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2. DE OPENBARE RUIMTE
VAN RIETWIJK
2.1. Algemene uitgangspunten
De hoofdstructuur van Ter Borch wordt ondersteund door enerzijds de ruimtelijke samenhang van het gehele woongebied en
anderzijds de verschillen in sfeer en woonmilieu tussen Rietwijk,
Tuinwijk en Waterwijk. Belangrijke ontwerpmiddelen hiervoor bij
de inrichting van het openbaar gebied zijn op het niveau van de
uitwerking: de straatprofielen, de verblijfsplekken, de verschillende bruggen, het materiaalgebruik, de beplanting, en de overgangen naar de watergangen.
Er wordt gestreefd naar een krachtig en samenhangend ruimtelijk beeld waarbinnen ruimte is voor betekenisvolle variatie en
accenten. Vanuit het gegeven dat verschillende opdrachtgevers
en architecten bij het planproces zullen worden betrokken is het
belangrijk dat de openbare ruimte een rustig en natuurlijk beeld
uitstraalt. Dit betekent onder andere dat noodzakelijke voorzieningen als (kleine) elektriciteitskasten, pompputten en dergelijke
worden geïntegreerd in de bebouwing of de erfafscheidingen, en
dat verlichtingselementen in één lijn komen te staan langs de
straten.

gebied Onlanden en de Piccardthofplas en scheidt tevens Rietwijk in een zuidelijke en een noordelijk deel. In het noordelijk
deel ligt een tweede groenzone gesitueerd over een gasleidingtracé. In het rapport “Ecologische aspecten inrichting Rietwijk en omgeving Bruilweering” van Altenburg en Wymenga
wordt de flora en fauna nader omschreven. De inrichting
wordt in samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten verder uitgewerkt.
Alle watergangen rondom de eilanden staan in verbinding met
elkaar om een goede waterkwaliteit te kunnen garanderen. De
watergangen zijn geschikt om in te varen met kleine (nietgemotoriseerde) vaartuigen, zoals kano’s, roeibootjes.

2.2. Groenstructuur Rietwijk
Rietwijk wordt omrand met groen. Aan de westzijde de Madijk
en het Omgelegde Eelderdiep met daarachter de ruige en natte
natuurgebied Onlanden. De andere zijden worden omzoomd met
de Borchsingel (hoofdontsluitingsweg). In de bermen van de
singel komen drie rijen Hollandse zomereiken in los verband. De
Bruilweering, een oude landweg met aan weerszijden houtsingels, geeft naast de Borchsingel een duidelijke beëindiging aan
de noordrand.
Het groen binnen Rietwijk past in het waterrijke woonmilieu,
eilanden met rietkragen en waterminnende beplanting. Een
ecologische verbindingszone dient als schakel tussen het natuurMadijk en het Omgelegde Eelderdiep
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2.3. Groen in de straatprofielen
Ook de woonstraten van Rietwijk Zuid laten een groen beeld
zien, in de eerste plaats bepaald door een asymmetrisch profiel
met aan één zijde een brede greppel met wilgen (Salix alba) op
de bovenzijde van het talud en aan de andere zijde een smalle
holle grasstrook. De brede greppel wordt extensief onderhouden, waardoor grassen en bloemen de kans krijgen te
bloeien en mede een landelijker beeld creëren. De brede greppel
wordt voorzien van stuwen, waardoor het water niet te snel
wordt afgevoerd naar de watergangen. Dit is goed voor de
ontwikkeling van de waterminnende wilgen en hagen.
De korte doodlopende woonpaden en de tussenwoonstraten
worden aan weerszijde voorzien van knotwilgen (Salix alba) in
een holle grasstrook.
Het profiel van de tussenwoonpaden is smal en wordt aan weerszijde voorzien van een smalle grasstrook.
Zowel in de beëindigingen van de woonpaden en woonstraten
als bij de eilandentrees en speelvelden komen aan het water gele
treurwilgen (Salix).

