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1. Vertrekpunt
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Parkmodel met Hof van Wageningen

Proefverkaveling bron: Marlies Rohmer

1.1 Uitkomst stadsgesprekken (2015)

Uitkomst stadsgesprek
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25

28.000m2 bvo -
38.000m2 bvo max

Gemengd programma wonen (70%) 
en niet wonen (30%)

Circa 225 woningen incl. 
woningen in bestaand vastgoed

Bouwhoogte max. 22m

*

*

*

*

*

22 studentenwoningen

37 zorgwoningen

zone 1 hoogte
accent toegestaan

25

*
bestaand vastgoed met 
koopwoningen

te behouden 
monumentale bomen

onderzoek behoud: 
niet verplaatsbare bomen

 onderzoek behoud of te
 verplaatsen bomen

ca. 25 meter vrije zone

ontsluiting Costerweg

voetgangersbrug

rooilijn terugliggend

doorlaatbaarheid 
gebied voetganger

1 : 1.000

0 10 20 40 60 mRaadsbesluit, Duivendaal Wageningen
30 januari 2020

Legenda

N

1.2 Raadskader (2016)
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1.3 Visie op hoofdlijnen (2020) - Ruimtelijk concept

Sfeer Ingetogen:

Doelstellingen:
• Sociale verbinding
• Rust & natuurbeleving
• Ontspannen bewegen

Passende functies:
• Seniorencafé
• Beweegstudio
• Dagbesteding
• Jeu de Boulesbaan
• Medisch steunpunt
• Zorghotel
• Informele zitplekken
• Schaaktafel
• Besloten en rustige hofjes
• Moestuin
• Ruimte voor flora en fauna
• Samen delen van gereedschap, fruit/

groente, boeken etc.

Sfeer DynamISch:

Doelstellingen:
• Ondernemen
• Actief bewegen
• Ontmoeten 

Passende functies:
• Fietsverhuur
• Sportschool
• Dans-/toneelstudio
• Evenementen (vrijmarkt e.d.)
• Multifunctioneel plein
• Bewegend water
• Mobiliteitshub
• Atelier
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1.4 Visie op hoofdlijnen - hoofdstructuur

Functies - Hotspots
Twee pleinen Ontsluiting

BebouwingsstructuurBoomstructuurGroenstructuur
Groenzone rand plangebied: westzijde bebouwing aan groen en 
oostzijde bebouwing in groen

1 MediSpot (Zorgsteunpunt, huisarts, fysio)
2 Lawet zorgwoningen
3 Zorghotel
4 BuurtSpot (dagbesteding, seniorencafé, delen van gereedschap, groente/fruit, boeken, hulpmiddelen)
5 BeweegSpot (Dans-theater-sport-kunststudio met ondersteunende horeca)
6 MobiliteitsSpot (deel auto, aanhanger, fiets, fietsreparatie, pakketdienst etc.)

Grotendeel gebruik maken bestaande bomen. Losse bomen in groene randzone en 
laanstructuur aan hoofdverbindingen. 

2 pleinen: Noordzijde besloten, rust, hofje, ouderen, zorg, groen. Zuidzijde 
open, dynamisch, overstap verkeersstromen, plein, stenig

Zwaartepunt nieuwbouw westzijde met gedifferentieerde bouwblokken met openheid, 
oostzijde meerendeel bestaande kleinschalige bebouwing in het groen. Bouwaccenten 
entree Costerweg en hoek Costerweg/Lawickse Allee

Hoofdontsluiting via één entree Costerweg. Merendeel verkeer gelijk naar (half) verdiepte 
parkeervoorzieningen. Ook maaiveld parkeren beschikbaar. Padenstructuur zorgt voor 
doorlaatbaarheid, fijnmazig naar park, wallenpad langs stadsgracht en waterloop 
westzijde plangebied. 
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1.5 Visie op hoofdlijnen

Zwaartepunt bebouwing
langs Costerweg 4-7 lagen

Architectonisch accent op 
hoek Costerweg / Law. Allee

Verbindingen leggen
tussen Duivendaal en park

Bebouwing 2-zijdig
oriënteren

Hoofdroute
verkeersontsluiting

Besloten groene binnenruimte 
(zie sfeer noordzone)

Bomenrijen langs wandel/fietspad

Paden verankeren Duivendaal
met het park

Plein / open ruimte (zie sfeer zuidzone)

