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INLEIDING
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Identiteit

In de toekomstige openbare ruimte van Stadswerven weerspiegelt het verleden. De rijke identiteit van het gebied 

heeft zich door de tijd heen ontwikkeld, sterk beïnvloed door de evolutie van de regionale waterstructuur. Het 

gebied ontleent zijn oorsprong aan de geleidelijke terugwinning van het land na de sint Elisabethsvloed in 1421, 

tot de eigenlijke configuratie van het gebied en tot de vorming van het typische Biesboschlandschap, een van de 

meest waardevolle ecologische omgevingen op nationaal niveau. Het stadswerven-gebied maakte oorspronkelijk 

deel uit van dit landschap, gekenmerkt door de dynamische invloed van getijdenfluctuaties. Tegenwoordig zijn de 

sporen nog steeds aanwezig, al is vanwege de uitbreiding van stedelijke ontwikkelingen het kenmerkende landschap 

geleidelijk aan afgenomen. Maar er zijn nog steeds sporen aanwezig langs de zachte rand van de Wantij, beïnvloed 

door getijdenfluctuaties. Een ander aspect van de identiteit van de Stadswerven is gerelateerd aan het industriële 

karakter, ontstaan in de 19e eeuw, toen enkele scheepsconstructies op het gebied werden geplaatst. Relicten van 

het industrieel erfgoed zijn nog steeds verspreid over de site. Deze fascinerende structuren hebben het potentieel 

om binnen de nieuwe publieke ruimte te worden omarmd als tastbare herinnering aan het industriële verleden. Het 

gevoel van “omringd te zijn door het water”, de dynamiek en het veranderende karakter van de ruimte, het zachte en 

rijke natte landschap in contrast met de ruige industriële look, zijn allemaal ingrediënten die goed moeten worden 

uitgedrukt in het nieuwe Stadswerven-gebied.

Ruimtelijke Kwaliteiten van het gebied

De meest waardevolle ruimtelijke kwaliteiten en kenmerken, die de drijvende krachten voor onze visie vormen worden 

gevormd door de twee waterlopen die het gebied omkaderen en die verschillend karakter en schaal hebben. Het 

biedt de uitgelezen kans om twee verschillende soorten waterfronten te maken. De Beneden Merwede is breder, 

formeler en verbonden met scheepvaartroutes. De relatie met het water vraagt om een robuuste openbare ruimte, 

het contact vindt vooral plaats op visueel niveau, het water is iets meer op een afstand. Het Wantij heeft een intiemer, 

gediversifieerder en zachter karakter, gecombineerd met een gegaffelde waterrand. Vanwege de nabijheid van het 

centrum van de stad heeft dit waterfront de potentie om actief contact te maken met het water en het op diverse 

plekken te benaderen. Hier wordt het getijde sterk voelbaar in de openbare ruimte, alleen al omdat dichter bij het 

water de verschillen van zo’n 70 centimeter sterkte ervaren zijn. 

Er is een verschil te maken tussen de waterfronten en het wat intiemere binnengebied. Maar ook hier spreekt 

dezelfde sfeer; de drager voor een nieuwe visie op Vlek A is het water, het meest onderscheidende onderdeel van 

de identiteit van het gebied. Dit gebied is als geen ander van de wijken van Stadswerven grotendeels omgeven door 

water. De viering van het water door verschillende ervaringen en het zorgen voor de permeabiliteit van de site van de 

ene kant naar de andere, zijn cruciale doelen.

nabijheid van de binnenstad groen en landschapomgeven door water industrieel erfgoed

VISIE OP STEDELIJKE SCHAAL 
KARAKTER VAN DE HOOFDASSEN
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VISIE OP STEDELIJKE SCHAAL 
KARAKTER VAN DE HOOFDASSEN

ROBUUST EN INDUSTRIEEL

GROENE RUGGENGRAAT PERMEABEL

CULTUREEL
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ONTWERPTOELICHTING
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Ambities

Het doel is een aantrekkelijk, gastvrij en uitnodigend 

gebied in Stadswerven. Het maken van een 

betekenisvolle openbare ruimte met een sterke 

eigen identiteit, goede verbindingen en een logische 

onderlinge samenhang is hierbij cruciaal. De 

verschillende straten samen worden gezamenlijk 

beleefd als een sterke ruimtelijke eenheid, met 

tegelijkertijd voldoende variatie en afwisseling 

binnen de verschillende ruimtetypen. In het ontwerp 

voor de Stadswerven houden we rekening met een 

representatieve stedelijke ruimte die verschillende ritmes 

kan hebben; een ruimte voor collectief gebruik, zowel 

groot als klein. 

