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4 februari 2019



Ka
di

jk

Vuurst
een

Eu
ra

to
m

pl
ei

n
Ard

ennenlaa
n

Eu
ra

to
m

pl
ei

n

Sch
eldestr

aat

Lessestraat



0 10 50 10020



Ka
di

jk

Ka
di

jk

Vu
urst

ee
n

Eu
ra

to
m

pl
ei

n
Ard

ennenlaa
n

Euratom
plein

Eu
ra

to
m

pl
ei

n

Sch
eld

estr
aa

t

Lessestraat

Eu
ra

to
m

plei
n



oplopende bestrating met hek aan de bovenzijde, verschillende typen hekwerken entree naar het station smal en steil, verschillende typen hekwerken

zone met techniekkasten NS





stoeprand, kolken

bestaande fietsenstalling

bank rond de boom

groenvak rond boom

bord NS

optie: vernieuwen hekwerk

15 fietsnietjes Lidl

groenvak met zitrand
bestrating

zitbank

gestippeld: huidige wegligging

LIDL

verbreden hellingbaan

winkelwagentjes LIDL verplaatst naar parkeerterrein

verplaatsen boom en groenvak

Kiss&Ride

extra trap

extra fietsparkeerplaatsen

verlichting

Kiss&Ride

Onderwerp

PLEIN CENTRUMZIJDE

Korte termijn ingrepen

Maatregelen:

• keerlus naar het zuidoosten verschuiven 
• vrijgekomen ruimte gebruiken voor een 

nieuw stationsplein met een ruimere 
opgang naar het station

• groene sfeer uit de omgeving 
doortrekken op het stationplein: 
groenvakken met een diameter van 6 
meter

• openbare ruimte inrichten met 
verblijfskwaliteit: zitranden rond de 
groenvakken

• Kiss&Ride bij het plein



groenvak voor de LIDL betonnen zitelementen met een houten bekleding
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De stationsentree wordt gedomineerd door geparkeerde fietsen

Fietsen tegen de zitrandFietsen en auto parkeer

Fietsen aan het hewerk op de hellingbaan





bord NS

LIDL

verbreden hellingbaan

P+R, 10 plaatsen

verplaatsen boom en groenvak

Kiss&Ride

extra trap

extra fietsparkeerplaatsen

Onderwerp

PLEIN BROEKPOLDERZIJDE

Korte termijn ingrepen

Maatregelen:

Broekpolderzijde
• aantal fietsparkeerplaatsen vergroten 

tot 392 (nu aanwezig 258)
• 10 P+R parkeerplaatsen
• verplaatsen boom en zitrand
• Kiss&Ride



Maaiveldbekleding met onderscheid tussen fietsparkeervakken en de pleinruimte Fietsenstalling en pleinruimte gescheiden door een groene haag



Ingrepen op hoofdlijnen:

• Realiseren van een nieuw 
stationsplein centrumzijde op de plek 
van de huidige Lidl.

• De stationspleinen kunnen -direct 
of later - worden verbonden door 
een ondergrondse passerelle die is 
verbonden met trappen en liften aan 
het maaiveld. 

• De bergingen/containers en 
volkstuinen aan de Ardennenlaan 
transformeren tot een P+R 
voorziening met 70 plaatsen.

• Nieuwe woonontwikkeling langs het 
spoor.

Onderwerp

STATIONSGEBIED

Lange Termijn



nieuwe boom en groenvak

nieuwe fietsenstalling

10 P+R parkeerplaatsen

passage

64 P+R plaatsen

verplaatsen boom en groenvak

shared space

gestippeld: contour LIDL

zitrand rond groenvak

trap naar perron

nieuwe ontwikkeling, publieke plint

bestaande parkeerplaaten bewoners

nieuwe fietsenstalling

straat wordt onderdeel van het stationsplein

trap naar perron

Maatregelen:

• op de vrijgekomen ruimte van de 
LIDL een nieuw stationsplein met een 
ruime opgangen naar het station