Zichtlijn / functionele
relatie met binnenstad

Groenzone met wallenpad
Waar mogelijk doorzetten aan westzijde

Openheid tussen 
bouwblokken

Zo veel mogelijk inpassen bestaande bomen
Anderen verplaatsen in het gebied

Functionele verbinding

(half)verdiept parkeren

Parkeren op maaiveld groen ingepast 

MobiliteitSpot

BeweegSpot

MediSpot BuurtSpot
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2. Voorlopig stedenbouwkundig plan
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2.1 Voorlopig stedenbouwkundig plan

10

Meter

20 30 40 500

Tuinen

Bestaand monument

Bestaande bebouwing

Legenda

Bloemrijk grasland bij doorsteken en hagen 
op perceelsgrens

Plein

Wegen en parkeren

Wandelpad

Wandel/fietspaden

(Half) verdiepte parkeergarage

ingang parkeergarage

Nieuwe bebouwing

Berging/trafohuis

Duivendaalpaviljoen: Fietsenstalling, 
deelmobiliteit, koffiebar, culturele ruimte etc.

Zorgcentrum: zorghotel, gezondheidscen-
trum, seniorencafé, buurtfunctie etc.

Gebouw 3

Gebouw 9

Nieuwe bomen

Te verplaatsen/kappen bomen

Hagen

Bloembakken/proefvelden op plein

Extra waterberging

Monumentale bomen

Bestaande bomen

P1/2
^

groen
verkeer

bebouw
ing en functie

Gebouw 3

Gebouw 9
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2.3 Groen

Tuinen

Groene lopers: gras+bomen+pad

Groene randzone: groene aankleding 

     met pad+gras+water+bomen

Legenda
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2.3 Langzaam verkeer

  primaire routes

 secundaire routes

 grote fietsenstalling voor 

  studenten en Duivendaal 1

Legenda
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2.4 Ontsluiting en parkeren
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2.5 Calamiteiten, vuilnis, laden en lossen, bushalte

  calamiteitenuitgang

 route vuilniswagen en laden en lossen

 bushalte

Legenda
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2.6 Bomen

Bomen monumentaal Bomen bestaand

Bomen nieuw 
Bomen te verwijderen/nader onderzoek naar herplantmogelijkheden voor waardevolle bomen
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2.7 Overgang openbaar privé en niveauverschillen

 Lage haag

 Groen glooiend talud 

 Delfse stoep/terras of plant/

        bloemvlak

 harde overgang

 trap naast hellingbaan

 trap en hellingbaan ineen

 trap los

Legenda

overgang P-garage met lage haag

principedoorsnedes

overgang P-garage met groen talud
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2.8 Bebouwing en programma

 Bestaande monumenten

 Bestaande bebouwing

 Ruimtelijke eenheid nieuwbouw

4L Aantal bouwlagen

 Hoofdoriëntatie functie/balkons

 Hoogteaccent

 Bebouwingsaccent

A  Zorgcentrum/zorghotel: 

gezondheidscentrum, seniorencafé, 

buurtfunctie etc.

B Duivendaalpaviljoen:   

Fietsenstalling, deelmobiliteit, koffiebar, 

culturele ruimte etc.

   

Legenda
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2.9 Ontwerpthema - identiteit

ontwerpthema: 

Patchwork binnen groene gordel als 

verwijzing naar de proefvelden voor de 

Rijkslandbouwschool. De groene gordel 

bestaat uit het park rond het Wick, zone 

langs de stadsgracht en zone langs de 

Costerweg. De inrichting bestaat uit water, 

gras en bomen die op een natuurlijke 

en voornamelijk glooiende manier zijn 

ingericht. Hierop wordt gereageerd 

met een strak patchwork patroon 

in één richting die op verschillende 

manieren wordt ingevuld. Op schaal 

van Duivendaal kan dit met bebouwing, 

tuinen, pleinen, parkeerterrein etc. De 

lijnen vormen de verbindingen in het 

gebied. Dit thema wordt binnen de velden 

verder doorgevoerd een schaalniveau 

lager in o.a. de openbare ruimte maar 

ook naar architectuur.
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2.9 Ontwerpthema - identiteit

ontwerpthema: 

Patchwork openbare ruimte:

De verschillende ruimtelijke eenheden 

van de openbare ruimte krijgen een 

eigen verwijziging naar de verschillende 

activiteiten die hier vroeger hebben plaats 

gevonden gerelateerd aan de landbouw.

