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inleiding  

In een groot deel van de wijk Bezuidenhout Oost gaat de 
komende jaren de schop de grond in. De belangrijkste  
anleidingen zijn het vervangen van riolering en de realisatie van 
parkeerplaatsen in het kader van het programma Parkeren in 
Woongebieden (PiW). Bovendien is een herinrichting van
de buitenruimte noodzakelijk, omdat veel straten momenteel in 
slechte staat zijn.

Naast de herinrichting van de straten wordt er ook gewerkt aan de 
herinrichting van de pleintjes, mede op initiatief van een 
enthousiaste groep bewoners, de Werkgroep Pleinen 
Bezuidenhout Oost. Samen met deze werkgroep zijn de 
afgelopen anderhalf jaar veel ideeën verzameld voor de 
herinrichting van de pleinen, via workshops, enquêtes en 
bezoeken ter plaatse. De antwoorden uit de grote enquête die de
werkgroep pleinen Bezuidenhout onder de inwoners van 
Bezuidenhout-Oost heeft verspreid (www. pleinenBZH.nl) zijn 
gebruikt bij de uitwerking van de pleinen. Daarnaast zijn voor de 
grote en middelgrote pleinen openbare “pleingesprekken” 
georganiseerd, waarin per plein de wensen en belangen van de 
bewoners zijn besproken. 

Op basis van al deze informatie en in nauwe samenwerking met 
de pleinenwerkgroep is vervolgens deze Toolbox ontwikkeld, 
zodat bij de verdere uitwerking van de pleinen de materilalisering 
en detaillering wijkbreed kunnen worden afgestemd en voor de 
bewoners inzichtelijk worden gemaakt. Het geeft 
principeolossingen en details voor straatmeubilair, randen, 
verhardingen, banden en groen en maakt de samenhang en de 
verschillen tussen de individuele pleinen duidelijk.
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Groen

Op de pleintjes draagt het groen in belangrijke mate bij aan de  
kenmerkende, onderscheidende inrichting: In de vakken wordt 
met onderhoudsarme vaste planten en siergrassen gewerkt, in 
combinatie met hagen. Daarbij wordt rekenig gehouden met het 
weren van honden, door de beplanting aan de randen voldoende 
hoog te kiezen. Voor de bomen worden veel meerstammige 
vormen gebruikt, of (bij voldoende ruimte) bomen van de eerste 
grootte. 
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Totale zitlengte:16,5 meter

MATERIALEN:
FSC Hardhout 100%

Jukken: Thermisch verzinkt met poedercoating in RAL A3

mm

Serif-9-opstelling

28-6-2017

The Netherlands
2312 RG Leiden

Item name:

project name:

client:date:

units:

scale:am. proj.

STREETLIFE
®

 
Oude Singel 144 T +31 (0) 715246846

www.streetlife.nl
F +31 (0) 715246849

NL17071 Zwaardecroonstraat

drawn by: 

Item no: SOL-SER-9-ASM-00001

1:50

checked by: 

Rev.

purpose:

0

DFA

-

material:

Design protected by int. Modeldepots & Patents

De banken (Streetlife) zijn uitgevoerd met houten latten op een 
stalen onderstel. Ze kunnen zowel als enkele, rechte banken 
worden toegepast, maar speciale, op maatgemaakte uitvoeringen 
zijn ook mogelijk. Voor het Stuyvesantplein worden de bestaande 
van Alff banken hergebruikt.
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ALLEEN IN STRAAL 75 CM LEVERBAAR

LICHTGRIJS 

Randen en banden

Als begrenzing van grotere beplantingsvlakken wordt een 
gazonband 15x40 cm gebruikt. Deze biedt voldoende hoogte om 
het plantvak te beschermen, maar nodigt niet uit om fietsen tegen 
te plaatsen of aan vast te maken. Deze band is reeds toegepast 
bij het pleintje aan de Hendrik Zwaardercroonstraat / 
Stuyvesantstraat en kan ook worden toegepast bij het pleintje op 
de kruising van de De Sillestraat / Altingstraat. Omdat er geen 
bochtelementen leverbaar zijn (alleen een afgerond hoekelement)
kunnen met dit element geen ronde vormen worden gemaakt. 
Kleur: lichtgrijs, zonder natuursteentoeslag
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Randen en banden

Voor de kleinere beplantingsvlakken rondom bomen wordt een 
betonband gebruikt, meestal in combinatie met een zitelement, in 
bochtstralen van 2,3 of 4 meter. Deze biedt voldoende hoogte om 
het plantvak te beschermen, maar nodigt niet uit om fietsen tegen 
te plaatsen of aan vast te maken. Deze band wordt in de gehele 
wijk op veel van de kleinere pleintjes toegepast. 
Type band: 17/20 x 40
Kleur: Donkergrijs

    DONKERGRIJS  
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Zitelementen

Als informele zitplek én als begrenzing van een beplantingsvlak 
worden betonnen zitelementen gebruikt, vaak in combinatie met 
een betonnen rand. Het zitelement is van zelfverdichtend beton 
en kan zowel met als zonder houten afwerking worden toegepast,  
Het element is zowel voor rechte als gebogen (ronde) vormen 
geschikt. 
Kleur: Donkergrijs, zonder natuursteentoeslag
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Verhardingen  

De verharding op de kleinere pleintjes bestaat uit dezelfde tegel 
met basaltsplit zoals die ook in de trottoirs van de straten wordt 
toegepast. Op de grotere pleinen is ruimte voor een afwijkende 
klinkerbestrating, in de kleur geel.

TEGEL MET BASALTSPLIT

LOKATIES GELE STRAATBAKSTEEN 
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Voor het overige straatmeubilair (paaltjes, fietsvoorzieiningen, 
afvalbakken en verlichting) wordt gebruik gemaakt van de Haagse 
Residentiekwaliteit, zoals omschreven in het Handboek Openbare 
Ruimte. De hondenpoepbak wordt in dezelfde grijze kleur als de 
Haagse afvalzuil toegepast (RAL 9007).

Overig straatmeubilair


