
C L A V E R V E L D 

Woningbouw 
1. Vrije kavels langs de Vrijburgstraat en ten westen van de Kershage 
Aan de noordzijde van Claverveld fase 2 worden langs de Vrijburgstraat ruime vrije bouwkavels uitgegeven. In 'de driehoek' gelegen ten westen van de Kershage worden 
eveneens vrije bouwkavels uitgegeven. Op een vrije bouwkavel kan een vrijstaande woning gebouwd worden. De bouwkavels zullen in oppervlakte variëren van circa 
450m² tot 1.000m². De Gemeente Vlissingen zal de bouwkavels aan gaan bieden. De verkaveling wordt nog uitgewerkt. 

2. Kershage krijgt diverse woningtypes 
Langs de Kershage worden diverse woningtypes gerealiseerd: twee-onder-een kapwoningen, vrijstaande woningen en eengezinswoningen. De verkaveling en woningtypes 
worden nog uitgewerkt. 

3. Zonnekers krijgt fraaie woningen op ruime percelen 
Langs de Zonnekers worden, met uitzicht op het bos woningen gebouwd. Het betreft onder meer levensloop bestendige bungalows, grote eengezinswoningen, 
twee-onder-een kapwoningen en (geschakelde) vrijstaande woningen. De verkaveling en woningtypes worden nog uitgewerkt. 

4. Earlisehof met intiem woongenot 
In het zuidoostelijke deel van Claverveld fase 2 wordt een hofje gerealiseerd. De woningen langs dit hofje zijn geschikt voor verschillende doelgroepen. Het hofje krijgt een 
autoluw karakter. De verkaveling en woningtypes worden nog uitgewerkt. 

Verkeer 
5. Vrijburgstraat voor bestemmingsverkeer en etsers 
De Vrijburgstraat wordt tussen de Jaboba van Beierenweg en het Vrijburgpad toegankelijk voor bestemmingsverkeer en langzaam verkeer. Langs de Vrijburgstraat wordt 
vleermuisvriendelijke, openbare verlichting geplaatst. Deze lampen zijn daarnaast ook nog energiezuiniger dan traditionele straatverlichting. 

6. Vrijburgstraat met dubbele rijbaan 
De Vrijburgstraat wordt tussen het Vrijburgpad en de entree naar De Tuinderij aangepast tot een weg met een dubbele rijbaan in één richting (de zuidelijke rijbaan richting 
De Tuinderij, de noordelijk rijbaan richting het Vrijburgpad). Hiermee sluit het profiel van de Vrijburgstraat aan op dat van de Kershage en wordt de dubbele rijbaan 
doorgetrokken. De huidige wegbeplanting langs de Vrijbrugstraat blijft zo veel mogelijk behouden. 

7. Fiets- en voetgangersbruggetje naar de Dwarsstraat 
In het verlengde van de Dwarsstraat wordt een bruggetje gemaakt voor fietsers en voetgangers. 

8. Fietspad tussen Earlisehof en Zonnekers 
Tussen het Earlisehof en de Zonnekers wordt een fietspad aangelegd. Dit pad is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, waardoor er geen doorgaand verkeer 
mogelijk is vanuit het Earlisehof naar het overige deel van Claverveld. 

9. Eenrichtingsverkeer deel Zonnekers 
Na de laatste woning aan de Zonnekers wordt de straat ingericht als eenrichtingsverkeer in de richting van de Vrijburgstraat. 

10. Afsluiting doorgaand verkeer ter hoogte van Vrijburgstaat 51 
Ter hoogte van de Vrijburgstraat 51 wordt een keermogelijkheid gerealiseerd voor verkeer in de Vrijburgstraat. De Vrijburgstraat wordt ter plaatse afgesloten voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer en wordt daarmee een doodlopende weg vanaf de Nieuwe Vlissingseweg. 

11. Achterpad Earlisehof – Vrijburgstraat 
Tussen de achterzijde van de woningen aan de oostzijde van het Earlisehof en de achtertuinen van de woningen aan de Vrijburgstraat, wordt een achterpad gelegd. 
Hiermee ontstaat de mogelijkheid om op eigen perceel in de achtertuinen te parkeren. Er worden extra voorzieningen getroffen ten behoeve van de afwatering. 

12. Ontsluiting voor het Earlisehof via Ceresstraat 
De 20 woningen op het Earlisehof worden voor het autoverkeer ontsloten via de Ceresstraat. Er komt geen aansluiting op het overige deel van Claverveld, zodat er geen 
doorgaand autoverkeer mogelijk is. 

Openbare ruimte 
13. Speelbos centraal in de buurt 
Het bestaande bosje blijft behouden. Het bosje wordt beter toegankelijk gemaakt, odat het gebruik kan worden als speelbos en er doorheen gewandeld kan worden. 
Tevens blijft het dienen als plek waar overtollig hemelwater opgevangen kan worden. 

14. Slootjes aan de west en zuidzijde van het bos 
Om het grondwaterpeil en de afvoer van hemelwater in de buurt en voor het omliggend gebied goed te reguleren, worden er extra slootjes gegraven rondom het bos. Op 
verschillende plekken komen 'bruggetjes' tussen het bos en de weide. 

15. Weide aan de zuidkant van het bos 
Aan de zuidzijde van het bos komt een groene weide. Deze wordt natuurlijk ingericht met bloeiende bloemenmengsels. Een deel van de weide wordt vaker gemaaid en 
kan gebruikt worden als speelveld voor de wijk. 

16. Watergang aan zuidzijde verbreden 
De watergang ten noorden van het Keizer Karelhof wordt verbreed. Aan de zijde van Claverveld wordt een groene oever aangelegd. 

17. Earlisehof als speel- en ontmoetingsplek 
Het Earlisehof moet een groen en gezellig hofje gaan worden. Het ontmoeten van en spelen met elkaar staat centraal bij de nog uit te werken inrichting van het hofje. 
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