De openbare ruimte zal zo ontworpen zijn dat het ruimte 

biedt voor vele gebruikers, bijvoorbeeld tijdens het 

weekend. Maar ook doordeweeks wanneer het misschien 

wat minder druk is zal het centrum ruimtes moeten 

bieden die prettig zijn om te verblijven in je eentje 

of met z’n tweeën. De ruimte als geheel zal ten alle 

tijden een prettig gebied moeten zijn om doorheen te 

bewegen. Wil een openbare ruimte uitnodigend zijn tot 

gebruik en verblijf dan dient het sociaal veilig te zijn. 

Een betekenisvolle plek ontstaat door het ontwerpen 

van een duidelijke identiteit in de openbare ruimte; 

passend bij de historische context van de plek en 

de omstandigheid van de getijden in de rivieren. 

Het is van belang om ook echt een ruimte te maken 

waar de toekomstige bewoners zich mee kunnen 

identificeren, omdat het bestaansrecht en het succes 

van de Stadswerven mede bepaald wordt door haar 

omwonenden, gebruikers en bezoekers. OKRA ziet het 

nu als haar taak om daar in de komende periode een 

bijdrage voor te leveren en het enthousiasme voor de 

opgave te vertalen door het ontwerp verder op maat te 

maken van de wensen van deze gebruiker. 
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- HET CONTACT MET HET WATER TE FACILITEREN

- DE DYNAMIEK VAN HET WATER TE INTEGREREN

- ERVARING EN GELUID VAN HET WATER TE VERHOGEN

- HET VERSCHIL TUSSEN HET HOOG BEBOUWDE DEEL EN DE LAGE WATERRAND EXPRESSIEF MAKEN

DE ERVARING VAN HET WATER OPTIMAAL TE BENUTTEN DOOR:

AMBITIES 
VLEK A
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1. 

BENADEREN 

VAN HET WATER 

2. 

OMARMEN VAN

GETIJDENVARIATIE

3. 

UITSTULPINGEN 

BOVEN HET WATER

VISIE 
‘DE PUNT’ ALS BLAUWE OPENBARE RUIMTE
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CIRCULATIE OP 2 NIVEAUS

KERNBESTEMMINGEN PROGRAMMADOORWAADBAARHEID VAN HET GEBIED

Lage kade langs het Wanti j
Hoge verbinding  met de andere wi jken

3 plaatsen die de 3  identiteiten  weerspiegelen Programma  is  gerelateerd aan het karakter van 
de ruimte

1.  v lak gedeelte voor zuider l i jk  bouwblok
2. hel ing voor noordel i jk bouwblok

‘Doorwaadbaarheid’ ,  gekenmerkt door een 
opeenvolging van waterbelevenissen

ONTWERPPRINCIPES 
OPENBARE RUIMTE

VERSCHILLENDE GETIJDENERVARINGEN RUIMTE MET MEERDERE GEBRUIKEN

1 .  get i j  in een zacht landschap
2. get i j  in een stedel i jke omgeving
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GROENE STRATEGIE 
CONTEXT
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GROENE STRATEGIE 
PLANGEBIED

groene binnenplaatsen

groene overblijfselen van het historische landschap

groene biodiverse daken

groene boulevard

binnenste gefragmenteerde groene
Intern document,  n iet voor publ icat ie
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legenda

grindkoffer (overstort naar de kraanbaanplein)

water overstort naar de rivier

infiltratie groen met tijdelijke berging

circulair waterhergebruik in de gebouwen

overtollig regenwater van dakken en blokken naar de IT-riool

circulair waterhergebruik in de gebouwen

overtollig regenwater van dakken en blokken naar de IT-riool

tijdelijke waterretentie in de bodem

infiltratie groen met tijdelijke berging

water overstort naar de rivier

WATER STRATEGIE 
REGENWATER AFVOER
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DORDRECHT STADSWERVEN  |  VO | OKRA 17

WATER STRATEGIE 
OVERSTROOMBARE GEBIED

laagwaterpeil (+0.20 NAP)

overstroombaar bij hoogwater (+0.90 NAP)

overstroombaar bij 1 keer per jaar event (+1.85 - +2.00 NAP)
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podium

kraanbaan-
plein

deck

RUIMTE TYPOLOGIE 
PLANKAART

De Merwedekade

De stadsverbinding

De waterrand

De bi jzondere plekken

De wetlandpunt

De f ietsbrug
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RUIMTE TYPOLOGIE 
ATMOSFEER EN KARAKTER

DE MERWEDEKADE

Karakter

•	 Formeel promenade met 
bomen en parkeerplaatsen voor 
bezoekers

•	 Ruw sfeer
•	 Industr ieel  karakter van 

Beneden Merwede

DE STADSVERBINDING

Karakter

•	 Stadsverbinding voor langzaam 
verkeer (snel  f ietsroute)

