- en zijgevels zijn wit gekeimd, alleen de plint van 
ongeveer 30 cm wordt gemetseld in de donkere baksteen;

• achtergevels zijn witgekeimd/ beige gekeimd of bestaan uit 
donkere of rode baksteen; 

• accenten kunnen helemaal uit donkere baksteen bestaan;
• de dakbedekking bestaat uit oranje/rode pannen, accenten 

eventueel uit matzwarte pannen, mogelijk in combinatie met  
donkere zonnepanelen;

• bergingen bestaan uit donker geverfd hout of donkere 
baksteen.  

woningen
bergingen 

>

>

hagen  
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De woningen in dit sfeergebied zijn gesitueerd aan de straat, 
deels met uitzicht op een groene wal.  

De bouwblokken kunnen bestaan uit rijtjeshuizen, die 
evenwijdig staan aan de ontsluitingslus. 

De samenhang wordt bereikt door een eenduidige hoofdvorm 
en kleur- en materiaalgebruik. Met uitzondering van enkele 
(mogelijke) specifieke woningtypes, zijn de woningen 
allemaal een of twee lagen met een kap, worden ze gebouwd 
in donkere of rode baksteen en hebben ze oranje/rode of 
matzwarte pannen. 

De achterpercelen krijgen hagen als erfscheiding, en de 
bergingen worden van donker materiaal (donker hout of 
donkere baksteen). 

07 | Tuin wonen
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rode/zwarte pannen

dakoverstek

hagen          zwarte bergingen

donkere baksteen

verbijzondering entrees
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dakoverstek

verbijzondering entrees

Situering en massa 

• bebouwing gericht op de ontsluitingslus;
• rechte voorgevelrooilijn evenwijdig aan de straat;
• afwijkende massa mogelijk bij specifieke woningtypes.

Architectuur

• stoere, sobere, eigentijdse architectuur, zorgvuldig 
vormgegeven met speciale aandacht voor de entree en de 
dakrand; 

• rechthoekige hoofdvorm met een kap, afwijkende 
kaprichting mogelijk bij hoekwoningen;

• hoekwoningen die aan twee kanten grenzen aan de 
openbare ruimte, krijgen een tweezijdige uitstraling; 

• groene erfscheidingen bij woningen die met de zijkant of 
achterkant aan de openbare ruimte, parkeerhof of groene 
wal grenzen (beukenhaag of veldesdoorn);

• bergingen hebben een rechthoekige hoofdvorm met een 
plat dak of een lessenaarsdak. 

Materiaal en kleurgebruik

• de  gevels zijn van donkere of rode baksteen;
• hoekwoningen kunnen (deels) wit of grijs gekeimd zijn; 
• de dakbedekking bestaat uit oranje/rode of matzwarte 

pannen, of donkere zonnepanelen;
• bergingen bestaan uit donker geverfd hout of donkere 

baksteen.  

woningen
bergingen 

>

>
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De oostelijke bebouwingsrand in Tuinstede is gesitueerd aan 
het park. De woningen hebben uitzicht over waterpartijen en 
groen.  

De bouwblokken bestaan grotendeels uit (geschakelde) twee- 
en drie-onder-een-kap-woningen rijtjeshuizen, maar woningen 
in een rij of vrijstaand zijn ook mogelijk. 

De woningen staan evenwijdig aan de ontsluitingslus.  
Openingen tussen de bouwblokken bieden toegang tot 
parkeerhofjes, ontsluitingspaden en de fietsroute door de wijk.

De samenhang wordt bereikt door een eenduidige hoofdvorm 
en kleur- en materiaalgebruik. Met uitzondering van enkele 
accenten (              ) of specifieke woningtypes, zijn de 
woningen allemaal een of twee lagen met een kap, worden ze 
gebouwd in donkere of rode baksteen en hebben ze oranje/
rode of matzwarte pannen. 

De bouwblokken bestaan uit lange en korte rijtjes, met 
accenten bij de hoekwoningen die grenzen aan de doorsteek 
voor de fietsroute. Woningen worden door deze accenten 
individueel herkenbaar.

Accenten kunnen worden gerealiseerd door verschillen 
in massaopbouw (bijvoorbeeld drie lagen met een kap of 
afwijkende kaprichting), architectuur (verschillen in gevels) en 

op een subtiele manier in kleur- en materiaalgebruik.   

De achterpercelen krijgen hagen als erfscheiding, en de 
bergingen worden van donker materiaal (donker hout of 
donkere baksteen). 

