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Afzetpaal, rvs, fabrikant SSC (behoud, hergebruik en evt. aanvullen)

Fietsleunrek, type Leon 600 (identiek aan de fietsleunrekken bij het gemeentehuis)

Legenda

Lichtmast, lichtpunthoogte 4 meter (behoud en aanvullen huidige armaturen)

Principe afwatering weergeven, op basis van het voorlopig ontwerp wordt het nader uitgewerkt
AFWATERING

Lijngoot, breedte 10 cm, nader te bepalen 

A: lijngoot opgenomen tegen het groensculptuur 

Boom, handhaven

GROEN

B: lijngoot opgenomen in de 30 cm brede betontegel (10 cm tegel, 10cm lijngoot, 10cm tegel)

Boom, meerstammig, nieuw te planten

Heesters/Hagen, huidig

Heester/Hagen, nieuw te planten

Bomen, te verwijderen

Gras

Materiaalgrens

Projectgrens

ALGEMEEN

Locatie dwarsprofielen

Ruimtereservering winkelwagens 

Zoeklocatie containers

Ruimte voor winkeluitstallingen en terrassen

De verlichting is indicatief weergegeven. Op basis van het voorlopig ontwerp wordt het verlichtingsplan opgesteld.
VERLICHTING, MEUBILAIR EN KUNSTWERK

VERHARDINGEN EN BANDEN

Gebakken klinker, kleur rood/bruin, dikformaat, keperverband, randen worden gezaagd, nader te bepalen

Betonband met alzijdige natuurstenen afwerking, 30x40x100cm, kleur Liscio negri 

Zitelement bevestigd op betonband, uitgevoerd in hout, uitstraling als Solid Serif Top Seats van Streetlife

Betontegel met natuurstenen deklaag, 30x60x10cm, kleur Lisico negri (stroefheid nader te bepalen),

Opsluitband, 10 cm zwart

BEBOUWING

Huidige bebouwing

leverancier Struyk Verwo

(afwerking identiek aan de betontegel), leverancier Struyk Verwo

Laad- en Loszone in keiformaat, elleboogverband

Overgangsband van maaiveldhoogte naar bovenzijde houten zitting, beton met natuurstenen afwerking, 
kleur Liscio negri (afwerking identiek aan de betontegel), afmeting 30x120cm 
(15 cm maaiveldhoogte - R=0.30 - diagonaal 30 graden - R=0.30 - 15 cm zittinghoogte)

Grondspot, type nader te bepalen

Zoeklocatie verplaatsen huidig kunstwerk 'De Zeemeermin' 

Bloemrijke sierbeplanting, conform het 'Green to Color' concept

Betontegel met natuurstenen deklaag, 20x20x10 cm - 20x40x10 cm - 20x60x10 cm, kleur Breccia negri, 
wildverband, leverancier Struyk Verwo (verwerking identiek aan het voorplein gemeentehuis)
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Afzetpaal, rvs, fabrikant SSC (behoud, hergebruik en evt. aanvullen)

Fietsleunrek, type Leon 600 (identiek aan de fietsleunrekken bij het gemeentehuis)

Legenda

Lichtmast, lichtpunthoogte 4 meter (behoud en aanvullen huidige armaturen)

Principe afwatering weergeven, op basis van het voorlopig ontwerp wordt het nader uitgewerkt
AFWATERING

Lijngoot, breedte 10 cm, nader te bepalen 

A: lijngoot opgenomen tegen het groensculptuur 

Boom, handhaven

GROEN

B: lijngoot opgenomen in de 30 cm brede betontegel (10 cm tegel, 10cm lijngoot, 10cm tegel)

Boom, meerstammig, nieuw te planten

Heesters/Hagen, huidig

Heester/Hagen, nieuw te planten

Bomen, te verwijderen

Gras

Materiaalgrens

Projectgrens

ALGEMEEN

Locatie dwarsprofielen

Ruimtereservering winkelwagens 

Zoeklocatie containers

Ruimte voor winkeluitstallingen en terrassen

De verlichting is indicatief weergegeven. Op basis van het voorlopig ontwerp wordt het verlichtingsplan opgesteld.
VERLICHTING, MEUBILAIR EN KUNSTWERK

VERHARDINGEN EN BANDEN

Gebakken klinker, kleur rood/bruin, dikformaat, keperverband, randen worden gezaagd, nader te bepalen

Betonband met alzijdige natuurstenen afwerking, 30x40x100cm, kleur Liscio negri 

Zitelement bevestigd op betonband, uitgevoerd in hout, uitstraling als Solid Serif Top Seats van Streetlife

Betontegel met natuurstenen deklaag, 30x60x10cm, kleur Lisico negri (stroefheid nader te bepalen),

