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Aanleiding
Voor het Connexxionterrein is in 2012 het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen (SPvE) ‘De Remise’ door de gemeenteraad 
vastgesteld. Dit SPvE dient als ruimtelijke onderbouwing en bindend 
toetsingskader voor de vergunningverlening voor dit plangebied. 
Makers van het plan waren de ‘VOF De Remise’ (Hoorne en 
Pré Wonen), de gemeente en een afvaardiging uit de buurt; ‘De 
Werkgroep Connexxionterrein’. Het SPvE 2012 bestaat uit een 
plankaart, uitgangspunten en randvoorwaarden en een uitgewerkt 
stedenbouwkundig plan.

Omdat door de maatschappelijk ontwikkelingen het stedenbouwkundig 
plan, ontworpen op basis van het SPvE niet haalbaar bleek is vanaf 
4 april 2013 door betrokken partijen gewerkt aan een nieuw plan voor 
het Connexxionterrein. Met name de aanleg van de ondergrondse 
parkeergarage en de verkoopbaarheid van het aanbod aan 
woningtypologiën bleek een probleem.

De opgave
Het realiseren van een stedenbouwkundig plan met behoud van het 
in het SPvE 2012 weergegeven ontwikkelde concept met de daarbij 
behorende identiteit en ruimtelijke kwaliteit. Het SPvE is uitgangspunt 
en toetsingskader. Inzet is om zo min mogelijk af te wijken van het 
vastgestelde SPvE.

Werkwijze en resultaat
Op verzoek van de VOF De Remise is onderzocht op of er een meer 
fl exibel juridisch kader tot stand kon komen. Dat heeft ertoe geleid 
dat in deze 1e partiële herziening van het SPvE geen gedetaileerde 
plankaart is opgenomen maar:
1 Een spelregelkaart als basis voor het uit te werken   
 stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.
2 De vervallen randvoorwaarden en uitgangspunten uit het  
 SPvE 2012.
3 Een aantal concrete en limitatieve afspraken in welke gevallen  
 mag worden afgeweken (o.a parkeren op maaiveld, andere  
 locatie museum, minder woningen.

Inleiding
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1. De Spelregelkaart

Inleiding
De spelregelkaart gaat niet uit van een verkaveling maar 
van bouwvlakken met een aantal spelregels waarbinnen 
bouwplanontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het stedenbouwkundig 
plan wordt niet helemaal vastgelegd maar er is fl exibiliteit ingebouwd 
waardoor de eigenaar/ontwikkelaar ruimte heeft om eventueel 
benodigde aanpassingen te doen. Dit is met name van belang bij 
langlopende en gefaseerde planontwikkelingen waarbij meerdere 
partijen betrokken zijn en gezocht moet worden naar consensus.

De spelregelkaart voor deze locatie staat niet op zichzelf maar is 
gekoppeld aan de ‘Randvoorwaarden SPvE’ en het ‘Toetsingskader 
Ruimtelijke Kwaliteit’ zoals weergegeven in de bijlagen 1 en 4 van het 
SPvE 2012. 

In overleg met de VOF De Remise en de Werkgroep 
Connexxionterrein is er een aantal uitgangspunten en 
randvoorwaarden vervallen en zijn er een aantal afspraken gemaakt 
afwijkend van het SPvE 2012. Zie hoofdstuk 2 en 3. 

Het stedenbouwkundig plan dient te passen binnen de spelregels 
en de relevante toetsingscriteria uit het SPvE 2012. Voorzover niet 
benoemd dient het plan daarnaast te voldoen aan de relevante criteria 
Nota Ruimtelijke Kwaliteit (zie hoofdstuk 4 en bijlage 4).

 
De Spelregels
De spelregels hebben betrekking op:
1 Het bebouwingspercentage;
2 De bebouwingsgrenzen (rooilijnen);
3 De maximale bouw-, goot- en nokhoogte;
4 De bouwvlakken met functieaanduiding;
5 De (openbare) ruimte;
6 De gebouwde parkeervoorzieningen;
7 De oriëntatie.
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1. Bebouwingspercentage
Per bouwvlak wordt exclusief eventuele gebouwde 
parkeervoorzieningen het maximaal toegestane 
bebouwingspercentage opgenomen.  Uitgaande van de 
gesloten bouwblokstructuur is de ervaring dat een maximaal 
bebouwingspercentage van 50-60% kan worden opgenomen. Voor 
elk bouwvlak is nagegaan wat het bebouwingspercentage is volgens 
de proefverkavelingen D2 en D3. (zie bijlage 1 en 2). Op basis van die 
uitkomst is een bebouwingspercentage opgenomen die de gewenste 
(toekomstige) ontwikkelingen mogelijk maakt. Vergunningsvrije 
bebouwing valt buiten het bebouwingspercentage.

