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INHOUD 

 
1. inleiding 

2. toelichting ontwerp 

3. materialisering 

4. visualisatie 

 

Bijlagen: 

I . overzichtstekening 

II. tekening impressies 



3 

INLEIDING 
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UITDAGING…. 
 

Karakteristieke straat in centrum met eigen sfeer. 

Helaas is bomen verwijderen een gegeven… 

 

Terugbrengen van eigen karakter: 

• vooroorlogs Oud-Vlissingen 

• groen karakter 

 

In inrichting en materialisering uniek. 
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HOE?…. 
 

Opstellen herinrichtingsplan 

Stap voor stap: idee – schets – VO – DO - bestek 

 

Samen toewerken naar beste oplossing 

 

Formering werkgroep: 

•Jeffrey Beenhouwer (projectleider Gemeente Vlissingen) 

•Lodewijk Hage ( civiel projectleider gemeente Vlissingen) 

•Mevrouw van Dam (bewoner) 

•Mevrouw Schroevers (bewoner) 

•Mevrouw Pirovic (bewoner) 

•Dhr. Buitenrust Hettema (bewoner) 

•Dhr. Afkir ( l’Escout woonservice) 

•José Simonse (Buro Ruimte & Groen, landschapsarchitect) 
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KADERS  
Vastgelegd in integraal programma van eisen. 

 
Ambitie: 
De Verkuijl Quakkelaarstraat haar eigenheid laten behouden,  

waarbij het unieke stedenbouwkundige karakter benut en waar mogelijk versterkt 

wordt, met oog voor de opgaven van het beheer en onderhoud op korte én lange 

termijn. 

 
Uitgangspunt boomvervanging: 
Na onderzoek weloverwogen besluit: vervangen zilveresdoorns door ander 

boomtype. 

 
Uitgangspunten inrichting: 
• Bruikbare, herkenbare, verkeersveilige en aantrekkelijke openbare ruimte; 

• Maximaal inzetten op het terugbrengen van het groene karakter; 

• Een vormgeving die oog heeft voor de bestaande ruimtelijke context; 

• Een openbare ruimte die doelmatig is in beheer en onderhoud. 

• riool blijft liggen, kabels en leidingen worden vervangen 

 

 

Ruimtelijke principes: 
 

• smalle rijloper  

(verkeersremmend en meer ruimte voor 

andere functies) 

 

• versterken groenstructuur  

(groene uitstraling,  boombeplanting +, 

doelmatig te onderhouden) 

 

• parkeren handhaven  

(geen afname van totale aantal van ca 

100 pp, evenredige spreiding) 
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SITUATIE 

kop 
staart 

deel west deel midden deel oost 

kruising kruising kruising kruising 
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ONTWERPTOELICHTING 
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INRICHTINGSVISIE 

In de nieuw opzet voor de Verkuijl Quakkelaarstraat wordt 

gestreefd naar een straat met  een groen karakter waarbij iets 

van de sfeer van Oud Vlissingen weer terug komt. 

Het groene karakter wordt verkregen door toepassing van een 

doorlopende bomenrij aan weerszijden van de straat, zodat een 

laan ontstaat. De bomen staan in ruime groenvakken, beplant 

met bodembedekkende vakbeplanting. Hierdoor krijgt de 

straat een nog groener karakter. Het parkeren is geclusterd in 

haaksparkeervakken, telkens aan één zijde van de straat. In het 

middendeel liggen de parkeerplaatsen ten noorden van de 

weg, in de andere delen aan de zuidzijde. Hierdoor ontstaat er 

een lichte verspringing in de as van de weg wat 

snelheidsremmend werkt. Naast de nieuwe woonblokken zijn 

groene pleintjes ontstaan waar gezeten en gespeeld kan 

worden. Meerstammige bomen bepalen hier de sfeer. Door 

toepassing van één type/kleur baksteenverharding in kleinere 

formaten over heel de breedte van de straat wordt de 

karakteristieke (oud-Vlissingse) sfeer versterkt. 
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INRICHTINGSPLAN 
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WEGPROFIEL 

ter plaatse van parkeerplaatsen 

ter plaatse van groenvakken 
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PARKEERBALANS 