•	 Asymmetrisch profiel  met boom 
beplanting

•	 Stadswerven karakter gekoppeld 
aan de verschi l lende zonen

�~�

Promenade Samuel-De Champlain

The project reclaims a neglected infrastructural fringe into a generous 
public, leisure oriented naturalised environment, thus reactivating the 
city’s access to St. Lawrence River and revitalising its shoreline.  
Drawing on the site’s unique past and genius loci, the project 
uncovers and showcases vestiges of natural and coastal heritage, 
while balancing the soft, luscious coastline greenery with the 
evocative artificial landscape. 
The sinuous 2.5 kilometres course of the Promenade consists of a 
continuous leisurely river boardwalk and a rythmed sequence of four 
diverse thematic gardens. Each of these singular, dense landscape 
attractors captures and magnifies the material and poetic qualities 
of local coastal environment. They celebrate the mist, the wind and 
the sensory pleasures of water, as well as the memory of docklands' 
archetypes. 
The rich, sublime atmospheres and textures are materialised as much 
with stone boulders, timber assemblies and corten steel thresholds, as 
with native plants and trees, and as with vapour haze, thick shade, 
mellow light glows and water reflections.
Immersed into an all-encompassing green tide, the gardens are 
linked by a pedestrian and bicycle path, acting as the project’s 
connecting spine.
The urban furniture, specifically designed for this project, maintains 
the robust simplicity of maritime, harbour heritage, paramount 
to this site’s genius loci. The linear rhythm of benches and lights is 
complemented by freely disposed furniture, dotting the landscape 
as rafts in the sea of greenery.
The project’s underlying, yet seamless achievement is its strong 
contribution to the restoration of the uniquely rich and diverse, albeit 
fragile coastal eco-system, and to the renewed accessibility of the 
river.

1. Quai des Cageux/Pavilion/Tower
2. Coastal Promenade/Marsh/Bridge
3. Boisé Tequenonday/Stair Way/Pavilion
4. Quai No.5/Rest Area
5. Intersection/Rest Area
6. Soccer Field/Pavilion
7. Intersection/Rest Area
8. Quai No.10
9. Quai de Brumes
10. Quai des Flots
11. Quai des Hommes
12. Quai de Vents
13. Relocated Champlain Boulevard

Location : Quebec, Canada  Designer : Daoust Lestage Inc., Williams Asselin 
Ackaoui, Option Aménagement  Photographer: Marc Cramer  Length: 2.5 km 
linear  Completion date: 2008

Right: Quai des Hommes 

Award description: 
2010 Médaille du Gouverneur Général en Architecture
2009 Award of Excellence – l’Ordre des Architectes du Québec – 
Category Urban Design
2009 Urban Leadership Award, Canadian Urban Institute – Category 
City Renewal
2009 National Honorable Mention, CSLA Awards – Category Design
2009 Best of Jury of Project Management Institute – PMI Montreal
2008 Best of Category Award – National Post Design Exchange 
Awards – Category Urban Design and Landscapes Architecture
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Productspecificatie
Aqua-Flora® filterrollen

RUIMTE TYPOLOGIE 
ATMOSFEER EN KARAKTER

DE WATERRAND

Karakter

•	 Recreatieve rand bi j  het water
•	 Variat ies van de rand (trappen, 

deck,  etc)
•	 Interact ie met het water
•	 Zandloos / naturel  mater ialen
•	 Stedel i jke strand op plateau’s

DE WETLANDPUNT

Karakter

•	 Rustige plek,  met minimale 
mensel i jke interventie

•	 Eenzaam pad door het 
landschap

•	 Natuurl i jk ontluikend vegetat ie 
omgeven door water en 
gedeeltel i jk bedekt met water

Intern document,  n iet voor publ icat ie
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RUIMTE TYPOLOGIE 
ATMOSFEER EN KARAKTER

DE BIJZONDERE PLEKKEN

PODIUM

Karakter

•	 Sterke,  architectonische beeld
•	 Driehoekige plantenbakken die een 

windbuffer vormen terwi j l  ze een omhelzing 
creëren voor het plein

•	 Open f lexibele ruimte voor grotere 
evenementen

•	 Vaste ruimte voor café terras naast de gevel

DE BIJZONDERE PLEKKEN

KRAANBAANPLEIN

Karakter

•	 Informeel
•	 Natuurl i jk en wi ldere

DE BIJZONDERE PLEKKEN

DECK

Karakter

•	 Plek op het water
•	 Recreatief
•	 Rustig

Intern document,  n iet voor publ icat ie
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Karakter

•	 Plek voor de bewoners ( lokaal 
schaal)

