VOORONTWERP HILDO KROPLAAN
& GERRIT VAN DER VEENLAAN

‘Houtwijk knapt op’
‘HOUTWIJK KNAPT OP’
€854.000

Sfeerimpressie

HILDO KROPLAAN

Opknappunten
• fietsparkeerbeugels
• beplanting tegen gevel
• middenbermhekjes platgereden
• sluiproute Escamplaan/v Gelderlaan via Gerrit vd
veenlaan naar vd Veldestraat/Burg Hovylaan
• eentonige beplanting
• conditie bomen in verharding: redelijk/matig,
veroorzaken wortelopdruk, niet verplantbaar
• er ligt nu asfalt ipv klinkers

indicatie

Huidige situatie
vergroenen
zitelementen

klinkers

GERRIT VAN DER VEENLAAN

Opknappunten
• stenige en ongezellige uitstraling
• conditie bomen: redelijk/matig, veroorzaken
wortelopdruk, niet verplantbaar
• herinrichten van het winkelgebied is nodig.

Huidige situatie
gevelbeplanting
+ fietsparkeerbeugels

diverse beplanting

RUIMTELIJKE INVENTARISATIE, ANALYSE EN PROGRAMMA VAN EISEN
Uit de eerdere ruimtelijke inventarisatie en analyse in ‘Houtwijk Knapt Op’ is gekomen dat:
• de belevingswaarde van het winkelcentrum beperkt is;
• veel van de 30 km/u-wegen nu uitgevoerd zijn in asfalt zonder verkeersremmende maatregelen;
• de Hildo kroplaan en Gerrit van der Veenlaan belangrijke langzaam verkeersroutes zijn. Het zijn ook
belangrijke routes van / naar OV-haltes;
• de bomen langs de Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan geen van allen in goede conditie zijn
en de meeste bomen een redelijke of matige conditie hebben. De meeste bomen veroorzaken (vaak)
ernstige wortelopdruk.;
• het water in de Hildo Kroplaan slecht beleefbaar is en nauwelijks zichtbaar door kiosken die over het
water zijn geplaatst.
• de Hildo Kroplaan de entree naar de wijk is, maar is erg stenig en verhard. Het heeft een nietverwelkomende uitstraling.
Uiteindelijk draagt de herinrichting van Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan bij aan:
• het versterken van de identiteit van de buurt
• het versterken van de ruimtelijke structuur van houtwijk (groen+blauw+langzaam verkeersroutes)
• het verbeteren van de entree van / naar de wijk
• het toevoegen van belevingswaarde
• het bijdragen aan de klimaatbestendige inrichting van Houtwijk (wateroverlast, droogte, hittestress)
• het inspelen op ecologische potenties
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