24 parkeerplaatsen  
(waarvan 6 in groentje) 

23 parkeerplaatsen  23 parkeerplaatsen  

   totaal 97 parkeerplaatsen 
 
-  advies verkeerskundige: huidige aantal parkeerplaatsen behouden: 98 stuks; 
-  minimale parkeernorm (ASVV) obv het aantal en type woningen = 97 parkeerplaatsen;  
-  mogelijke overloop vanuit het omliggende gebied;  
-  conform hetgeen opgenomen is in het startdocument. 
 

27 parkeerplaatsen  
(waarvan 6 in groentje) 

18 

6 
23 23 

6 
21 
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INRICHTING ‘GROENTJES’ 

 
• met baksteen verharde pleintjes met 
groenelementen 
• zitgelegenheid bankje/picknickset 
• doorloop pad, toegang achterpaden 
• haag als afscherming geparkeerde auto’s 
• enkele meerstammige (bloesem) bomen  
• verlichting 
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MATERIALISERING 
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MATERIALISERING  -  verharding  
VERHARDINGEN 
Terra Chiara, genuanceerde 
baksteen in bruintinten, DF of WF, 
leverancier Bylandt 
 
• rijweg in keperverband DF, 
• parkeervakken in elleboogverband DF 
• loopstroken/rabat in halfsteensverband WF 
 

OPSLUITINGEN 
Rijwielpadband 6/ 12x20 in hardsteenkleur 
tbv verhoogd rabat 
Incl bocht en hoekstukken 
Leverancier bv Struyck Verwo 
 
Optie voor toepassing rond boomvakken: 
banden 25x20 hardsteenkleur 
  
 
 
 

 

Dikformaat DF Waalformaat WF 

hardsteenkleur 

Baksteen Terra Chiara 



gestraatte molgoot WF parkeervak DF  
elleboogverband 

verhoogd rabat met rijwielpadband rijbaan DF keperverband 

MATERIALISERING  - verharding principedetail 
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optie: band 25x20 
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MATERIALISERING – verlichting en meubilair 

Armatuur type Allura,  leverancier Schreder-verlichting 
toegepast in oa Glacisstraat in Vlissingen 
 
 

 

 
Timberstyle bank, leverancier Velopa 
fundatie onder maaiveld 
alle delen RAL 9005 Diepzwart 
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MATERIALISERING – info historie 
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MEIDAGEN 1940 Duitse bombardementen 
op Vlissingen. Frans toestel stort neer op 
woning Verkuijl Quakkelaarstraat 251  

infotegel in trottoir - cortenstaal 
type borden:  
zoals gebruikt in Scheldekwartier 

1. 
2. 

3. 

1. Infopaneel: algemene info Roode Buurt 
2. Infopaneel: info WOII 
3. Tegel in verharding bij getroffen woning 
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MATERIALISERING – bomen 

a 

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’- 
amberboom  
-  H= 10-12m 
-  B=7-8 m 
 
-  verdraagt verharding 
-  verdraagt (zee)wind 
-  weinig ziektegevoelig 
-  kan goed tegen relatief natte standplaatsen  
-  weinig overlast door geringe bloei/vruchtdracht 
 
-  bloei en vrucht: onopvallend 
-fraaie herfstkleur! (van geel naar oranje tot oranjerood) 
 

Planten in een grotere plantmaat: 30-35 
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MATERIALISERING – (onder)beplanting 

Ligustrum vulgare ‘Lodense’ 

a a a a 

a 

a=accenten: g=groen lint: 

g g g g 

s 
s 

s=specifieke inrichting: 

Hydrangea cv, soort ntb Amelanchier lamarckii-meerstammige krentenboom 
Met onderbeplanting van bv Geranium 
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VISUALISATIE 
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I . overzichtstekening 

II. tekening impressies 

BIJLAGEN 
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Buro Ruimte & Groen 
Plein 19 
4454 AS Borssele 
0113-354074 
info@ruimte-groen.nl 
www.ruimte-groen.nl 