• de huidige keerlus wordt uitgevoerd 
als een shared space voor voetganger, 
fietser en automobilist

• groene sfeer uit de omgeving wordt 
onderdeel van het stationplein: 

• openbare ruimte inrichten met 
verblijfskwaliteit: zitranden rond de 
groenvakken

• fietsparkeren geclusterd en ingepakt 
met groene schermen. Openingen in 
het sedumdak laten daglicht binnen

• pleinvloer uitvoeren in een 
hoogwaardig materiaal, bijvoorbeeld 
Portugees graniet

• gebouw aan het plein met een plint 
met horeca/......



stationsplein maximaal vergroenen en inrichten als verblijfsruimte en shared space



Portugees graniet (centrumboulevard Mechelen - Maxwan)



fonteinen als speelaanleiding, biedt koelte in de zomer



trap en lift naar de onderdoorgang (station Harderwijk)



Lift gecombineerd met perronluifel (station Europapark, Groningen)



nieuwe stationplein aan de centrumzijde



nieuwe boom en groenvak

nieuwe fietsenstalling

10 P+R parkeerplaatsen

passage

64 P+R plaatsen

verplaatsen boom en groenvak

gestippeld: contour LIDL

zitrand rond groenvak

trap naar perron

bestaande parkeerplaaten bewoners

nieuwe fietsenstalling

straat wordt onderdeel van het stationsplein

trap naar perron

Maatregelen:

• stationsplein naar de zuidwestzijde 
vergroot, aansluitend op de passage

• perron vanaf het plein bereikbaar met 
hellingbaan en trappen

• twee geclusterde fietsparkeerplaatsen
• openbare ruimte inrichten met 

verblijfskwaliteit: zitranden rond de 
groenvakken

• pleinvloer uitvoeren in een 
hoogwaardig materiaal, bijvoorbeeld 
Portugees graniet

• 20 P+R plaatsen aan de 
noordoostzijde



sociaal veilig: ruime trappen met hoogwaardige materialen en goede verlichting



zicht vanaf de Kadijk



Onderwerp

PLANKAART

Lange Termijn - Nieuwe ontwikkeling

Urban villas, totaal 72 woningen 
• 4 blokken
• 4 verdiepingen
• 4 woningen per laag 
• bovenste laag 2 penthouses
• parkeren bewoners 72 x 1,3 = 94 pp
• parkeren bezoekers 72 x 0,3 = 22 pp

Torens, totaal 240 woningen
• 4 torens
• gemiddeld 15 verdiepingen
• parkeren bewoners 240 x 1,3 = 312 pp
• parkeren bezoekers 240 x 0,3 = 72 pp

Totaal woningen 72 + 240 = 312 

Totaal parkeerplaatsen bewoners 
94 + 312 = 406

Totaal parkeerplaatsen bezoekers 
22 + 72 = 94. Op de plankaart is de 
Euratomsingel aan een zijde voorzien 
van langsparkeren, totaal 45 plaatsen. 
De resterende 49 plaatsen (94-45) zijn 
voorzien in de parkeergarage onder 
de torens. Alternatief is langsparkeren 
aan beide zijden van de Euratomsingel, 
nadeel hiervan is een rand van auto’s aan 
de zijde van het plantsoen.

Bij dubbelgebruik beschikbaar voor P+R: 
406 - 312 = 94 parkeerplaatsen

Indien P+R niet gecombineerd wordt 
met de parkeergarage zijn er 64 
parkeerplaatsen beschikbaar aan de 
Ardennnenlaan.



zicht vanaf de Avenweide





kantoren en parkeerplaats op de begane grond buitenruimten en gezamenlijke tuinen op het dak van de parkeergarage





Actieve plint aan de openbare ruimte (Waterlandplein Amsterdam) Duurzaam materiaalgebruik (Hoogvliet)



torens aan parkgeknikt bouwvolume aan park





zicht vanaf het plantsoen aan het Euratomplein


