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InleidingInleiding
De Zeilen: Waterrijk en bosrijk wonen. 
De Zeilen kenmerkt zich door zijn uitgesproken 
groen en waterrijk karakter. De hoofdopzet van 
de wijk is gestoeld op principes die door heel 
Meerstad worden toegepast. 

Er komen aantrekkelijk woonmillieus in het groen 
en aan het water. Er wordt optimaal geprofiteerd 
van de kwaliteit van de Harksteder Broeklanden 
door de kwaliteiten van dit natuurgebied de wijk in 
te trekken en vanuit de wijk goede verbindingen 
het natuurgebied in te realiseren.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten voor de 
hoofdopzet van het plan. Hoofdstuk 2 focust op 
programma. Verschillende deelgebieden worden 
hierin programmatisch toegelicht. Hoofdstuk 3 
licht de openbare ruimte toe. 



1.  Hoofdopzet plan
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Ontwerpprincipes - groen, blauw, rood 
Drie karakters: groen, dorp en water 
Het principe van Meerstad is het aansluiten op- en verrijken van bestaande 
groene en blauwe kwaliteiten. De ruimtelijke opbouw laat consequent drie 
woonsferen zien. Op en rond het Woldmeer bepaalt de kwaliteit van het 
water deze sfeer. Daaromheen ligt een schil met dorpse kwaliteiten. Hier is 
het karakter meer intiem en compacter. Als buitenste schil wordt Meerstad 
omkaderd door een groene, landschappelijke lijst. 
De drie karakters bepalen de verschillende sferen van de buurten. Deze is niet 
overal in Meerstad gelijk. In De Zeilen zijn blauw en groen het meest aanwezig. 

De Zeilen
Blauw (water)
De eilanden hebben een ruime opzet en de kavels profiteren optimaal van het 
het Woldmeer als kwaliteitsdrager. 

Rood (dorps)
Rond de sluis is een dorpse sfeer met intiemere en meer compacte 
woonbebouwing. Langs de sluis zijn mogelijkheden voor voorzieningen in de 
plinten en een horecapaviljoen. De school bevindt zich tevens in het dorpse 
deel. 

Groen (groene lijst)
De natuurlijke kwaliteiten van de Harksteder Broeklanden worden doorgezet 
in de groene lijst van De Zeilen. Hier wordt ontspannen gewoond in een 
bosachtige omgeving. De openbare ruimte heeft een sterk groen karakter. 

Groen-Blauw (broeklanden)
In de broeklanden onstaat een hybride millieu. Het Woldmeer wordt 
verbonden met de watergangen in het broekbos. De gebieden worden voor 
de vaarrecreatie en ecologie met elkaar verweven. Hier woont men in een 
bosachtige omgeving aan het water. 

Meeroevers
Klein 

Harkstede Sluis
Sluis 
Oost

Harksteder 
BroeklandenLageland Harkstede Grunopark Tersluis

GROEN

DORPS

WATER

GroeneweiMeeroeversGrunoparkHarkstedeLageland Tersluis Sluisbuurt De Zeilen Harksteder 
Broeklanden

Schema groen, blauw rood in De Zeilen

Schematische weergave van de breedte van de verschilende banden in de wijken van Meerstad
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2.  Programma
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2.1 Sluis noord 
Dijkwoningen geven Meerstad een gezicht aan het Slochterdiep.

Woningen met extra plastiek aan de Vossenburglaan.

Appartementenblok met sociale woningbouw aan het 
Slochterdiep met 30 woningen verdeelt over circa vijf tot 
zes bouwlagen.

De voor ontwatering noodzakelijke kwelsloot is niet alleen een 
structurerend element, maar geeft ook een landschappelijke 

kwaliteit voor de aangrenzende woningen.

De sluis is historisch gezien de plek 
in een dorp waar de levendigheid zich 
concentreert. Door een concentratie 
aan functies, met onder meer een 
school, zal in Meerstad de sluis ook 
een brandpunt van levendigheid zijn.

Aan de noordzijde van de 
sluis presenteert Meerstad 
zich met dijkwoningen en een 
appartementenblok met sociale 
woningen aan het Slochterdiep. Aan 
de Vossenburglaan staan, in lijn met 
het straatbeeld ten westen van de 
sluis, woningen met extra plastiek in 
de gevel.
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Fietsbrug over Slochterdiep

Sociale woningbouw

Ruimtereservering school

Verkaveling

Kwelsloot

Grens deelgebied Getoonde verkaveling is indicatief
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profiel JJ duiker kwelsloot 1:200
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2.2 Boswonen noord 
De boskamers kunnen ruimte bieden aan bijzondere woonvormen zoals 
collectief wonen. 

Door rijwoningen aan de voorzijde te voorzien van veranda’s 
loopt het gevoel van bos door tot aan de woonkamer.

Patio’s en bungalows vinden een plek in de 
groene bosomgeving.

Boskamers bieden ruimte voor een luw woonmilieu waar optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de landschappelijke kwaliteiten.