2. Bebouwingsgrenzen (rooilijnen)
In de spelregelkaart is de minimale oppervlakte en profi elbreedte 
(zie afbeelding dwarsprofi elen en bijlage 3) van de openbare 
ruimte begrensd door de grenzen van de bouwvlakken. Er zijn 
verspringingen binnen deze grenzen toegestaan van maximaal 50 
cm. Ten behoeve van erkers, geveltuinen etc. Dit betekent dat op een 
aantal plaatsen het profi el maximaal één meter breder kan worden. 
Uitzondering hierop zijn de randen van het plein. Afhankelijk van het 
inrichtingsplan kan het plein groter worden waarbij de grens van de 
bebouwingsvlakken met meer dan 50cm kan meeschuiven.
Uitgaande van het principe van het gesloten bouwblok moet 
aaneengesloten worden gebouwd in de bebouwingsgrenzen met 
uitsluitend onderbrekingen voor ontsluitingen van het binnengebied, 
toegangen tot achterpaden en tuinafscheidingen.

3. Maximale bouw-, goot-, en nokhoogte
 ■ Binnen elk bouwvlak is een maximale bouw-, goot-, nokhoogte 

aangegeven of een combinatie hiervan. 
 ■ Toegestane verschillen in hoogte binnen een bouwvlak worden 

aangegeven door hoogtescheidingslijnen.
 ■ De toegestane maximale hoogten rond het plein schuiven mee 

indien het plein groter wordt.
 ■ Bebouwing dient binnen de in de profi elen aangegeven contouren 

te worden gerealiseerd.
 ■ Voor Blok 6 (zie kaart blokindeling) geldt een maximale 

bouwhoogte van 15 meter in maximaal vier lagen. 

4. Bouwvlak met functieaanduiding
 ■ De functie is overwegend wonen (W) met uitzondering van Blok 6 

en Blok 7, de Vomar waar gemengde functies (G) zijn toegestaan.
 ■ Werken aan huis wordt binnen het bestemmingsplan mogelijk 

gemaakt.
 ■ Binnen de bouwvlakken zijn parkeervoorzieningen, 

(gemeenschappelijke) tuinen, speelvoorzieningen en groen 
mogelijk.

 ■ De binnengebieden worden zoveel mogelijk in een VVE 
ondergebracht.

 ■ Elke grondgebonden woning, met uitzondering van Blok 9, heeft 
een privétuin van minimaal 6 meter diep.

 ■ De afscheidingen aan de (openbare) ruimte worden mee-
ontworpen.

 ■ Elke privétuin is bereikbaar via een achterom.

5. (Openbare) ruimte 
 ■ De aangegeven openbare ruimte is de te realiseren hoofdstructuur.
 ■ Binnen de bouwvlakken kan afhankelijk van de verkaveling meer 

openbare ruimte worden gerealiseerd.
 ■ Binnen de bouwvlakken zijn parkeervoorzieningen, 

(gemeenschappelijke) tuinen, speel- en groenvoorzieningen 
mogelijk.

 ■ In de spelregelkaart is het autovrije gebied aangegeven. 
Autovrij betekent dat er geen autoverkeer is toegestaan met 
uitzondering van vrijstellingen die vast zijn gelegd in gemeentelijke 
verordeningen.

 ■ De identiteit van het gebied wordt bepaald binnen het ontwerp van 
de openbare ruimte met historische verwijzingen in samenhang 
met de bebouwing.

 ■ Inrichting openbare ruimte dusdanig dat deze handhaafbaar en 
beheerbaar is.

 ■ Eenrichtingsverkeer Marconistraat - Leidsevaart voor ontsluiting 
Blok 8 en 9.

 ■ Verkeerscirculatie bestaande straten wijzigt niet met uitzondering 
van de Geweerstraat volgens SPvE 2012. 