Grotere en kleine planten/bloembakken 

op de pleinen en hoven.

Patchwork architectuur:

In de gevelverdeling kan ook met 

opdelingen van vlakken worden gewerkt. 

Architectonische stijlkenmerken van de 

monumenten kunnen hierdoor op een 

eigentijdse manier ook worden vertaald in 

de nieuwe architectuur.

Patchwork details:

Ook in de details in de openbare ruimte 

zoals de verharding kan ook met een 

wisselende vlakverdeling worden gewerkt.  

Het bovenstaande zal verder uitwerkt 

worden in een beeldkwaliteitplan en 

inrichtingsplan.
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2.9 Ontwerpthema - beplantingkeuzes

tropISche gewaSSen

Een van de studie richtingen binnen 

de landbouw hogeschool was vroeger 

Tropische landbouwteelt en -veeteelt. 

Dit werd internationaal verspreid. Met 

de huidige klimaatverandering zijn 

boeren hier weer mee bezig. Binnen 

de proefbakken op het plein Woondek 

west kan dit worden ingevuld en worden 

onderzocht of er ook siergewassen zijn.

DrIjvenDe tuIntjeS/lanDbouw

De nieuwste innovatie op het gebied van 

landbouw is drijvende gewassenteelt. 

Combinatie van waterberging en 

gewassenteelt. Op het dynamische 

zuidelijke plein kan met waterbakken en 

waterplanten letterlijk dynamiek ontstaan.  

graSSoorten

Veeteelt en veevoer is voor de nederlandse landbouw 

een belangrijke motor. Al vanaf de oprichting van de 

landbouwschool wordt er al onderzoek gedaan naar 

grassoorten. Er zijn talloze grassoorten die uit kunnen groeien 

tuInbouwteelt en StaDSlanDbouw

Nederland is één van de grootste exporteurs van 

groenten en fruit. Ook in de stad zie je dit steeds 

meer terug komen. De Binnentuin biedt hiervoor 

voldoende ruimte waarbij met elkaar groente/

fruit kan worden verbouwd in bakken/kas of 

daktuin. De bewoners kunnen leren van lessen 

uit het verleden zoals dit op de landbouwschool 

geleerd is.

lanDSchapSontwerp

Struwelen, hagen, boomsingels hebben 

historische gezien een functionele betekenis 

gehad voor de landbouwgronden. Ook hebben 

deze elementen een landschapskwaliteit. De 

landschapselementen worden in het plan 

gebruikt om de parkeerterreinen in te pakken. 

bomenkennIS

Rond 1904 is naam van de school veranderd naar Rijks 

Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool. Bosbouw en 

bomenkennis is altijd een belangrijk onderdeel van de 

WUR. Aboretums De Dreijen en Belmonte zijn bekend 

in Wageningen. De groene gordel biedt nu en in de 

toekomst ook ruimte voor enkele nieuwe solitaire bomen 

waarbij informatiebordjes kunnen worden toegevoegd.

tot mooie planten. 

Tussen de monumenten 

zal dit goed kunnen 

passen als verlengstuk 

van het park 
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2.10 Gebieden

1:  Monumentenzone

2:  Ingetogen Binnentuin/Gezondheidshof

3:  Dynamisch plein Zuid

4: Woondek west

Legenda
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3. Monumentenzone
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3.1 Monumentenzone stedenbouwkundig plan

Uitgangspunten bergingen:
- zover als mogelijk van monument
- achter haag
- eigentijdse uitstraling: hout bekleed en sedumdak
- tussen 2,2 en 2,5 meter hoog
- berging nr. 3,7,9 max. 3x3 meter
- berging nr. 4 max. 3x6 meter
- berging nr. 1 inpandig nieuwbouw
- berging nr. 8 inpandig bestaande woning

Schaal 1:1.000

impressie

Uitgangspunten
- parkeren tot minimum beperkt en parkeren uit doorsteek
- strakke haag op overgang openbaar privé
- gras met bomen langs doorsteken
- groene doorlaatbaarheid doortrekken in het gebied
- nieuwbouw naast nr. 9 en 10 compacte bouwmassa, max. 16 m hoog
- parkeren half verdiept onder nieuwbouw
- onderzoek naar berging D1 en parkeren D8 lopen nog
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3.2 Uitgangspunt doorsteken en nieuwbouw

