
HERENLAAN VINKEVEEN VO BUITENRUIMTE 



HERENLAAN VINKEVEEN INHOUD
VOORWOORD

INVENTARISATIE & ANALYSE

MODELLEN STUDIE

ONTWERP

MATERIALISERING & DETAILS

COLOFON



HERENLAAN VINKEVEEN VOORWOORD
Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert (OMB) heeft 
onlangs een uniek perceel grond aan de Herenweg 112 in 
Vinkeveen gekocht. 
Op het perceel zullen woningen gebouwd worden. 
Het betreft een uitzonderlijk stuk grond: 5400 m² groot, 
gelegen in het centrum van Vinkeveen en direct aan het 
open water. 
Het gaat hier om de laatste bouwkavels aan het open 
water in Vinkeveen. 

OMB zal dan ook alles in het werk stellen om op dit 
perceel een prachtige kleinschalige wijk te bouwen. 
Met gevoel voor stijl en van een bijzonder hoge kwaliteit. 

Georiënteerd op het water.
In het plan is ruimte gemaakt voor 6 appartementen en 
10 grondgebonden villa’s.
De zes appartementen zullen aan de Herenweg gelegen 
zijn, waar een fraai complex zal verrijzen. 
De villa’s zullen op de achtergelegen landtong aan het 
water worden gerealiseerd.
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HERENLAAN VINKEVEEN MODELLEN STUDIE
Model 1

UItgangspunt is het model van architectenbureau van der 
Laan. Gecentreerd parkeren tussen de woningen, kleine 
bomen, smalle groenstroken. 20 parkeerplaatsen.



HERENLAAN VINKEVEEN MODELLEN STUDIE
Model 2

Variant op het model van architectenbureau van der 
Laan. Parkeren tegen de woningen aan, waardoor 
meer ruimte onstaat voor groen. Aan te brengen bomen 
kunnen in deze groenvakken komen te staan en zijn groter 
van formaat. 20 parkeerplaatsen.



HERENLAAN VINKEVEEN MODELLEN STUDIE
Model 3

Het aanbrengen van een zogeheten voorzieningenstrook 
zorgt voor een meer ruimtelijke indeling van de straat en 
een geleidelijke overgang van openbare naar private 
ruimte. Deze strook bevat inrichtingselementen zoals 
parkerplaatsen, groen en verlichting. Tevens is er plek 
voor incidenteel parkeren in de losse extra ruimte die 
de strook bied. Door het zwaartepunt van het parkeren 
te verleggen naar de straat kan tussen de woningen 
in een parkeerplaats verdwijnen en onstaat er ruimte 
voor een privé tuin. Aan weerszijden grotere bomen. 
24 parkeerplaatsen en ruimte voor 10 extra incidentele 
parkeerplaatsen.



HERENLAAN VINKEVEEN MODELLEN STUDIE
Model 4

Variant op het vorige model met de voorzieningenstrook. 
Verschil is dat nu aan één kant van de straat bomen 
worden aangebracht en aan de andere kant de 
verlichting. Op deze manier onstaat weer een andere 
sfeer. 22 parkeerplaatsen en ruimte voor 10 extra 
incidentele parkeerplaatsen.



HERENLAAN VINKEVEEN MODELLEN STUDIE
Model 5

Gewenst model. Variant op de vorige modellen met 
de voorzieningenstrook. Ook deze keer biedt de 
voorzieningenstrook ruimte voor extra parkeerplaatsen 
en maakt ruimte voor een privé tuin. Op de kop van 
de straat is ruimte onstaan wanneer er geen brug naar 
het eiland verderop wordt aangelegd. Deze ruimte kan 
worden benut voor nog meer parkeerplaatsen én extra 
privé tuinen voor de huizen op de kop. De grotere bomen 
aan weerszijden van de straat weerspiegelen voor ons het 
laangevoel het beste. 24 parkeerplaasten en ruimte voor 
10 extra incidentele parkeerplaatsen.



HERENLAAN VINKEVEEN ONTWERP
Toelichting

Ruimtelijke indeling

Bij de gedachte aan een laan komt al snel een ruim en 
groen profiel met statige woningen boven drijven. Om dit 
klassieke beeld op de Herenlaan te projecteren is er voor 
gekozen om een duidelijke rijbaan op te nemen begeleid 
door een voorzieningenstrook (bomen, verlichting, 
groenvoorziening, containers, toegang tot de woning 
e.d.) Ook kan in deze strook geparkeerd worden, deze 
parkeerplaatsen hebben een openbaar karakter. 