 6. Parkeervoorzieningen
 ■ Parkeren bewoners op eigen terrein tenzij anders 

overeengekomen.
 ■ Bezoekersparkeren in de openbare ruimte buiten het autovrije 

gebied en op het parkeerdek boven de Vomar. 
 ■ Bezoekersparkeren ten behoeve van voorzieningen op eigen 

terrein.
 ■ Gebouwde parkeervoorzieningen in de openbare ruimte 

ondergronds.
 ■ In bebouwing parkeervoorzieningen op maaiveld en niet zichtbaar 

vanaf de openbare ruimte.
 ■ Openbare fi etsparkeervoorzieningen opnemen in inrichtingsplan.

 7. Oriëntatie
 ■ Zoals aangegeven op de spelregelkaart. Het gaat hierbij om het                

adres en het voorkómen van begrenzing van de (openbare) ruimte 
waar ‘niets’ gebeurd.

 ■ De bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte. Hierop 
zijn incidenteel bij openingen in de bebouwing zoals bij 
tuinafscheidingen afwijkingen toegestaan.

 ■ Bij de straten en het plein waar de bebouwing ‘voorrang’ heeft 
dient het adres aan die zijde te worden gerealiseerd. ‘Voorrang’ 
heeft de bebouwing aan het plein, de Leidsevaart en de 
Boogstraat.

 ■ Hoeken van bouwblokken dienen ‘overhoeks’ te worden ontworpen 
ofwel dienen een uitstraling als twee voorkanten te hebben.
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2. Uitgangspunten en Randvoorwaarden

De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten uit bijlage 1 en 4 
van het  SPvE 2012 zijn in overleg met de VOF vervallen:

Uit bijlage 1 randvoorwaarden 

 ■ B.8 randvoorwaarden; de rooilijn van het museumgebouw aan de 
Leidsevaart ligt minimaal 2 meter terug ten opzichte van de rooilijn 
aan de Leidsevaart.

 ■ C.2 randvoorwaarden parkeren; bewoners parkeren in/op de 
centrale parkeergarage.

 ■ C.6 randvoorwaarden parkeren; in/uitrit parkeergarage en 
hellingbaan in bebouwing.

 ■ F.1 tm 4 randvoorwaarden maatschappelijke voorzieningen: 
Hebben allen betrekking op GOED.

 ■ F.5 randvoorwaarden maatschappelijke voorzieningen: 
museumgebouw solitair op zichtlocatie aan Leidsevaart.

Uit bijlage 4 toetsingskader ruimtelijke kwaliteit 

Parkeergarage
 ■ Het beeld van het dak en de inrichting van het dak is groen.
 ■  Voorzieningen voor ventilatie/airco’s en dergelijke dienen mee 

ontworpen te worden en samengesteld te zijn uit de gekozen 
gevelmaterialen.

Entrees van parkeergarage
 ■  De garage-entree ligt op maaiveld in het gevelvlak en de helling 

naar het parkeerniveau start achter de poort (en de rooilijn).
 ■ Toegang tot de gemeenschappelijke garage is met kwaliteit en met 

aandacht voor de sociale veiligheid ontworpen.

Museumgebouw
 ■ Het museumgebouw ligt minimaal 2 meter naar achteren t.o.v. de 

rooilijn aan de Leidsevaart.
 ■ Het museumgebouw wordt als één eenheid, één object 

vormgegeven.
 ■  Horizontale verdeling als gevolg van woonlagen is ondergeschikt 

aan de eenheid van het gebouw.

3. Afspraken afwijkingen SPvE 2012

Naast de vervallen uitgangspunten en randvoorwaarden is een 
aantal afspraken gemaakt die niet als zodanig zijn benoemd in de  
randvoorwaarden en uitgangspunten.

Afspraken 

 ■  Het parkeren met verkeerscirculatie oplossen op maaiveld 
omdat het realiseren van een parkeergarage onder het plein niet 
haalbaar is.

 ■ De grootte van het plein bedraagt minimaal 2200 m² in plaats van 
3000 m².

 ■  Alleen hofverkaveling in Blok 1-2 toestaan.
 ■  Het loslaten van een totaal autovrije buurt.
 ■  Het niet realiseren van Blok 1 en Blok 5.
 ■  Vergroten Blok 4.
 ■  Eén noord-zuid verbinding.
 ■  Geen GOED;. Geen Museum;
 ■ In Blok 6 zijn buitenruimtes (balkons) onder de 6 meter 

toegestaan.
 ■  De gewijzigde verkeerscirculatie heeft als gevolg dat een deel 

van de verkeersbewegingen afgewikkeld wordt via de omliggende 
straten.