•	 Industr ieel  / ruw karakter
•	 Uitnodigend om te spelen en te 

ontspannen
•	 Informeel ,  r i jk beplanting met hoge 

ecologische waarde
•	 Formele trappen rond het groen
•	 Creatieve spelen-objecten onder de 

kraanbaan

groen ta ludbrede trappen hangend 
speelelementen

DE KRAANBAANPLEIN 
STUDIE PROGRAMMA

Intern document,  n iet voor publ icat ie
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Optie 1 - het ki jkplatform

•	 Rehabi l i tat ie van de kraanbaan als een verhoogd 
uitki jkplatform naar het omringende landschap

Optie 2 - de glazen kubus

•	 Glass element detached from the krane 
structure with program and views over Merwede

Optie 3 - de hybride structuur

•	 Built  structure in al ignment with bui ldings’ 
edge and elevated viewing platform over the 
kraanbaanplein

Inpassing van programma boven de kraanbaan

Aspirat ie:
•	 om het publ iek toegankel i jk te maken
•	 om het industr ië le karakter van de structuur te benadrukken
•	 geen uitz ichten van en naar de kraanbaan belemmeren

DE KRAANBAANPLEIN 
STUDIE VORM
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VO INRICHTINGSPLAN
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HUIDIGE SITUATIE 
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HUIDIGE SITUATIE 
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RUIMTELIJKE INRICHTING 
INRICHTINGSPLAN
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Pontonnierswerf

N
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PRINCIPE DOORSNEDE
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Dordrecht Stadswerven

Doorsnede / aanzicht kraanbaan

DE KRAANBAANPLEIN 
PRINCIPE DOORSNEDE 
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Dordrecht Stadswerven

Doorsnede Pontonierswerf
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DE STADSVERBINDING 
PRINCIPE DOORSNEDE
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HET PODIUM 
PRINCIPE DOORSNEDE
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Tribune trap
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Beplantingsborder
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WATERRAND 
PRINCIPE DOORSNEDE 1
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WATERRAND 
PRINCIPE DOORSNEDE 2



DORDRECHT STADSWERVEN  |  VO | OKRA36

Intern document,  n iet voor publ icat ie

WATERRAND - AANLANDING BRUGHOOFD 
PRINCIPE DOORSNEDE
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Voorzetwand afwerking

materialisatie: beton, conform

tribune en trap elementen

Betonombouw Fundatatie brug

+2.00

+1.85 Betonombouw Fundatatie brug

Voorzetwand afwerking materialisatie: beton,

conform tribune en trap elementen
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WATERRAND - AANLANDING BRUGHOOFD 
PRINCIPE HOOGTES AANLANDING

Overgangen van hoogtes bi j  aanlanding brug dienen zoveel mogel i jk aangestraat te worden binnen het uitvoeringswerk.
De hel l ingen dienen in overeenstemming te zi jn met afwater ingsprincipes en met in achthouding van toegestane maximale hel l ingshoek 5%
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+5.00

+5.00

+4.82

Overgangen van hoogtes bi j  aanlanding brug dienen zoveel mogel i jk aangestraat te worden binnen het uitvoerings werk.
De hel l ingen dienen in overeenstemming te zi jn met afwater ingsprincipes en met in achthouding van toegestane maximale hel l ignshoek 5%.
Ter hoogte van aansluit ing brug/di latat ievoeg met maaiveld dient rekening te worden gehouden met afwater ing in verband met hoogteverschi l ,  dit 
kan middels gebruik eeb l i jngoot opgeolst worden. Uitwerking nader te bepalen.



DORDRECHT STADSWERVEN  |  VO | OKRA 39

Intern document,  n iet voor publ icat ie

+5.00

+5.00

+5.00

+5.00
+4.96

+5.23

Overgangen van hoogtes bi j  aanlanding brug dienen zoveel mogel i jk aangestraat te worden binnen het uitvoerings werk.
De hel l ingen dienen in overeenstemming te zi jn met afwater ingsprincipes en met in achthouding van toegestane maximale hel l ignshoek 5%.
Ter hoogte van aansluit ing brug/di latat ievoeg met maaiveld dient rekening te worden gehouden met afwater ing in verband met hoogteverschi l ,  dit 
kan middels gebruik eeb l i jngoot opgeolst worden. Uitwerking nader te bepalen.
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WATERRAND - MERWEDE KADE TRIBUNE  
PRINCIPE AANZICHT

+2.00

+3.10

Aanzicht G

+2.75

+4.40

4.00 2.50 4.45 2.55

0.90 3.40 1.57 4.43 3.47 2.20

Stortberm,
Aquaflora beplanting

Podium Trapwang Trapwang Trapwang

PodiumDeksloof Trap Tussenplateau Trap Tussenplateau
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WATERRAND - MERWEDE KADE TRIBUNE 
PRINCIPE AANZICHT

+2.00

+3.10

+4.40

+0.90 GEM. Hoogwater

+0.20 GEM. Laagwater
+0.50 GEM. Waterstand

Zetsteen Basalton,
heling 1:2, Tonrond aanbrengen

Stortberm, granietkei, bovenkant gemiddeld
+0.60 npa

Voorgekweekte (schanskorf)
matrassen, type "auqa flora"
of vergelijkend, maatvoering
en verankering n.t.b.