Omdat het parkeren gedeeltelijk in de 
voorzieningenstrook plaats vindt kan er bij de meeste 
woningen een compacte tuin worden gerealiseerd die 
direct aan de steiger grenst. Via deze tuin wordt de 
steiger ontsloten en is één parkeerplaats opgenomen. 
De tuinen worden omzoomd met een mooie haag. Deze 
haag vormt ook de scheiding tussen privé en openbaar. 
Op een aantal plaatsen tussen de woningen en op de 
kop van de straat zijn extra parkeerplaatsen opgenomen 
om aan de parkeernorm te kunnen voldoen. 
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HERENLAAN VINKEVEEN
Verharding

Als bestrating is gekozen voor een klassieke gebakken 
klinker. De rijbaan wordt in een helder paars-rode 
dikformaat klinker in Keperverband uitgevoerd. De 
voorzieningenstrook in een donkere Waalformaat klinker 
in halfsteens verband. De bomen worden in een gietijzere 
boomkrans geplant en kolken zullen ook in gietijzer 
worden uitgevoerd.

MATERIALISERING & DETAILS



HERENLAAN VINKEVEEN MATERIALISERING & DETAILS
Beplanting

Een grotere boom zoals de Ruwe Berk benadrukt het 
karakter van een laan en heeft tegelijk een bijzondere 
uitstraling. De boom komt tegenover de tuinen en kruint 
uit over de weg waardoor de Herenlaan een groene 
uitstraling krijgt.
De omheining van de tuinen en de scheiding tussen 
privé en openbaar krijgen gestalte door de Haagliguster. 
Wij streven een rustig en uniform beeld na. Binnen 
de omheining van de tuin kan de bewoner de tuin 
zelf inrichten. Door verschillend onderhoud van de 
Haagliguster kan de bewoner zelf bepalen of een hogere 
of lagere tuinafscheiding gewenst is en in wat voor vorm.



HERENLAAN VINKEVEEN
All luminaires and bracket combinations in the
Portland range are of aluminium construction 
and adjustable through 360°. 
The technical and photometric details of 
the luminaires are presented in the technical section
Fusion p.168.
All luminaires and supports have a 
finishing coat of polyester powder.
Choice of RAL colours.
For sand finish contact 3e International for 
further information.
Luminaire elevation: 7°

A - B: Fusion luminaire -D.
Mounting height: 8,3 m.
Outreach: 1600 mm.
Conical pole: 8 m.
Fixing centres 300 X 300 mm.
4 anchor bolts T20 / M18 X 400.

C: Fusion luminaire FUS-D.
Mounting height: 8,3 m.
Lower mounting height: 5 m.
Outreach: 1600 mm and 880 mm.
Conical pole: 8 m.
Fixing centres 300 X 300 mm.
4 anchor bolts T20 / M18 X 400.

D - E: Fusion luminaire FUS-D.
Mounting height: 6,3 m.
Outreach: 1400 mm.
Conical pole: 6 m.
Fixing centres 300 X 300 mm.
4 anchor bolts T20 / M18 X 400.

Wall mounting
Fusion luminaire FUS-D.
Outreach: 830 mm and 1380 mm.
3 fixing points, 130 X 190 mm.

E.C. registered 000 195 128.

ABC DE

- 5000 -

- 8300 -

- 6300 -
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BELANGRIJKE KENMERKEN

● Decoratieve, breed toepasbare vormgeving met prima

lichttechniek

● Hoog armatuurrendement door gebruik van gematteerd

heldere, UV-bestendige louvers, beschermd door een hoge

IP66 afdichting

● Eenzijdige lichtafscherming mogelijk door gebruik

afschermreflector

● Opening en sluiting afsluitdeksel via slobgaten waardoor

lampvervanging eenvoudig en snel kan plaatsvinden

● Zowel geschikt voor opzetdiameter 76 mm als 60 mm

(met adapter)

2310-serie

2 3 10 - s e r i e

DICHTHEIDSKLASSE IP66, ademend via opzetstuk, voorkomt condensvorming

BOVENKAP Glasvezelversterkt polyester, onderzijde wit

AFSCHERMING Heldere, naadloze cilinder in slagvast polycarbonaat

SLUITING 3xM8 inbusschroeven, verliesvrij, in slobgaten
waardoor snelle opening en sluiting kan plaatsvinden