 ■  In het SPvE 2012 was sprake van twee noord-zuid verbindingen 
vanaf de Boogstraat tot aan het plein. Blok 1 (gelegen langs 
achterzijde bedrijfsgebouwen aan de Stephensonstraat) en  
Blok 2 zijn samengevoegd, waardoor één noord-zuid verbinding 
overblijft.
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4. Nota ruimtelijke Kwaliteit (2012)
Consolidatie regie
De Remise is een onderdeel van de Leidsevaartbuurt die in de Nota 
is gelegen in ‘De geconsolideerde stad’. In de Beoordelingskaders 
Ruimtelijke Kwaliteit valt het gebied onder de consolidatieregie. Deze 
is gericht op het behoud van het onderscheidende karakter van de 
buurten en -daarbinnen- vrijheid voor individuele invullingen. Plannen 
en ontwikkelingen moeten zich voegen naar de stedelijke context; 
naar het stratenpatroon, het bouwbloktype en de bestaande massa- 
en gevelopbouw. Er is vrijheid mogelijk in architectonische expressie 
en materialisering op pandniveau..

Gebiedstype
De Remise valt onder het gebiedstype ‘Eerste uitbreidingen buiten 
de vestinggracht (1870 - 1920)’ ; typologie is een orthogonaal 
stratenpatroon op vroeger poldersloten, gesloten bouwblokken, weinig 
openbare ruimte en pleinen zij eigenlijk restruimtes.
Bebouwing is aaneengesloten, gevelwanden direct in de rooilijn 
bestaande uit individuele panden of kleinere ensembles. Verticaliteit 
overheerst in gevelwand.

Nota Dak (2012)
De Remise biedt allereerst de ruimte voor nieuwbouw waarbij ‘het 
dak’ (inclusief dakkapellen, dakopbouwen en dakterrassen) als 
integraal onderdeel van de ontwerpopgave geldt. Toch is de Nota Dak 
voor de ontwikkeling relevant van wege het fl ankerend gemeentelijk 
duurzaamheidsbeleid, gericht op het benutten van daken voor zonne-
energie en groen.

.
Toetsingscriteria
Criteria Ruimtelijke Kwaliteit en Specifi eke Bouwwerken zie bijlage 4.
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Inleiding
Bebouwingspercentages op basis van proefverkavelingen A2, B2 en 
D2/D3.
D2 en D3 zijn als passend binnen de 1e partiële herziening SPvE
uiteindelijk bepalend voor de in de spelregelkaart opgenomen 
bebouwingspecentages.

Blok 2 
Oppervlak:   circa 6600 m2
Bebouwd:   circa 2300 m2
Bebouwingspercentage: 35%
Opnemen spelregelkaart: 50%

Blok 3
Oppervlak:   circa 6300 m2
Bebouwd:   circa 2400 m2
Bebouwingspercentage: 39%
Hele Blok inclusief bestaand 40%
Opnemen spelregelkaart: 50% ivm fl exibiliteit en eventuele 
toekomstige ontwikkelingen.

Afstand achtergevelrooilijn bestaande woningen Geweerstraat en 
achtergevelrooilijn tegenoverliggende nieuwbouw minimaal 20 meter.

Blok 4
Oppervlak:   circa 3100 m2
Bebouwd:   circa 1300 m2
Bebouwingspercentage: 42%
Opnemen spelregelkaart: 60%

Blok 6
Oppervlak:   circa 1050 m2
Bebouwd:   circa 775 m2
Bebouwingspercentage: 74%
Opnemen spelregelkaart: 100%

Blok 7
Oppervlak:   circa 4900 m2
Bebouwd:   circa 4900 m2
Bebouwingspercentage: 100%
Opnemen spelregelkaart: 100%

Blok 8
Oppervlak:   circa 2150 m2
Bebouwd:   circa 1000 m2
Bebouwingspercentage: 47%
Opnemen spelregelkaart: 60%

Blok 9
Oppervlak:   circa 1000 m2
Bebouwd:   circa 600 m2
Bebouwingspercentage: 60%
Opnemen spelregelkaart: 60%
Aparte woningtypologie met ondiepe kavel.

