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UITNODIGING 3
Investeer in de fysieke 
leefomgeving
,

VOORWAARDEN
• Draag bij in opgaven als:
  ① Groene stadsstraat: herprofilering Westeinde, Polderdreef
  ② Vergroenen Keerkringplein en langs de busbaan
  ③ Aanleg ontbrekende inrichting en routes haventje 
  ④ Aanleg verhoogd Spoorbaanpad over Koppeldreef
  ⑤ Aantrekkelijke en veilige routes en oversteken Evenaar 
  ⑥ Aantrekkelijke route voetganger Doemere-Noordeinde
• Benut voor de parkeerbehoefte als eerste de overcapaciteit in 
   de nabije parkeergarages (maximaal  250 meter) en hanteer de    
   Nota Parkeernormen.
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UITNODIGING 1
Bouw voort op het herkenbare 
straatbeeld van het centrum 
VOORWAARDEN
• Ga uit van de bestaande beeldopbouw en beeldkenmerken:
   - Een basis van middelhoogbouw en een enkel verticaal 
    hoogteaccent. 
   - De uitstraling is groen, solide en compact 
   - Zorgvuldige detaillering. Buitenruimtes zoals balkons worden mede 
     ontworpen vanuit de context, zoals de kenmerken van het bestaande 
     straatbeeld en het karakter van de openbare ruimte.
• Hanteer de bouwhoogten zoals die is aangegeven voor het 
   centrumgebied en pleinaccenten, de buitenrand en het 
   knooppunt-OV. 
• Versterk de ruimtelijk beslotenheid van de pleinen. 
• Toets hoogteaccenten op effecten op  de leefomgeving, zoals 
    schaduwwerking (TNO-nom Light) en windhinder. 

WENSEN
• Onderzoek bij het station de mogelijkheden van een ‘overstijgend’ 
   hoogteaccent als baken van het centrum.

buitenrand

‘Een fijne omgeving'  
Geeft je een prettig gevoel 

de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving
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na 2005
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stedelijk hof

    stedelijk blok

impressie knooppunt-OV

UITNODIGING 2
Versterk het centrumgebied als 
‘pleisterplaats’ voor alle Buitenaren
VOORWAARDEN
• Geef vorm aan toegankelijke gebouwen en sociaal-veilige 
  routes. 
   Hou de bestaande rooilijnen aan, rooilijnen maken zoveel mogelijk één   
   lijn. 
• Plaats gebouwen zorgvuldig in de zichtlijnen van de straatjes.
• Geef vorm aan de wisselwerking tussen gebouwen en het  gebruik en 
  karakter van de openbare ruimte.

WENSEN
•  Betrek (tijdelijke) beeldende kunst om de aantrekkelijkheid te  
   vergrotenen, laat bewoners participeren.

centrumgebied en pleinaccenten:
basis 4 bouwlagen, 
accenten 8 -10 bouwlagen
buitenrand
basis 4 - 7 bouwlagen, 
accenten 8 - 12 bouwlagen
zoekgebied knooppunt-OV, maximaal 18 

Maximale bouwhoogten
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