Opsluitband, 10 cm zwart

BEBOUWING

Huidige bebouwing

leverancier Struyk Verwo

(afwerking identiek aan de betontegel), leverancier Struyk Verwo

Laad- en Loszone in keiformaat, elleboogverband

Overgangsband van maaiveldhoogte naar bovenzijde houten zitting, beton met natuurstenen afwerking, 
kleur Liscio negri (afwerking identiek aan de betontegel), afmeting 30x120cm 
(15 cm maaiveldhoogte - R=0.30 - diagonaal 30 graden - R=0.30 - 15 cm zittinghoogte)

Grondspot, type nader te bepalen

Zoeklocatie verplaatsen huidig kunstwerk 'De Zeemeermin' 

Bloemrijke sierbeplanting, conform het 'Green to Color' concept

Betontegel met natuurstenen deklaag, 20x20x10 cm - 20x40x10 cm - 20x60x10 cm, kleur Breccia negri, 
wildverband, leverancier Struyk Verwo (verwerking identiek aan het voorplein gemeentehuis)
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REFERENTIES

Materialen en belijning oppakken vanuit de omgeving en 
het winkelcentrum in begeleiden

Warm maaiveld van gebakken klinkers en liniaire afwatering

Inpassing van ‘De Zeemeermin’Hergebruik lichtmastenBomen in de centrale groensculpturen worden met 
grondspots aangelicht

Groensculpturen in vrije vormen Groensculpturen leveren ordening aan fietsparkerenOp zitranden worden houten zittingen aangebracht

Vanuit belijning wordt met schichtige vormen plantvakken 
en verblijfsplekken gemaakt

Kleurrijke beplanting met sierwaarde
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PLANTOELICHTING

Huidige situatie
Het buurtwinkelcentrum de Beijerse Hof is sterk in zich zelf gekeerd. Het winkelcentrum is 
praktisch onzichtbaar vanaf de W. van Vlietstraat. Komende vanaf deze weg zijn de bovengrondse 
containers beeldbepalend en vervolgens het grote parkeerterrein. Aan de Mariniersweg ligt het 
winkelcentrum verscholen achter gesloten gevels en is het toegankelijk middels een donkere poort. 
Het winkelcentrum en het gemeentehuis grenzen aan elkaar, maar gaan geen relatie met elkaar aan. 
Het entreeplein tussen het parkeerterrein en de apotheek is leeg en onaantrekkelijk. Vanaf de Wiardi 
Beckmansstraat is er wel een goede stedenbouwkundige opening, maar van alle randen is dit de 
minst drukke zijde van het winkelcentrum. 

De inrichting van de buitenruimte is gedateerd. Een herkenbaar verhardingspatroon markeert het 
winkelcentrum, maar biedt het winkelcentrum weinig ‘warmte’. In de loop der jaren is meubilair 
gesitueerd in de vrije doorloop van en naar het winkelcentrum. Het centrale plein wordt gedomineerd 
en zelfs opgedeeld door een grote hoeveelheid fietsparkeren. Het hekwerk voor de entree van de 
AH oogt zeer defensief. De terrassen zijn afgeschermd met een zwaar houten hekwerk en gaan geen 
relatie aan met het plein. Een solitaire boom is het enige groen; verdere verblijfskwaliteiten of groen 
ontbreken. Het groen aan de randen is verzorgd, maar dient verjongt te worden. Over het algemeen 
kan meer sierwaarde worden toegevoegd via een zorgvuldig beplantingsassortiment. Eigentijdse 4 m 
masten verlichten het plein.

Plantoelichting
Het ontwerp moet er toe bijdragen dat de nu strikt functionele buitenruimte een kwaliteitsimpuls 
krijgt. Het streven is om met de herinrichting van de Beijerse Hof de zichtbaarheid van het 
winkelcentrum te verbeteren en de verblijfskwaliteiten te vergroten. Hiertoe worden de volgende 
middelen ingezet: 
- Maaiveld met verhardingspatroon dat ‘warmte’ uitstraalt én de bezoeker als 
 vanzelfsprekend naar het winkelcentrum geleidt;
- Toevoegen van groene sculpturen op het winkelplein én aan de randen t.b.v. de 
 verblijfskwaliteiten en de attentiewaarde;
- Het opnieuw ordenen van meubilair om de ruimtelijkheid van het winkelcentrum te     
 verbeteren. 

Maaiveld 
Het maaiveld bestaat uit gebakken klinkers met een warme, aardse kleurstelling. Daarin is een 
lijnenspel aangebracht zoals dat ook op het voorterrein van het gemeentehuis aanwezig is. De lijnen 
worden zodanig gesitueerd dat de bezoeker als vanzelf vanaf de besloten randen naar het winkelplein 
wordt geleid. Dit principe wordt toegepast bij alle entrees, dus vanaf het plein voor de apotheek, de 
Mariniersweg en de Wiardi Beckmanstraat. De lijnen staan haaks op de bebouwing en volgen soms 
de hoekverdraaiingen van 45 graden in de bebouwing. 