Deksloof kade, afm. breedte 900mm, Lengte en hoogte. n.t.b. mm,
kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein

Aanzicht H

Railing, noodzakelijkheid, materialisatie en constructie ntb

Trapwang, mconform deksloof, beton, afm. variabel,
kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein

OUDEGRACHT 23
3511 AB UTRECHT
T. +31 (0)30 273 42 49
E. mail@OKRA.nl

TITEL
PROJECT

OPDRACHTGEVER Gemeente Dordrecht

TEKENINGNUMMER

SCHAAL

DATUM

----------------------
1:50

19-03-2020

BESTANDSNAAM VERSIE A19-068_VO_Dordrecht_Plan.dwg

Dordrecht Stadswerven

Principe details
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THEMAKAARTEN
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Gemaal

36.2 m3/uur

4.20 +N.A.P.

WANDEL GEBIED WANDEL GEBIED

peil 4.10+

peil 4.00+

peil 4.00+

WERF VAN GIPS

W
ER

F 
VA

N
 S

C
H

O
U

TE
N

W
ER

F 
VA

N
 S

C
H

O
U

TE
N

WERF VAN GIPS

WERF VAN GIPS

W
E

R
F VA

N
 S

PA
A

N

+4.00

+3
.0

0

4.12+

4.10+

4.20 + NAP

4.00+ NAP

4.10+

kraan

W
ER

F VAN
 G

IPS

4.00+

3.80+

3.60+

3.40+

3.20+

3.00+

2.80+

2.60+

2.40+

2.20+

2.00+

c c c

c c c c c c

MOBILITEITSSTRATEGIE
AUTO PARKEREN

Eisen:  Werf van Gips ontsluitingsroute voor het autoverkeer
  136 autoparkeerplaatsen langs de straat tussen bomen
  28 bomen langs de straat

Voorstel:  Autoverkeer tot de kraanbaan
  Informele keerpunt voor de kraanbaan voor auto’s
  136 autoparkeerplaatsen langs de straat tussen bomen
  28 bomen langs de straat
  1 boom elke 7 parkeerplaatsen
  Dubbele boomrij bij de Punt -> autovrij gebied

autovrij gebied autoverkeer met parkeren
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MOBILITEITSSTRATEGIE
CIRCULATIE WOON-WERKVERKEER
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MOBILITEITSSTRATEGIE
CIRCULATIE NOODDIENSTEN
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MOBILITEITSSTRATEGIE
CIRCULATIE LEVERINGSDIENSTEN
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MOBILITEITSSTRATEGIE
CIRCULATIE BEHEERDIENSTEN 
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C

klinkers

kinderkopjes

kinderkopjes

c c c

HOOGTES
HOOGTEPLAN

Intern document,  n iet voor publ icat ie



DORDRECHT STADSWERVEN  |  VO | OKRA52

MATERIALISATIE 
STRATEGIE STADSWERVEN

Standaard palet Stadswerven

Bijzonder palet kraanbaan

Bijzonder palet kade
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MATERIALISATIE 
MERWEDEKADE VISUALISATIE
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MATERIALISATIE 
VERHARDINGSPLAN
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MATERIALISATIE 
VERHARDINGEN EN BANDEN

Gebakken klinkers

*conform project ‘De Erven’

donkerrood

halfsteenverband

voetpad

(hars)gebonden grind

1-3 mm fractie

n.t.b.

strandszone

beton

*conform project ‘De Erven’

donkergrijs

langs de rijbanen

zelfverdichtend beton

n.t.b.

lichtgrijs

lage kade, podium en trappen

grootte beton elementen

n.t.b.

grijs

noord-zuid as (kraanbaanplein)

gebakken klinkers

*conform project ‘De Erven’

donkerrood

keeperverband

rijbanen en parkeerplaatsen

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

KLEUR:

BOND:

GEBRUIK:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

KLEUR:

BOND:

GEBRUIK:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

KLEUR:

BOND:

GEBRUIK:

BESTRATING

BANDEN

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

KLEUR:

BOND:

GEBRUIK:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

KLEUR:

BOND:

GEBRUIK:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

KLEUR:

BOND:

GEBRUIK:
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MATERIALISATIE 
WATERRAND VISUALISATIE
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VERLICHTING 
ASPIRATIE