LOUVERS Gematteerd helder, UV-bestendig kunststof louver-set 
gemonteerd op aluminium pot, wit gelakt

THERMOFIX® Bij compactfluorescentie-uitvoeringen (PLL), voor
optimale warmtehuishouding en schokbestendigheid
van de lamp

VOORSCHAKEL- - Standaard elektronisch voor PLL, PLT en QL
APPARATUUR - Tweelamps PLL uitvoeringen in avond-/nachtschakeling

(standaard) of duo (op aanvraag)
- Standaard gecompenseerd voor SON (-E);

50/70W VSA omschakelbaar, standaard aangesloten
op 70W;
Hoewel deze apparatuur ook geschikt is voor SON-T 50
of 70W, adviseren wij in verband met mogelijke
verblindingshinder toepassing van SON-E lampen

MASTBEVESTIGING Gietaluminium opzetstuk, masttop ø 76 mm,
ø 60 mm met adapter; bevestiging aan de mast met
één roestvaststalen M10 inbusbout in borgmoer

KABELINVOER Pg16, glasgevuld polyamide, met trekontlasting;
QL-uitvoeringen met voorgemonteerde, buigzame
aansluitkabel, 3 x 1,5 mm2, lengte 5 m

GEWICHT 8,5 kg

KLEUR Zwart afsluitdeksel, bovenkap en opzetstuk
(RAL 9005), andere RAL-kleuren op aanvraag

Standaarduitvoeringen: zie bestelgegevens
OPTIES - Met gemonteerde lamp en kabel

- Afschermreflektor t.b.v. éénzijdige lichtafscherming
- Uitvoering zonder bovenkap (2311)
- Hangende uitvoering (2312)

2310, PLL36 uitvoering

2310

The technical and photometric details of  
the luminaires are presented in the 
technical section Amandine p.202.
All luminaires and supports have a 
finishing coat of polyester powder.
Choice of RAL colours.
For sand finish contact 3e International for 
further information.

A: Amandine luminaire AMA-FP-D5-MRV.
Mounting height: 4 m. 
Outreach: 555 mm.
Aluminium pole with top shaft and base
shaft dia. 140 mm, 1,5 m.
Service door 430 X 95 mm. 
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

B: Amandine luminaire
AMA-FS-D7-MRV.
Mounting height: 4 m. Outreach: 775 mm.
Aluminium pole with top shaft and 

base shaft dia. 140 mm, 3 m.
Service door 430 X 95 mm.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

C: Luminaire ORC-FP-D7-MRV.
Mounting height: 4,1 m. 
Outreach: 700 mm.
Aluminium pole with conical top shaft and
base shaft dia. 140 mm, 1,5 m. 
Service door 430 X 95 mm.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

D: Luminaire Amandine 
AMA-FP-D7-IND.
Mounting height: 4 m.
Aluminium pole dia. 140 mm, 3,7 m.
Service door 430 X 95 mm.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

E: Luminaire MYO-FP-D7-MRV.
Mounting height: 4 m.
Aluminium pole with tubular top shaft
and base shaft dia. 140 mm, 3 m.
Service door 430 X 95 mm.

Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

F: Luminaire COQ-FP-D4-MRL.
Mounting height: 3,6 m.
Aluminium pole with tubular top shaft
and base shaft dia. 140 mm, 1,5 m.
Service door 430 X 95 mm.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

Barrier
Barrier in formed aluminium. 

Anchoring by root mounting to a depth
of 300 mm, by flange plate on request.

Wall mounting
Luminaire ORC-FP-D7-MRV.
Outreach: 600 mm.
3 fixing points, 130 X 320 mm.

Luminaire Amandine 
AMA-FP-D5-MRV.
Outreach: 550 mm.
3 fixing points, 130 X 220 mm.

Patented models INPI n° 936362, 
941979, 954308 and 950400.

AB CF D E

- 3600 -

- 4000 -
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The technical and photometric details of  
the luminaires are presented in the 
technical section Tennessee p.204.
All luminaires and supports have a 
finishing coat of polyester powder.
Choice of RAL colours.
For sand finish contact 3e International for 
further information.