1

2

3

1 2

3
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4. Ontsluiting en parkeren
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4.1 Profiel

Voorkeursvariant 1

Basisprofiel

Profiel
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4.2 Ontwerpprincipe parkeerterrein

Uitgangspunten

- parkeerterrein groen ingepakt met hagen en en-
kele bomen
- informeel pad langs monumentenzone
- bestaande laanbomenrij langs monumentenzone 
behouden
- Ter hoogte van doorsteek tussen monumenten 
naar park geen parkeren
- Geen symmetrie in groepen parkeerplaatsen aan-
sluitend op gevelverdeling bestuursgebouw
- bestaande ombouw vuilniscontainers upgraden
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4.3 Vertaling naar stedenbouwkundig plan
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4.4 Hellingbanen van parkeergarages

3. Openbare parkeergarage 4. Stallingsgarage2. Stallingsgarage1. Stallingsgarage
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5. Pleinen en hoven
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5.1 Uitgangspunten Visie op hoofdlijnen dynamisch plein zuid

Uitgangspunten

- Groot centraal en open plein
- Rechte looproutes over het plein
- Representatieve zijde aan plein
- Hoofdentrees aan plein
- Mobiliteitshub in de plint
- Beweegstudio in de plint
- Rooilijn licht verspringend
- Hoogwaardig inrichtingsmateriaal
- Parkeren volledig verdiept
- Geen parkeren op maaiveld
- Relatief stenig met strakke inrichtingselemen-
ten
- Terrasruimte bij beweegstudio

Beweegstudio en dynamisch plein Parkeren volledig verdiept onder plein

Mobiliteitshub en reparatieshop

Open plein met zitelementen
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5.2 Uitgangspunten stedenbouwkundig plan dynamisch plein zuid

Laden en lossen en vuilophaaldienst Groen Nieuwe bomen

Bebouwing en programma Langzaam verkeer autoverkeer en parkeren
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5.3 Uitsnede stedenbouwkundig plan dynamisch plein zuid

Referentiebeeld gebouw 1 

>

Referentiebeeld paviljoen

Referentiebeeld plein
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5.4 Ontwerpprincipe/sfeer dynamisch plein zuid

Uitgangspunten

- dynamisch plein met hoogwaardig 
straatmateriaal
- doorzichten over het plein, geen hoge ob-
stakels
- begeleiden routes over het plein
- zitgelegenheid integreren in groenbak-
ken met diverse bloemen en grassen
- einde zichtlijn beindigen zoals vanuit 
de binnenstad onder paviljoen door naar 
entree bestuursgebouw, vanuit parkoost 
naar hoek nieuwbouw en kunstobject van-
uit grachtzone west.
- doorsteek naar park oost vrij naar plein
- autovrij en alleen toegankelijk voor la-
den/lossen/vuilnis rond Meteogebouw
- paviljoen:
 - integreren hellingbaan voor par-
 keergarage onder plein
 -  begane grond: fiets parkeergarage,  
 beheerder/reparatieshop/deelmobili-
 teit, horecauitgiftepunt (keuken bo-
 ven) terrasje op plein
 - begane grondvlak 20x17,5 m
 - op verdieping: lunchroom/horeca  
 met culturele ruimte bijv. dansstu-
 dio, toneelstudio, atelier etc.
 - daktuin

Doorsnede zuidwest-noordoost Doorsnede noordwest-zuidoost
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5.5 Uitgangspunten Visie op hoofdlijnen Binnentuin noord

Uitgangspunten

- Binnentuin voor omwonenden
- Paden leiden naar entrees en nieuwe plekken geen lange zicht-
lijnen
- Representatieve zijde aan hof, alzijdige orientatie, entrees aan 
hof
- Buurtfunctie als schakel tussen hoven
- Rooilijnen verspringend en maken gezamenlijk hof
- Parkeren (half) verdiept met hellingen/trappen
- semi-openbaar

Uitgangen geschikt voor ouderen

Parkeren half verdiept onder binnentuinBinnentuin met bijv. moestuintjessemiopenbaar en groene binnentuin
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5.6 Uitgangspunten Visie op hoofdlijnen Gezondheidshof

Uitgangspunten
- Intiem hof
- Paden leiden naar entrees en nieuwe plekken geen lange 
zichtlijnen
- Representatieve zijde aan hof
- Entrees aan hof 
- Buurt- en gezondheidsfunctie aan hof
- autovrij pleintje
- voldoende zitgelegenheden