Groensculpturen
Op enkele plekken gaat het lijnenspel over in een groensculptuur. Dit zijn plantvakken waar ruimte is 
voor bomen én voor onderbeplanting met sierwaarde (bijvoorbeeld Green to Colour). Door middel 
van grondspots kunnen de bomen worden aangelicht, zodat ook de uitstraling in de donkere uren 
verbeterd. De sculpturen ordenen tevens het verblijf (enkele randen worden opgetild tot een zitbank). 

Op het centrale plein worden twee groensculpturen gemaakt. Op deze manier wordt het plein niet 
opgedeeld in de lengterichting, zoals in de huidige situatie, maar blijft ook de dwarsrelatie in tact. 
Op het plein voor de apotheek wordt één groensculptuur toegevoegd. Hiermee wordt dit plein 
familie van het winkelplein en wordt de aantrekkingskracht vergroot vanaf het gemeentehuis en het 
parkeerterrein. Bij de drie entrees (W. van Vlietstraat, Mariniersweg, Wiardi Beckmanstraat) komen 
dezelfde elementen (gebakken materiaal, lijnenspel, groensculpturen, beplanting met sierwaarde) 
terug maar in een kleinere korrel. Hiermee worden de entrees gemarkeerd en de zichtbaarheid van 
het winkelcentrum vanaf de randen verbeterd.  

Meubilair
De afvoer van regenwater vindt plaats via lijngoten die zijn gekoppeld aan het lijnenspel in de 
bestrating. Op deze manier kan een zeer strak en vlak maaiveld worden gemaakt. De huidige 
lichtmasten kunnen worden hergebruikt en aangevuld en worden ingepast in de nieuwe inrichting. Bij 
de entrees wordt fietsparkeren behouden en aangevuld.  

Afstemming met ondernemers
De totale uitstraling van het winkelcentrum wordt bepaald door de buitenruimte én de wijze waarop 
bebouwing hieraan grenst. Van belang is het om afspraken te maken met de winkeliers over een 
ordelijke uitstalling van goederen en reclame-uitingen. Hierbij volstaan de formele afspraken waarin de 
uitstalstroken zijn vastgelegd. Ook wordt aanbevolen om het gesprek aan te gaan met de uitbater van 
het terras. Nu betreft het een terras achter het hekwerk, gestreefd moet worden naar een terras op 
het plein. Door ruimtelijk de relatie aan te gaan met het plein wordt het geheel meer dan de som der 
delen. 
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TOELICHTEND BEELDVERHAAL 3D MODEL

Het lijnenspel in het maaiveld van het gemeentehuis wordt doorgezet naar en in de Beijerse Hof en begeleidt de bezoeker naar het winkelplein
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TOELICHTEND BEELDVERHAAL 3D MODEL

Ook vanaf de Mariniersweg en de Wiardi Beckmanstraat worden de bezoekers als vanzelfsprekend naar het winkelplein geleidt 
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TOELICHTEND BEELDVERHAAL 3D MODEL

Het plein voor de apotheek wordt volwaardig onderdeel van het winkelcentrum, een groensculptuur zorgt voor groene kwaliteiten
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TOELICHTEND BEELDVERHAAL 3D MODEL

Op het winkelplein worden twee groensculpturen gemaakt met zitgelegenheid, de bestaande boom wordt geïntegreerd en nieuwe bomen worden toegevoegd
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TOELICHTEND BEELDVERHAAL 3D MODEL

Vanaf de Wiardi Beckmanstraat worden lange groensculpturen gemaakt met aan weerszijden voldoende ruimte voor het winkelend publiek, terrasruimte en winkeluitstallingen
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TOELICHTEND BEELDVERHAAL 3D MODEL

Vanaf de Mariniersweg wordt de bezoeker naar het winkelplein getrokken, het lijnenspel in het maaiveld accentueert de bewegingslijnen én het groen op het plein vormt een aantrekkelijke 
eindbestemming
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TOELICHTEND BEELDVERHAAL 3D MODEL

De hoekverdraaiingen van 45 graden in de architectuur worden geaccentueerd in het maaiveld en gaan over in de groensculpturen 
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TOELICHTEND BEELDVERHAAL 3D MODEL

Zicht vanaf de ingang van de AH, de Beijerse Hof transformeert van een stenig en strikt functioneel winkelplein naar een groen plein met verblijfskwaliteiten
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HUIDIGE SITUATIE
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