1. Standaard Stadswerven verlichtingspalet bij de 
interne verbinding

2. Standaard Stadswerven verlichtingspalet bij de 
Merwedekade

3. Geen masten binnen de kraanbaan as 

4. Bijzonder element bij de waterrand

5. Bijzonder verlichting voor de kraanbaan en de 
onderstructuur van de brug

1

2

3

4

5

5
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voorzetten huidige kade verlichting

lichtmasten conform stadswerken

wand armature

aanlichting element

lineair verlichting element

gekantelde lichtmast

lichtmast met meerdere spots

VERLICHTING 
VERLICHTINGSPLAN
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verlichting op kade

KFK

Lightronics of vergelijkbaar

voorzetten materiaal ‘De Erven’

voorzetten hoogte ‘De Erven’

lineair verlichting element

IP68

LEDLINE of vergelijkbaar

n.t.b.

n.t.b

straat lichtmasten

Brisa Plus

Lightronics of vergelijkbaar

voorzetten materiaal ‘De Erven’

voorzetten hoogte ‘De Erven’

gekantelde lichtmast

Kanya 10

Escofet of vergelijkbaar

Gegalvaniseerd staal

n.t.b.

lichtmasten met meerdere spots

Kanya 10-12-15

Escofet of vergelijkbaar

Gegalvaniseerd staal

10m, 12m, 15m

wand armature

Brisa Plus (n.t.b.)

Lightronics of vergelijkbaar

voorzetten materiaal ‘De Erven’

n.t.b.

aanlichting element

IP68

LEDLINE of vergelijkbaar

n.t.b.

n.t.b.

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

HOOGTE:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

HOOGTE:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

HOOGTE:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

HOOGTE:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

HOOGTE:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

VERLICHTING 
PRODUCTEN
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boomrooster

vrijstaande bank

prullenbakken

informele zit op randen

formele zit gelegenheid op zitrand

beplanting border

parasol

fietparkeer gelegenheid

STRAATMEUBILAIR 
MEUBILAIRPLAN
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TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

GEBRUIK:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

GEBRUIK:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

GEBRUIK:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

GEBRUIK:

boomrooster

Alster

ANAE of vergelijkbaar

staal

voorzetten afmetingen ‘De Erven’

bomen in bestrating (hoge kade)

informele zitranden

niet toepasbaar

t.b.d.

zelfverdichtend beton

zie plankaart

gehele gebied; zie plankaart

individueel zitelement

n.t.b.

n.t.b

n.t.b.

n.t.b.

op de zitranden

vrijstaande zitbank

Zuera

Escofet of vergelijkbaar

beton met houten rugleuning

n.t.b

hoge kade

prullenbakken

Constructo 100

Grijsen of vergelijkbaar

staal

voorzetten afmetingen ‘Energieplein’

gehele gebied; zie plankaart

parasol

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

strandszone

leuning

n.t.b.

n.t.b.

donker staal

n.t.b.

op podium en trappen

fietsenstallingen

Velopa Tulip

Velopa of vergelijkbaar

staal

voorzetten afmetingen ‘De Erven’

gehele gebied; zie plankaart

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

GEBRUIK:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

GEBRUIK:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

GEBRUIK:

TYPE:

PRODUCT:

FABRIKANT:

MATERIAAL:

AFMETINGEN:

GEBRUIK:

STRAATMEUBILAIR 
PRODUCTEN
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BEPLANTING 
BOMENPLAN
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A

Ulmus 
‘San Zanobi ’

( Iep,  Olm)

Kenmerken
2e grootte

smal le kroonvorm

Gleditsia tr iacanthos 
‘Sunburst ’ 

(Gele valse Chr istusdoorn)

Cersis s i l iquastrum

(Judasboom)

Ulmus 
‘New Horizon’ 

( Iep,  Olm)

B C D E F

Kenmerken
1e grootte

smal le kroonvorm

Ulmus 
‘Fiorente’
( Iep,  Olm)

Kenmerken
2e grootte

brede kroonvorm

Kenmerken
2e grootte

normale kroonvorm

Kenmerken
3e grootte

brede kroonvorm

Kenmerken
3e grootte

meerstammig parasol

Ulmus 
‘Pl inio’

( Iep,  Olm)

Merwedezijde

Beplantingsconcept:
Formele (dubbele) rij bomen langs de Merwede promenade; clusters van bomen op de punt.

