Materialisatie Landschappelijke inrichting van 't Vaneker.
't Vaneker is al voorzien van een waardevolle landschappelijke inrichting. Daar worden nu woningen
aan toe gevoegd. Uitgangspunt daarbij is dat de bestaande landschappelijke inrichting de basis
inrichting van het gebied is. De aanwezige bomen en heesters worden dus onderdeel van de nieuwe
woonomgeving.

Wegen

De van oudsher aanwezige wegen van 't Vaneker worden opgenomen in de woonomgeving. De
huidige materialisatie blijft zoveel mogelijk in stand. Dat betekent dus wegen met klinker bestrating.
Om het gebied een eenduidige uitstraling te geven worden uiteindelijk alle wegen voorzien van
klinker bestrating, ook de wegen die in de oude situatie in asfalt zijn uitgevoerd.
In het gebied liggen nu een aantal wegen in klinkers van beton. Deze klinkers zullen opnieuw gebruikt
worden in de woonrijp situatie. Alle nieuwe wegen worden uitgevoerd in gebakken klinker, kleur; rood
genuanceerd.

Belangrijkste kruisingen

De meer belangrijke kruispunten in het wegennet van 't Vaneker worden zo aangelegd dat ze opvallen
ten opzichte van de doorgaande weg met als doel het attentieniveau ter plaatse te verhogen. Dat kan
door kleur, wijze van bestraten, aanbrengen van een kader om het kruisingsvlak door bijvoorbeeld
natuurstenen/kinderkopjes, zoals rondom het Sprakelplein wordt toegepast, en door een lichte bolling
in het kruisingsvlak aan te brengen.
Voor de overige materialisatie van de wegen gelden de volgende simpele uitgangspunten:
•

De bermen zijn groen.
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•

De fietspaden worden uitgevoerd in
half verharding, met een zodanige
kwaliteit dat voor de fietser voldoende
comfort bieden.

•

De uitritten van de huizen zijn in principe
niet breder dan de weg en maximaal
5 meter breed. Ze worden uitgevoerd
in klinkers, met een kleur die duidelijk
afwijkt van de rijbaan.

•

De voetpaden zullen ook worden uitgevoerd in halfverharding.
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Erfafscheidingen
Algemeen uitgangspunt is dat erfafscheidingen een groen karakter hebben. Bij voorkeur een haag of
een houtwal.
Daar waar kavels grenzen aan het natuurgebied en waar het natuur gebied begraasd wordt zal een
afscheiding met draad langs geloofde eikenhouten palen (±1,2 m) aangelegd worden.
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