Voldoende zitgelegenheid combinatie met groen

seniorencafe met terras

Gezondheidscentrum met parkeergelegenheid invaliden en fietsparkeerplaats



37

5.7 Uitgangspunten stedenbouwkundig plan dynamisch plein zuid

Laden en lossen en vuilophaaldienst Groen Nieuwe bomen

Bebouwing en programma Langzaam verkeer autoverkeer en parkeren
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5.8 Uitsnede stedenbouwkundig plan Binnentuin noord



Costerweg

hoogte- en
 

bebouwingsaccent

extra
waterbering
grenzend aan 
hof

hoogteverschil met glooiende grondwal 

achterzijde appartement hoogwaardig aankleden
bijv. groen dat overgaat in groenbakken

informeel pad aansluiten 
op binnentuin

Binnentuin

Terras/balkon

op zuiden

Terras/balkon

op zuiden
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5.9 Ontwerpprincipe/sfeer Binnentuin noord



Laantje van Duivendaal

doorsteek met
groene loopbruggen

bebouwing/monumenten in het groen

Binnentuin

Lawet

g
ro

en
e 

d
oo

rs
te

ek

nieuw compact
woongebouw

helling-
baan

overgang P-garage
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5.10 Ontwerpprincipe/sfeer Binnentuin noord naar park



41

5.11 Uitsnede stedenbouwkundig plan Gezondheidshof



Afstand bebouwing tot Lawickse Allee

ten behoeve van Laanbomen

Lawickse Allee

Lawet

ex
tr

a 
w

at
er

be
rg

in
g

opbouw massa

naar hoek

C
os

te
rw

eg

binnentuin
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5.12 Ontwerpprincipe/sfeer Gezondheidshof noord
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5.13 Uitgangspunten Visie op hoofdlijnen woondek west

Uitgangspunten 

-voldoende afstand tot bestuursgebouw ten behoeve 
van uitzicht
- dekhoogte maximaal 1 meter zodat men erover-
heen kan kijken
-onderzoek gebruik natuurlijk verloop
- zorgvuldige inpassing randen
- aantrekkelijk binnengebied
- dek semi openbaar met openbaar pad rondom

vlonderdek met bomen, parkeren half verdiept Vlonderdek goed toegankelijk

Principetekening 1:1 hoogtexbreedte

Inpassing half verdiept met talud en vlonder
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5.14 Uitgangspunten stedenbouwkundig plan woondek west

Laden en lossen en vuilophaaldienst Groen Nieuwe bomen

Bebouwing en programma Langzaam verkeer autoverkeer en parkeren
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5.15 Uitsnede stedenbouwkundig plan Woondek midden



vlonder en ventilatie

vlonderdek op max. 
1m boven maaiveld

6m

afstand vergroten door 
bloembakken op vlonders

trap en hellingbaan

bebou
w

in
g

 aan
 het g

roen

g
looien

d
 w

an
d

elpad
 m

et g
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en
 bom

en

glooiend talud

strak talud

gaten voor bomen
en ventilatie
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5.16 Ontwerpprincipe/sfeer Woondek midden



schaal:1:500
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5.17 Profielen plangebied



schaal:1:500
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5.17 Profielen plangebied
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5.18 Voorlopig stedenbouwkundig plan met details

10

Meter

20 30 40 500

Tuinen

Potentiële locatie ondergrondse containers, 
trafohuisje en route vuilniswagen

Bestaand monument

Bestaande bebouwing

Legenda

Bloemrijk grasland bij doorsteken en hagen 
op perceelsgrens

Wegen en parkeren

Plein

Wandelpad

Wandel/fietspaden

Calamiteitenuitgang

(Half) verdiepte parkeergarage

Nieuwe bebouwing met aantal bouwlagen

Berging/trafohuis

Duivendaalpaviljoen: Fietsenstalling, 
deelmobiliteit, koffiebar, culturele ruimte etc.

Zorgcentrum: zorghotel, gezondheidscen-
trum, seniorencafé, buurtfunctie etc.

Gebouw 3

Gebouw 9

Nieuwe bomen

Te verplaatsen/kappen bomen

Talud

Hagen

Bloembakken op plein

Extra waterberging

Monumentale bomen

Bestaande bomen

P1/2
^

groen
verkeer

bebouw
ing en functie