Karakteristieken:

Water 
tolerant

Wind 
mitigatie

Ecologische
waarde

Verschillende 
kroonvormen

Europalaan

Merwerdekanaalpark

Centrale pleinen

Auto inprikkers

Groen diagonaal

Diagonaal

Groene woonstraten en buurtpleinen

Europalaan

Merwerdekanaalpark

Centrale pleinen

Auto inprikkers

Groen diagonaal

Diagonaal

Groene woonstraten en buurtpleinen

Europalaan

Merwerdekanaalpark

Centrale pleinen

Auto inprikkers

Groen diagonaal

Diagonaal

Groene woonstraten en buurtpleinen

Wantijzijde

Beplantingsconcept:
Stedelijke boomcluster met een eigen karakter

Karakteristieken:

Seisoens-
variatie

Intense 
bloei

Bestratings-
tolerantie

Transparante 
kroonvorm

Europalaan

Merwerdekanaalpark

Centrale pleinen

Auto inprikkers

Groen diagonaal

Diagonaal

Groene woonstraten en buurtpleinen

Europalaan

Merwerdekanaalpark

Centrale pleinen

Auto inprikkers

Groen diagonaal

Diagonaal

Groene woonstraten en buurtpleinen

Europalaan

Merwerdekanaalpark

Centrale pleinen

Auto inprikkers

Groen diagonaal

Diagonaal

Groene woonstraten en buurtpleinen

Fietsstraat

Beplantingsconcept:
Stedelijke bomen in een formele 

dubbele rij

Karakteristieken:

Bestratings-
tolerantie

Ecologische
waarde

Transparante, 
zuilvormige 
kroonvorm

Europalaan

Merwerdekanaalpark

Centrale pleinen

Auto inprikkers

Groen diagonaal

Diagonaal

Groene woonstraten en buurtpleinen

Europalaan

Merwerdekanaalpark

Centrale pleinen

Auto inprikkers

Groen diagonaal

Diagonaal

Groene woonstraten en buurtpleinen

Matig wind 
bestendigheid

BEPLANTING 
BOMENPLAN
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BEPLANTING 
ONDERBEGROEIING

* indien de boomroosters aan de Merwedekade worden vervangen door plantenbakken

Type D

*
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Kenmerkende soorten uit 

referentieafbeelding:
(mix n.t.b.)

Bodembedekend :
Geranium 

Luzula 

Grassen
Carex 

Mol in ia

Vaste planten
Aster

Echinacea
Hemerocal l is

Pers icar ia
Sedum

Kenmerkende soorten uit 

referentieafbeelding:
(mix n.t.b.)

Bodembedekend :
Alchemil la
Geranium 

Vinca 

Grassen
-

Vaste planten
Aster

Calamintha
Echinacea

Hosta
Persicar ia

Hemerocal l is

Kenmerkende soorten uit 

referentieafbeelding:
(mix n.t.b.)

Bodembedekend :
Geranium 

Luzula 

Grassen
Miscanthus

Mol in ia
Pennisetum

Vaste planten
Echinacea

Hemerocal l is
Nepeta

Persicar ia
Phlox

Type B Type CType A

Middenberm - augustus 2019
bron: Griffioen (www.greentocolor.nl)

Border onder de bomen - september 2019
bron: Griffioen (www.greentocolor.nl)

Border onder de bomen - augustus 2019
bron: Griffioen (www.greentocolor.nl)

BEPLANTING 
ONDERBEGROEIING
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BEPLANTING 
ONDERBEGROEIING

Type D

Inhoud van mengsel Bloemenmengsel G1 

Achi l lea mi l lefol ium - Duizendblad
Barbarea vulgar is - Gewoon barbarakruid

Centaurea jacea - Knoopkruid
Crepis biennis - Groot streepzaad

Daucus carota - Peen
Echium vulgare - Slangenkruid

Erodium cicutar ium - Gewone reigersbek
Gal ium mol lugo - Glad walstro

Hieracium laevigatum - St i j f  havikskruid
Hieracium umbel latum - Schermhavikskruid

Hyper icum per foratum - Sint Janskruid
Hypochaer is radicata - Gewoon biggenkruid

Jasione montana - Zandblauwtje
Leontodon autumnal is - Ver takte leeuwentand

Leucanthemum vulgare - Gewone margr iet
Lotus corniculatus - Gewone rolk lave
Luzula campestr is - Gewone veldbies
Malva moschata - Muskuskaasjeskruid

Oenothera biennis - Middelste teunisbloem
Plantago lanceolata - Smal le weegbree

Prunel la vulgar is - Gewone brunel
Ranunculus acr is - Scherpe boterbloem

Rhinanthus minor - Kleine ratelaar
Si lene dioica - Dagkoekoeksbloem

Bloemrijk graslandmengsel, Bloemenmengsel G1 
voor alle, behalve zware en natte, gronden. 