C
A
B

D

C
A
B
A = woonstraat
B = tussenwoonstraat
C = woonpad
D = tussenwoonpad
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2.4. Erfscheidingen
Alle particuliere tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd met een ruige haag (veldesdoorn-, meidoorn- en/of
elzenhaag). De hagen staan voornamelijk op de particuliere
erven, maar worden de eerste drie jaar door de gemeente onderhouden. Daarna zijn de bewoners/eigenaren verplicht de hagen
in stand te houden en te snoeien. De hagen die op openbare
grond staan worden door de gemeente onderhouden, maar de
kant die grenst aan de kavel moet door de bewoners worden
onderhouden. De overige erfscheidingen bestaan uit hagen of
gebouwde contructies voorzien van groenelementen (bijvoorbeeld wilgentenen of klimop. De erfafscheidingen dienen ter
ondersteuning te zijn van het groene/natuurlijke karakter van
Rietwijk.

2.5. Waterkanten
De waterkanten van de wooneilanden bestaan uit circa vier
meter brede onderwaterbermen met een rietvegetatie. Op de
grens tussen land en water komt een klampenbeschoeiing
(schotten, gesteund door palen). Particuliere steigers zijn toegestaan tot maximaal 4,5 meter gerekend vanaf de beschoeiing
met een maximale breedte van 1,25 meter en maximaal 1 steiger
per kavel. De steiger steekt circa 0,5 meter uit de rietkraag om
het aanleggen van kleine boten mogelijk te maken zonder
beschadiging van het riet.
De breedte van de watergangen is zodanig dat de doorvaarbaarheid gewaarborgd is. De twee tusseneilanden worden rondom
voorzien van een damwand met een afdekker.

Ruige haag laag (1m), particulier
Ruige haag hoog (1,8m), particulier
Ruige haag met laag hekwerk, gemeente
basis watergang tussen de wooneilanden

BEELDKWALITEITPLAN • RIETWIJK ZUID

9

2.6. Bijzondere plekken
Op elk eiland in Rietwijk Zuid worden bijzonder plekken aangelegd met zo natuurlijk mogelijke uitstraling. De bijzondere
plekken bestaan uit speelvelden en bijzondere oeverinrichting in
het verlengde van de straten en paden tot in het water.
De speelvelden, gelegen aan de west- of oostzijde van een
tussenwoonstraat, krijgen een inrichting van gras beplant met
gewone en treurwilgen (Salix) en zwarte elzen (Alnus glutinosa)
en een omranding van een ruige haag in combinatie met een
hekwerk om te voorkomen dat kleine kinderen al spelende in het
water terechtkomen.
De speelvoorzieningen zijn gemaakt van robiniahout en/of
andere natuurlijke materialen. Het type speelvoorziening
passend binnen het thema ‘natuurlijk spelen’ worden nader
bepaald samen met de toekomstige buurtbewoners.
De woonstraten worden beëindigd op met een plateau op maaiveld en een plateau in het water met daartussen een trap over de
gehele breedte. De bermen van de woonstraat gaan over in een
talud van brokken graniet. De brokken worden onder water
opgesloten met een beschoeiing om verschuiving te voorkomen.
In het droge deel van het talud staat een gele treurwilg. De overhangende takken zorgen voor een intieme plek onder de boom.
Op twee van de vier woonstraatbeëindigingen is een verbinding
(loopbrug) gemaakt met de Madijk. Hierdoor schuift het plateau
in het water op in zuidelijke richting. De trap naar het plateau
wordt hierdoor minder breed.
De woonpaden worden beëindigd met alleen een talud van
brokken natuursteen en een gele treurwilg. Op drie van de zeven
beëindigingen komt een zeer luie trap, bestaande uit vier
plateautreden, waarvan de laatste in het water.
De twee tusseneilanden krijgen een pleintje als beëindiging. Ook
hier is een plateau aan het water te bereiken met een brede trap
en een talud van brokken natuursteen.
Speelvelden

In de bijlagen zijn voorbeelduitwerkingen van deze beëindigingen opgenomen.