Bijlage 1 bebouwingspercentages
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Inleiding

Een proefverkaveling of voorbeelduitwerking is een stedenbouwkundig 
schetsplan waarmee de spelregelkaart wordt gecontroleerd. Een 
proefverkaveling kan uiteindelijk leiden tot een stedenbouwkundig plan 
welke past in de spelregelkaart en voldoet aan de toetsingscriteria.

Naast genoemde proefverkavelingen is er in het proces gebruik 
gemaakt van meerdere proefverkavelingen. Deze proefverkavelingen 
A2, B2 en C2 zijn niet opgenomen in dit SPvE omdat ze om 
verschillende redenen niet passend zijn binnen het uiteindelijke 
resultaat.

Proefverkaveling D2 

Proefverkaveling D2 is gebaseerd op het voorkeursmodel A2 van 
de VOF.  Het verschil is dat een groot deel van de wijk conform 
het SPvE 2012 autovrij wordt gemaakt en kan worden ingericht als 
verblijfsgebied. Dit geldt voor de noord-zuid route, het plein en de 
straten aan de noord en oostzijde van de Vomar. Toegankelijkheid 
voor alarmverkeer, laden en lossen en verhuizingen blijft uiteraard 
mogelijk.
Dit model voldoet aan het SPvE 2012 met uitzondering van de 
afspraken die zijn gemaakt over het afwijken van een aantal criteria 
waaronder de centrale parkeergarage. Daarnaast wordt een oplossing 
voor de totale verkeerscirculatie voorgesteld.

 ■ Ontsluiting Blok 2 en Blok 3 door middel van een poort of doorgang 
vanaf de Boogstraat. Verlies van vier grondgebonden woningen 
met tuin compenseren in noord-zuidstraat en eventueel een 
poortwoning. Deze oplossing leidt tot de mogelijkheid de noord-
zuidstraat, het plein en de straten rond de Vomar autovrij te maken.

 ■ Afspraken over Geweerstraat met betrekking tot verkeer en 
parkeren blijven overeind.

 ■ Autovrij gebied afzetten door middel van uitneembare palen voor 
eventueel laden-lossen, verhuizen en alarmverkeer. Autovrij 
betekent dat er geen autoverkeer is toegestaan met uitzondering 
van landelijke wetgeving en ontheffi ngen die worden verleend op 
basis van lokale regelgeving. Autoluw zijn bv woonerven waar je 
als gast door kan rijden. Dit laatste is hier niet het geval. Het SPvE 
gaat uit van een overwegend autovrije woonwijk (hs 4.2 en 4.5). 

Bijlage 2  Proefverkavelingen D2 en D3

 ■ Drie van de vier niet te realiseren woningen worden 
gecompenseerd aan de noord-zuidstraat waardoor een gewenst 
‘gesloten’ gevelbeeld ontstaat met smalle doorgangen naar de 
binnengebieden. Vierde woning mogelijk te compenseren als 
poortwoning aan de Boogstraat.

 ■ In Blok 2 worden twee ‘hofjes’ gerealiseerd met adressen en aan 
achterzijde van de woningen uitgeefbare tuinen zonder parkeren 
waardoor de scheiding openbaar privé helder is en een sociaal 
veilige inrichting mogelijk wordt gemaakt. De hofjes vallen onder 
de openbare ruimte. De binnenterreinen zijn alleen voor bewoners 
toegankelijk.

 ■ Het autoverkeer voor de circa 90 woningen in het noordelijk 
deel, Blok 2 en 3 van het plan wordt via de route Kogelstraat-
Geweerstraat-Boogstraat en Pijlslaan- Geweerstraat -Boogstraat  
geleid. Het aantal verkeersbewegingen bedraagt circa 540 
(6 autobewegingen per woning/etmaal). Dat aantal is over de 
dag verdeeld niet vreselijk hoog, maar toch een substantiële 
toevoeging.  

 ■ Door aanleg van een extra toegang moet worden onderzocht wat 
de consequentie is voor het parkeren aan de zuidzijde van de 
Boogstraat; hoeveel minder en hoe op te lossen. De Boogstraat is 
onderdeel van de ontwerpopgave openbare ruimte.

 ■ Zowel Blok 2 als Blok 3 worden eigendom van een Vereniging Van 
Eigenaren (VVE). De twee hofjes zijn openbaar.

 ■ Door het autovrij maken van het plein én aanliggende straten 
ontstaat een verblijfsgebied waarbij een inrichting van de openbare 
ruimte zoals weergegeven in het SPvE kan worden gerealiseerd 
met een zeer hoge ruimtelijke kwaliteit. Er is sprake van een 
wezenlijk andere ontwerpopgave voor het plein.