Specif icaties
Soorten:   Inheems in Nederland
Licht:    Zonnige plek
Vochthuishouding: Droog
Grondvoorkeur:  Lichte, gemiddelde grond
Grondsoort:  Zandgrond kalkgrond
Voedselrijkheid:  Voedselarme grond
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BEPLANTING
“GREEN-TO-COLOR” CONCEPT, DOOR HET JAAR HEEN

Mei, 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Jan, 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Sept., 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Juni, 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Februari, 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Okt. 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

July, 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Maart, 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Nov., 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Augustus, 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

April, 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl

Dec., 30 km zone, Zuid holland
green-to-color.nl
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DETAILS
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Enkele strek gebakken klinker,
type conform project 'De erven'

Gebakken klinker,
keeperverband,
type conform project 'De erven'

Gebakken klinker,
halfsteensverband,
type conform project 'De erven'

Betonband,
1000x200x200mm,
type conform project 'De erven'

Gebakken klinker, k
eeperverband,
type conform project 'De erven'

Gebakken klinker,
halfsteensverband,
type conform project 'De erven'

OUDEGRACHT 23
3511 AB UTRECHT
T. +31 (0)30 273 42 49
E. mail@OKRA.nl

TITEL
PROJECT

OPDRACHTGEVER Gemeente Dordrecht

TEKENINGNUMMER

SCHAAL

DATUM

----------------------
1:50

19-03-2020

BESTANDSNAAM VERSIE A19-068_VO_Dordrecht_Plan.dwg

Dordrecht Stadswerven

Principe details

PRINCIPE BESTRATINGSDETAIL 
SCHAAL 1:25
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Gebakken klinkers,
halfsteenverband,
type conform project 'De erven'

Inritband, beton ,
 afm.2000x100x250/450 mm,
 kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein

1.00

2.00

Enkele strek,
gebakken klinkers,
type conform project 'De erven'

0.20

OUDEGRACHT 23
3511 AB UTRECHT
T. +31 (0)30 273 42 49
E. mail@OKRA.nl

TITEL
PROJECT

OPDRACHTGEVER Gemeente Dordrecht

TEKENINGNUMMER

SCHAAL

DATUM

----------------------
1:50

19-03-2020

BESTANDSNAAM VERSIE A19-068_VO_Dordrecht_Plan.dwg

Dordrecht Stadswerven

Principe details

DETAIL INRITBAND 
SCHAAL 1:25
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Enkele strek gebakken klinker type conform project 'De erven'

Gebakken klinker,
halfsteensverband,
type conform project 'De erven'

Boomrooster,
type conform project 'De erven'

1.50

1.50

OUDEGRACHT 23
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TITEL
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OPDRACHTGEVER Gemeente Dordrecht

TEKENINGNUMMER

SCHAAL

DATUM

----------------------
1:50

19-03-2020

BESTANDSNAAM VERSIE A19-068_VO_Dordrecht_Plan.dwg

Dordrecht Stadswerven

Principe details

DETAIL BOOMROOSTER 
SCHAAL 1:25
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DETAIL BEPLANTINGSBORDER
SCHAAL 1:25

Betonband,
1000x100x200mm,
type conform project 'De erven'

Gebakken klinker, halfsteensverband
type conform project 'De erven'

Beplanting, zie beplantingsplan

Betonband,
1000x200x200mm,
type conform project 'De erven'

Gebakken klinker, keeperverband
type conform project 'De erven'

Beplanting, zie beplantingsplan
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Traptrede, beton prefab,
aantrede 300 mm, optrede 150 mm, lengte 3750 danwel gelijke verdeling)
fellingkant 20mm
kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein

Helling baan 4%, (150mm verval over 3750mm lengte)
beton (prefab danwel in situ gegoten. ntb)
kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein
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+4.10

+3.65

+4.10

+3.65

Traptrede

Zittreden, beton prefab,
kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein
aantrede 900 mm, optrede 450 mm, lengte 2500 mm
fellingkant 50mm

Traptrede, beton prefab,
kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein
aantrede 300 mm, optrede 150 mm, lengte 2500 mm
fellingkant 20mm

2.60

0.90

0.94

0.45

R0.05

0.30

0.15

Tussenplateau,
in situ gegoten beton,
kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein

R0.02
0.31

Principe detail trap en tribune
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Tussenplateau,
in situ gegoten beton,
kleur wit/lichtgrijs conform project Wantijkade / Energieplein

Fundering, cpnstructie en pakketopbouw n.t.b.Fundering, constructie en pakketopbouw n.t.b.
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DETAIL BOOMVAK IN TRIBUNE 
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+0.90 GEM. Hoogwater

+0.20 GEM. Laagwater

+0.50 GEM. Waterstand

Zetsteen Basalton, heling 1:2, Tonrond aanbrengen

1.90

Principe detail groene stortberm

Stortberm, granietkei, bovenkant gemiddeld +0.60 npa

Voorgekweekte (schanskorf) matrassen, type
"auqa flora" of vergelijkend, maatvoering en
verankering n.t.b.

4.00
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