Woonstraatbeëindiging met plateau
Woonpadbeëindiging met plateau
Woonpadbeëindiging
Tusseneilandpleintje met plateau
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stuw in de brede greppel

gele treurwilg

onderlinge erfafscheiding
wilg in bloei

speelvoorzieningen van robiniahout en houtsnippers

Hollandse zomereik langs de
Borchsingel

gewone wilg

houten vlonder in het water
met brokken natuursteen

bloeiwijze van de els (Alnus)

knotwilg

brede glooiende rietkragen
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natuurlijk spelen

spelen met water
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2.7. Verhardingen in de profielen
Hoofdontsluitingsweg (Borchsingel)
-- Rijbaan asfalt met een stille deklaag;
-- Fietspad in rode dubbelklinkers 20x20 cm in halfsteensverband in de breedterichting van het fietspad;
-- Voetpad in grijze betontegels 40x60 in halfsteensverband in
de breedterichting van hetvoetpad;
-- Opsluiting van alle verhardingen middels diverse grijze
betonnen banden. Het fietspad en het voetpad wordt
gescheiden door een grijze afgeschuinde band.
-- Verlichtingsarmaturen (zie afbeelding), kleur lichtgrijs. Plaatsing langs de rijbaan in zigzag-opstelling op masten van 6
meter hoog. Plaatsing langs het voet- en fietspad in zigzagopstelling op masten van 4 meter hoog. Het armatuur aan de
zijde van de rijbaan combineren met de mast van 6 meter
hoog.
Woonstraten
-- Hoofdrijdeel in gebakken klinkers. Dikformaat/ vormbak/
keperverband/ kleur: rood-paars;
-- De aanliggende rabatstrook in gebakken klinker. Dikformaat/
vormbak/ elleboogverband/ kleur: paars-bruin;
-- Inritten in gebakken klinker. Dikformaat/ vormbak/ elleboogverband/ kleur: paars-bruin;
-- Opsluiting van alle verhardingen middels betonnen banden,
-- Verlichtingsarmatuur (zie afbeelding), kleur lichtgrijs. Plaatsing aan de noordzijde van de woonstraat in lijnopstelling op
masten van 4 meter hoog.
Tussenwoonstraten
-- Hoofdrijdeel in gebakken klinkers. Dikformaat/ vormbak/
keperverband/ kleur: rood-paars;
-- De aanliggende rabatstrook in gebakken klinker. Dikformaat/
vormbak/ elleboogverband/ kleur: paars-bruin;
-- Opsluiting van alle verhardingen middels betonnen banden,
-- Verlichtingsarmatuur (zie afbeelding), kleur lichtgrijs. Plaatsing 1x per eiland voor de brug aan zijde van het speelveld
op masten van 4 meter hoog.
gebakken klinker rood-paars
gebakken klinker paars-bruin
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Woonpaden
-- Rijdeel in gebakken klinkers. Dikformaat/ vormbak/ keperverband/ kleur: rood-paars;
-- Aanliggende molgoten in gebakken klinker. Dikformaat/
vormbak/ halfsteensverband/ kleur: rood-paars;
-- Inritten in gebakken klinker. Dikformaat/ vormbak/ elleboogverband/ kleur: paars-bruin;
-- Verlichtingsarmatuur (zie afbeelding), kleur lichtgrijs. Plaatsing 3x per woonpad in lijn- of zigzag-opstelling (bepalend
door ligging inritten) op masten van 4 meter hoog.

profiel woonstraat met aanzicht duikerbruggetje kavelinrit

gebakken klinker rood-paars

gebakken klinker paars-bruin

verlichtingsarmatuur 4 meter

verlichtingsarmatuur 6 meter
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Tussenwoonpaden met pleintjes
-- Rijdeel in gebakken klinkers. Dikformaat/ vormbak/ keperverband/ kleur: paars-bruin;
-- Aanliggende molgoten in gebakken klinker. Dikformaat/
vormbak/ halfsteensverband/ kleur: paars-bruin;
-- Pleintjes in gebakken klinker. Dikformaat/ vormbak/ keperverband/ kleur: paars-bruin;
-- Verlichtingsarmatuur (zie afbeelding), kleur lichtgrijs. Plaatsing 1x per pleintje aan de kant van de steiger op masten van
4 meter hoog.