 ■ Toekomstige uitbreiding richting Stephensonstraat; De hofstructuur 
kan worden afgemaakt in de toekomst. Binnen toekomstige 
ontwikkeling kan de in model D2/D3 aangegeven parkeeroplossing 
en ontsluiting worden meegenomen in de planvorming.

Proefverkaveling D3

Model D3 is alleen met betrekking tot de auto-ontsluiting van Blok 3 
afwijkend van model D2.
 

 ■ De auto-ontsluiting van Blok 3 in de Boogstraat vervalt en 
wordt verplaatst naar de Geweerstraat waardoor het aantal 
verkeersbewegingen door de Boogstraat in dit gedeelte met de 
helft afneemt.

 ■ De Geweerstraat krijgt te maken met een toename. Er vindt meer 
spreiding van rijdend verkeer door de bestaande buurt plaats.

 ■ De ontsluiting van het parkeren ligt tegenover nieuwbouw en niet 
tegenover bestaande woningbouw.

 ■ Autoverkeer sneller de wijk in en uit via Kogelstraat –Geweerstraat 
en weer naar de Leidsevaart.

 ■ Minder verlies parkeerplaatsen Boogstraat voor bestaande 
woningen. Minder parkeeruimte in Geweerstraat omdat ontsluiting 
moet worden gerealiseerd.

Ontsluiting Blok 8 en Blok 9 

Eenrichtingsverkeer Edisonstraat de buurt in, vervolgens 
eenrichtingsverkeer Teslastraat richting Marconistraat. Vervolgens 
langs genoemde blokken eenrichtingsverkeer naar de Leidsevaart..
Een variant is eenrichtingsverkeer vanaf de Stephensonstraat via de 
Marconistraat naar de Leidsevaart.
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Bijlage 2  Proefverkavelingen D2 en D3
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Profi el A Boogstraat
 ■ Wordt heringericht met een minimale breedte van 10 meter. 
 ■ Met verspringingen maximaal 10,5 meter..
 ■ Eenrichtingsverkeer richting Stephensonstraat.

Het profi el varieert in breedte dus maximale breedte kan groter zijn 
zoals te zien is in opgenomen dwarsprofi el.

Profi el B Noord-Zuidstraat 
 ■ 8 meter breed.
 ■ Met verspringingen maximaal 9 meter.
 ■  Autovrije straat.

Profi el C Geweerstraat
 ■ Bestaande deel wordt heringericht, nieuwe deel breder profi el 10,5 

meter.
 ■  Met verspringingen maximaal 11,5 meter.
 ■  Langsparkeren.

Profi el E uit addendum vervalt. profi el C loopt door naar Leidsevaart 
waarbij contour bebouwing aan noordzijde een maximale bouwhoogte 
heeft van 12 meter. Tussen Blok 4 en benzinestation varieert de 
breedte van het profi el. 

Profi el D Entree Plein Blok 6-Vomar
 ■  8,5 meter breed.
 ■ Autovrije straat.
 ■ Geen verspringingen in de voorgevelrooilijn toegestaan.

Profi el F Noord-Zuidstraat Vomar-Blok 8
 ■ Vomar met appartementen; maximale bouwhoogte 14 meter.
 ■ 10 meter breed.
 ■ Met verspringingen maximaal 10,5 meter.
 ■ Autovrije straat.

Profi el G Verlengde Marconistraat Blok 8-9
 ■ 10 meter breed.
 ■ Met verspringingen maximaal 11 meter.
 ■ Langsparkeren zijde blok 9.
 ■ Eenrichtingsverkeer. 

Tussen Blok 8 en benzinestation varieert de breedte van het profi el; 
minimaal 6 meter breedte is noodzakelijk.

Profi el H1 en H2 Plein
 ■ De minimale breedtes zijn aangegeven.
 ■  Bebouwing rond het plein kan afhankelijk van het pleinontwerp 

meer dan een halve meter afwijken van de in de spelregelkaart 
aangegeven rooilijn. De toegestane bouwhoogte schuift dan mee.

 ■ Autovrij.
 ■ Openbare ruimte met een groen karakter.

Bijlage 3 Dwarsprofi elen
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Bijlage 3 Dwarsprofi elen
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Bijlage 4 Nota Ruimtelijke Kwaliteit
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