08 | Park wonen
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rode/zwarte pannen

dakoverstek

donkere baksteen

accenten

verbijzondering entrees

hagen   
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dakoverstek

verbijzondering entrees

Situering en massa 

• bebouwing gericht op de ontsluitingslus;
• rechte voorgevelrooilijn evenwijdig aan de straat;
• openingen in de bebouwingswand voor een pad dat de 

achtertuinen ontsluit, voor enkele parkeerhofjes en voor 
de fietsroute;

• afwijkende massa mogelijk voor accenten.

Architectuur

• stoere, sobere, eigentijdse architectuur, zorgvuldig 
vormgegeven met speciale aandacht voor de entree, de 
dakrand en accenten; 

• rechthoekige hoofdvorm met een kap, afwijkende 
kaprichting mogelijk bij accenten;

• hoekwoningen die aan twee kanten grenzen aan de 
openbare ruimte, krijgen een tweezijdige uitstraling; 

• erfscheidingen bij woningen die met de zijkant of 
achterkant aan de openbare ruimte, parkeerhof, groen of 
water grenzen, zijn groen (beukenhaag of veldesdoorn);

• bergingen hebben een rechthoekige hoofdvorm met een 
plat dak of een lessenaarsdak. 

Materiaal en kleurgebruik

• de  gevels zijn van donkere of rode baksteen;
• accenten kunnen (deels) wit of grijs gekeimd zijn; 
• de dakbedekking bestaat uit oranje/rode of matzwarte 

pannen, of donkere zonnepanelen;
• bergingen bestaan uit donker geverfd hout of donkere 

baksteen.  

woningen
bergingen 

>

>
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klinkers      groen talud
informeel parkeren 
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De samenhang die wordt nagestreefd voor Haagstede, komt 
ook tot uitdrukking in de vormgeving van de openbare ruimte. 
Dat wordt bereikt door een eenduidige inrichting van het 
straatprofiel en de inrichting van de pleintjes, de samenhang in 
het materiaal- en kleurgebruik en de gekozen beplanting. 

De entree van het gebied wordt herkenbaar vormgegeven. 
Het talud van de geluidwal buigt af de wijk in waardoor een 
“natuurlijke poort” ontstaat. Ook de naam van de wijk kan 
eventueel onderdeel gaan uitmaken van het talud of het 
geluidsscherm.  

De uitstraling van de straten is informeel, er is alleen een 
subtiel onderscheid in parkeerstrook en rijbaan. 

De bestrating voor de rijbaan en de parkeerstrook bestaat 
uit  donkerrode, gebakken klinkers. De rijbaan wordt gelegd 
in keperverband, de parkeerstrook in halfsteensverband, met 
een molgoot ertussen. Het voetpad wordt gelegd in grijze 
betonstenen.

De parkeerhofjes krijgen een formele inrichting, van hetzelfde 
materiaal als de parkeerstroken in de straten. Parkeervakken in 
de hofjes worden in de bestrating aangegeven. 

Aan de zuid- en westzijde van het plangebied komt een groene 
geluidswal- en scherm. Deze wordt zoveel mogelijk groen 

09 | Openbaar gebied



38

cultuur

natuur



B e e l d k w a l i t e i t p l a n   |   H a a g s t e d e   39

natuur

uitgevoerd, bijvoorbeeld door kruidenrijk gras en heesters voor 
de wal en klimplanten en wilgentakken voor het scherm.  

De groene uitstraling van de wijk wordt versterkt doordat de 
erfscheidingen die grenzen aan de openbare ruimte, water of 
groen, bestaan uit hagen.

De groene pleintjes in de wijk worden formeel ingericht, en 
krijgen de uitstraling van cultuurgroen. Dit in tegenstelling tot 
de ruigere informele groengebieden aan de randen van het 
gebied die een natuurlijke uitstraling krijgen. 

Het cultuurgroen betreft een combinatie van inheemse 
bomen, inheemse heesters en gras. Mogelijke boomsoorten 
die kunnen worden toegepast zijn berken, essen en elzen. Wat 
heesters betreft kan worden gedacht aan inheemse soorten als 
sleedoorn of hondsroos. 

Het natuurgroen bestaat uit bomen (bosjes), heesters en 
kruidenrijk gras. De bestaande bomen in het gebied kunnen 
worden gehandhaafd, toegevoegde bomen betreffen inheemse 
soorten als knotwilg, els en en populier. Mogelijke heesters zijn 
kruipwilg en wilde gagel. 
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