grootformaat betontegel

rode dubbelklinker
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impressie woonstraat
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2.8. Bruggen en duikers
Het water in Rietwijk wordt op vier verschillende manieren overbrugd. Drie verschillende overbruggingen voor alle verkeersoorten en één overbrugging van het water voor alleen langzaam
verkeer.
Entreebrug
Elk eiland wordt ontsloten met een duikerbrug met een gemetselde voorwand. Het woonstraatprofiel loopt visueel door over
de brug met aan weerszijden een smalle grasstrook en keerwanden. De constructie van de keerwanden bestaat uit betonelementen en een halfrond gat ten behoeve van de duikerbuis. De
constructie wordt afgewekt met metselwerk. Het mestelwerk is
in wildverband met een robuuste gebakken steen en wordt
beëindigd aan de bovenkant met een brede rollaag die licht
oploopt ten opzichte van de weg en knikt halverwege de watergang. De rollaag wordt op beide einden en in de knik voorzien
van natuurstenen sluitstenen.
De duikerbuis onder de woonstraat door is ruim genoeg in doorsnede voor een maaiboot en daarmee ook geschikt voor kleine
roeiboten en kano’s. De halfronde opening wordt voorzien van
een rollaag in het metselwerk.
De gehele duikerbrug heeft een robuuste landelijke uitstraling

Entreebrug
Verbindingsbrug

Verbindingsbrug
De 4 grote wooneilanden worden per twee eilanden gekoppeld
door middel van een brug. Deze brug heeft robuuste gemetselde
landhoofden (wildverband, rollaag en natuurstenen sluitstenen)
met daartussen een smal ogende betonnen overspanning met
een knik in het midden. Het zicht in de lengterichting van het
water wordt hierdoor zo min mogelijk onderbroken. De brug is
even breed als de straat met aan weerszijden over de gehele
lengte (inclusief landhoofden) een leuning. De leuning loopt op
(meer dan het wegdek) en knikt in het midden van de brug. De
leuning bestaat uit een dik ogend kader los van het wegdek (op
rollen) met daarbinnen een wirwar van spandraden van boven
naar onder, refererend naar een rietkraag. Het binnenwerk oogt
luchtig en blijft transparant.

Duikerbrug met grondlichaam
Loopbrug Madijk
Duikerbruggetjes t.p.v kavelinritten
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Duikerbrug met grondlichaam
De tusseneilanden worden bereikt d.m.v. een woonpad over een
grondlichaam. De duiker onder de weg heeft dezelfde afmetingen en diameter als die bij de entreebrug. De duiker is afgewerkt met een stalen rand en twee lagen natuurstenen keien,
afgeschuind in de hoek van het talud.

robuuste gebakken mestelsteen

houten loopbrug

brugleuning met spandraden

Loopbrug
De loopbrug (eerder genoemd bij 2.6) is een langzaam verkeersverbinding met de Madijk en het achterliggende natuurgebied.
De Madijk ligt iets hoger dan de eilanden, waardoor de brug op
één oor ligt. Er is rekening gehouden met de vrije doorvaarthoogte voor een maaiboot. De loopbrug wordt aan beide zijden
voorzien van een houten leuning.
Duikerbruggetjes t.p.v. kavelinritten
De kavels aan zuidzijde van de woonstraten worden ontsloten
met behulp van duikerbruggetjes over de brede greppel. De
grond wordt aan weerszijde gekeerd door damwanden voorzien
van een afdekker. De damwanden worden in de kleur zwart
uitgevoerd.
In de bijlagen zijn voorbeelduitwerkingen van al deze overbruggingen opgenomen.

stalen duiker met rand

detail rollaag met sluitsteen

voorbeeldbrug (in aanleg) uit Waterwijk opgebouwd met gelijkwaardige
materialen
BEELDKWALITEITPLAN • RIETWIJK ZUID

17

