Addendum bij het Inrichtingsplan De Vijfde Hoek d.d. 4 september 2010
Het inrichtingsplan De Vijfde Hoek is vastgesteld in september 2010. Met voortschrijdend inzicht
hebben wijzigingen plaatsgevonden op dit plan. Vragen van bewoners, beheeroverwegingen, en
gewijzigd beleid hebben er toe geleid dat aanpassingen in materiaalkeuzes zijn doorgevoerd. In dit
addendum zijn de wijzigingen uiteengezet, waarbij ook de afweging is opgenomen die tot de wijziging
e
heeft geleid. Dit addendum wordt toegevoegd aan de 7 herziening van het exploitatieplan.
Overzicht:
1. Inritten Spijkvoorderhout:
Volgens plan: halfverharding
Afwegingen:
- Voorgestelde verharding heeft grote kans op onkruidgroei. Deze wordt slechts plaatselijk
bereden waardoor de verwachting is dat mos en onkruid zal groeien.
- Het laten liggen van verhardingen die door bewoners aangelegd zijn in de openbare ruimte
leidt tot een grote diversiteit aan inboet van materiaal wanneer werkzaamheden in de
openbare ruimte uitgevoerd moeten worden (bv aanleg kabels).
- Vanuit beeldkwaliteit in de straten is uniformiteit in materiaalgebruik belangrijk, mede om
verrommeling te voorkomen;
- Exclusieve uitstraling moet behouden blijven.
Oplossing:
- Portugese keitjes met voegvulling die de kans op onkruidgroei tot een minimum beperkt

2. Uitlopers toegangswegen aan zijde van de Oerdijk:
Volgens plan: Portugese keitjes toepassen met open voegvulling/LD mix
Afwegingen:
- Voorgestelde verharding heeft grote kans op onkruidgroei. Deze wordt slechts plaatselijk
bereden waardoor de verwachting is dat mos en onkruid zal groeien.
- Exclusieve uitstraling moet behouden blijven.
- Samenhang met overige materialisatie van wegen
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Oplossing:
- Wegen uitvoeren in asfalt,
- goot in Portugese keitjes zoals vd Marcklaan,
- dichte voegvulling zodat onkruidgroei tot een minimum wordt beperkt.
3. Tegelpaden richting en parallel aan Oerdijk:
Volgens plan: Mix van tegels 40/60 met stroken Portugese keitjes
Afwegingen:
- Voorgestelde verharding heeft grote kans op onkruidgroei. De paden liggen tussen extensief
beheerd gras, waardoor zaden snel in de (ruime) voegen gaan zitten. Deze wordt slechts
plaatselijk bereden/belopen waardoor de verwachting is dat mos en onkruid zal groeien.
- Parkachtige halfverharding zoals voetpad in bomenlaan zou hier goede oplossing zijn.
Oplossing:
- voetpaden uitvoeren in halfverharding,
- materiaal overeenkomstig nabijgelegen pad bomenlaan.

4. Rijloper vd Marcklaan door bosje (4 op afbeelding)
Volgens plan: rijbaan voor gemotoriseerd verkeer, gematerialiseerd met Portugese keitjes
Afwegingen:
- Voorgestelde verharding heeft grote kans op onkruidgroei. Deze wordt slechts plaatselijk
bereden waardoor de verwachting is dat mos en onkruid zal groeien.
- Verwachte bezwaren tegen kap bomen
- Ecologische samenhang van het bosje met houtwal niet onderbreken
- Verlichting in bosje niet wenselijk
- Alternatieve ontsluiting door de wijk is logischer en voor de verbinding voor de hand liggender
- Noodontsluitingen in noodelijk en zuidelijk deel van Spijkvoorderhout aanwezig (ri Oerdijk en ri
Vijfhoeksweg)
- Afwaarderen mogelijk, nog wel afstemmen met verkeerskundige
Oplossing:
- Weg afwaarderen tot fietsroute,
- uitvoeren in halfverharding, soort nader te bepalen (graustabiel)
- gebruik maken van de open ruimte die er nu is, meer aan de zijde van de houtwal
- goede aansluiting op fietsroute Landje van Niets maken
- kap bomen alleen indien strikt noodzakelijk, en tot minimum beperken
- verlichting vervalt (beleid: geen verlichting in parkomgeving)
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5. Fietspad door Landje van Niets (5)
Betreft: verbinding Nieuwedijk en verbinding Vijfhoeksweg
Afwegingen:
- meest geschikte materiaalgebruik
- bochten kunnen flauwer
Oplossing:
- aanhouden Stedenbouwkundig plan, namelijk BSS Antraciet.
- S-bocht flauwer maken
6. Voetpad ter hoogte van hondenuitlaatveld (6)
Volgens plan: slingerpad door veld van halfverharding
Afwegingen:
- alternatieven beschikbaar (zie fietspaden)
- geen aanpassing hondenveld nodig
Oplossing:
- pad vervalt.
7. Honingbomen
Volgens plan: Honingbomen plaatsen (Saphora Japonica Regent). Neemt dit de bezonning van de
tuinen niet te veel weg?
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Afwegingen:
- De boom wordt 10-12 m hoog en niet 20 m zoals door de bewoners gesuggereerd.
- De Honingboom is reeds aangeplant in het zuidelijk deel van deze straat.
- Er is rekening gehouden met de bezonning van de achtertuin van de betreffende bewoners,
namelijk situering van de boom aan de westzijde van de straat.
Oplossing:
- Vraag betreft een individuele situatie. Gezien de hoogte van de bomen (12 mtr ipv 20) is er
geen aanleiding bomen te laten vervallen.
- Honingbomen niet aanpassen (Zie ook: www.straatbomen.nl )
8. Afzetpalen
Volgens plan: Het inrichtingsplan staan afzetpalen in Spijkvoorderenk/Hoogeveenstraat. Dit kan tot
ongewenste keerbewegingen en parkeerproblemen leiden en misleidend voor navigatiegebruikers.
Bovendien wil de gemeente beleidsmatig geen palen in de openbare ruimte.
Afweging:
- Beleid: gemeente plaatst geen palen meer
- Weg kan smal zijn bij passeren voertuigen
Oplossing:
- Palen vervallen.
9. Banken/prullenbakken
Volgens plan op aantal plekken banken en prullenbakken plaatsen
Afwegingen:
- beleidsmatig worden in principe geen banken en prullenbakken meer geplaatst. Wel op
bijzondere plekken, bv de sport en spelplek. Deze worden dan wel bij de uitgangen geplaatst,
niet naast zitelementen die onderdeel uitmaken van de speelaanleidingen.
Oplossing:
- Banken en prullenbakken niet meer plaatsen behoudens twee prullenbakken bij de grote
sport/spelplek aan de vd Marcklaan. Gaandeweg aan de hand van
meldingen/signalen/klachten kijken welke plekken nog meer aanleiding vormen.
10. Spelen:
Volgens plan: inrichten sport en speelplekken met speeltoestellen
Afwegingen:
- Beleidsmatig worden geen speeltoestellen meer geplaatst. De visie op spelen geeft aan vooral
bewegen, uitdaging en ontwikkeling te stimuleren. Door speelaanleiding te bieden kan hier
een passende invulling aan worden gegeven.
Oplossing:
- In samenspraak met bewoners is in een participatief traject (2017) een passende invulling
voor de sport en spelplekken tot stand gekomen waarin geen toestellen worden geplaatst,
maar speelaanleidingen zijn opgenomen.
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