A - B - C - D: Tennessee luminaire 
TEN-ST-O (A), 
TEN-ST-O-S1-S4 (B), 
TEN-ST-O-S1-S2-S3 (C), 
TEN-ST-O-S6 (D).
Mounting height: 4 m.
Aluminium pole dia. 120 mm, 3,5 m.
Service door 320 X 75 mm.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

E: Tennessee luminaire TEN-ST-C-RAO.
Mounting height: 4 m.
Tubular wooden pole  dia. 120 mm.
Aluminium base shaft dia. 120 mm, 1,5 m.
Service door 320 X 75 mm.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

F: Tennessee luminaire TEN-SD-C-RAO.
Mounting height: 4 m.
Flow formed steel column dia. 140 mm, 
3,7 m. Service door 500 X 95 mm.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

G: Tennessee luminaire TEN-SD-O.
Mounting height: 3,8 m. 
Austerlitz adjustable head in 
cast aluminium. 
Outreach: 500 mm.
Aluminium pole with conical 
top shaft in cast aluminium 
with base shaft dia. 140 mm, 2 m.
Service door 430 X 95 mm.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

H: Tennessee luminaire TEN-SD-O.
Mounting height: 4 m. 
Outreach: 510 mm.
Plaisance adjustable head in 
cast aluminium. Conical pole, 3,5 m.
Nova base cover.
Fixing centres 200 X 200 mm.
4 anchor bolts T16 / M14 X 300.

Barrier
Barrier in cast and formed aluminium.
Anchoring by root mounting to a depth
of 300 mm, by flange plate on request.

Wall mounting
Tennessee luminaire TEN-SD-C-RAO.
Plaisance bracket in cast aluminium.
Outreach: 510 mm.
2 fixing points, 190 mm.

Tennessee luminaire TEN-SD-C-RAO.
Austerlitz bracket in cast aluminium.
Outreach: 500 mm.
2 fixing points, 185 mm.

Patented models INPI n° 980754.

A B CG HFDE

- 4000 -
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MATERIALISERING & DETAILS
Verlichting

Als verlichtingsarmatuur past een eenvoudige, rustige 
armatuur met een moderne uitstraling. De armatuur 
komt op een mast te staan van 4 a 5 meter hoogte en 
steekt bij voorkeur uit over de straat voor een optimale 
lichtspreiding
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Wegconstructie

In de Bloemhaven (Vinkeveen) is ca. 12 jaar geleden 
een wegconstructie toegepast op een onderheide 
betonplaat. De bovenzijde van de betonplaat is met 
een laag asfalt afgewerkt en de nutsvoorzieningen zijn 
opgenomen in een U-profiel eveneens van beton voorzien 
van betontegels. Het profiel is opgevuld met zand. Binnen 
het project is een vrijverval riolering aangebracht en een 
verzamelput van waaruit de DWA wordt weggepompt 
dmv een persriool. In de eerste jaren na oplevering zijn 
er problemen geweest met de huisaansluitingen die als 
gevolg van zetting van de tuinen gingen doorhangen 
en afschuurde (riool) dit is later opgelost door de 
aansluitingen te ondersteunen vanuit de onderheide 
constructies.

Binnen deze constructie methode is er ruimte om de 
maaiveld inrichting zoals bijgaand gepresenteerd aan 
te brengen. Om de bestrating, bomen en overige 
infrastructuur een goede basis te geven wordt de 
betonplaat verdiept aangebracht (ca. 1 m –mv) waarna 
het wordt opgebouwd met zand en bomenzand waarin 
bestrating en groen kan worden aangebracht.
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A D E G E E S T advies
o n t w e r p  e n  b e h e e r  b u i t e n r u i m t e

V o g e z e n s t r a a t  1
3 4 4 6  D E  
W o e r d e n

T e l e f o o n
0 3 4 8 - 4 9 8 0 7 7

F a x  
0 3 4 8 - 4 9 8 4 4 7

E - m a i l
leo@adegeestadvies.nl

COLOFON
Adegeest Advies, ontwerp en beheer buitenruimte

ontwerpteam:

Leo Adegeest
Lukas van Santvoort

Kuipersweg 2R
3449 JA Woerden
T 0348 498077
F 0348 498447
E info@adegeestadvies.nl

opdrachtgever:

Ontwikelings Maatschappij Buitenveldert

Nijenburg 75B
1081 GE Amsterdam
T 020 442 26 76
F 020 644 40 79
E projecten@omb.nl

Woerden, juni 2010