Het centrale deel van De Zeilen 
krijgt een sterk bosrijk karakter. 
De woningen vloeien onder meer 
door vlonders logisch over in het 
landschap. 

Vier boskamers worden met 
verschillende bijzondere, 
landschappelijke woontypologien 
ingevuld. De invulling van de 
boskamers in de plankaart zijn 
indicatief en ontwikkelstrategie en 
precieze inrichting zijn nader te 
bepalen.



19De Zeilen - DO stedenbouw en openbare ruimte

Verkaveling

Grens deelgebied

Grens boskamer

Getoonde verkaveling is indicatief

Collectief wonen

Patio’s

Kleisloot
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profiel J kwelsloot t.h.v. perceel Adema (1:200)
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2.3 Boswonen zuid

Een appartementenblok met sociale 
woningbouw kijkt uit over het binnenmeer.

De vrijstaande woningen aan de noordzijde 
kijken uit over de Kleisloot.Appartementenblok van circa 5 tot 6 

bouwlagen hoog staat vrij in het landschap.

De kappen van de woningen aan het 
binnenmeer krijgen een sterk silhouet 

aansluitend op de woningen aan het 
Oeverpad.

Het zuidelijk deel van het boswonen 
biedt ruimte voor een aangename 
mix van verschillende woningtypes 
die allen gebruik maken van 
de aanwezige landschappelijke 
kwaliteiten. 

Zo kijken de vrijstaande woningen aan 
de noordzijde uit op de Kleisloot en 
hebben de woningen aan de zuidkant 
zicht over het binnenmeer. 
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Grens deelgebied

Verkaveling
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Appartementen

Getoonde verkaveling is indicatief

Bushalte
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profiel DD waterkant boswonen midden 
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2.4 De eilanden

De eilanden van de Zeilen hebben 
een groen en landschappelijk karakter 
met meer vrijheid in materiaalgebruik.

Bijzondere typologieën als drijvende 
woningen en boothuizen maken 
optimaal gebruik van het water als 
woonkwaliteit.

Naast baksteen is er ruimte voor 
woningen met houten gevels.

Ruime kavels zorgen voor een 
landschappelijk beeld vanaf het Woldmeer.

Bootwoningen maken optimaal 
gebruik van het aanwezige water.

De bebouwingsdichtheid is op de 
eilanden relatief laag.
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Grens deelgebied

Verkaveling

Getoonde verkaveling is indicatief
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profiel C2(1:200)
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profiel EE eiland profiel
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2.5 Broekbos

Naast baksteen is er ruimte voor woningen met houten 
gevels.

Aan de oostijzde dicteert de kwaliteit 
van de Harksteden Broeklanden de 
sfeer van de woonkwaliteit. Ruime 
kavels staan er direct aan het water. 

De aanwezige broekbossen zorgen 
voor privacy, speelaanleidingen en 
een uniek landschappelijk aangezicht 
van dit deel van Meerstad.

Rond het huisje van Körmeling wordt 
een terrein beschikbaar gestelt voor 
tiny houses. De opzet hiervoor is een 
kleine gemeenschap aan de voet van 
de dijk langs het Slochterdiep.  

Rond het huisje van Körmeling 
is ruimte voor een gemeenschap 

van tiny houses. 

Woningen grenzen aan het water 
en staan tussen de broekbossen.

De broekbossen bieden ruimte 
aan voor speelaanleidingen.

Ruime kavels aan het water.
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Grens deelgebied

Verkaveling

Getoonde verkaveling is indicatief
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profiel EE eiland profiel
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Sluisbuurt
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Paviljoen
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2.6 Voorzieningen 
Sluisbuurt 
De sluis met brug is historisch gezien vaak de 
plek in een dorp waar de levendigheid zich 
concentreert. De vaarverbinding en de sluis geven 
Tersluis én De Zeilen een eigen, herkenbaar hart. 
Het sluisplein wordt aan beide zijden ingekaderd 
door stevige wanden. Op het sluisplein zelf 
is ruimte voor wonen, horeca aan het water 
en andere voorzieningen. Om deze sfeer te 
versterken staan gebouwen hier dichter op elkaar 
en direct aan de openbare ruimte. In de plinten 
langs de sluis is ruimte voor voorzieningen en op 
het sluisplein komt een horecapaviljoen. 

TOP + Paviljoen
TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Het is 
een plek waar de auto geparkeerd kan worden 
om vervolgens de omgeving te voet, per fiets of 
via het water te verkennen. In de Harsksteder 
Broeklanden zorgen wandel-, fiets-, en kayakroutes 
voor een goede toegankelijkheid voor de recreant. 
Vanuit de stad is deze plek met het openbaar 
vervoer bereikbaar. Vlakbij de TOP, in een groene 
setting aan het meer, is een horecapaviljoen 
gesitueerd.

School
In De Zeilen wordt ruimte gereserveerd voor een 
tijdelijke school. De school is dicht bij de sluis 
gesitueerd. Het schoolterrein ligt tegen de dijk van 
het Slochterdiep aan. 

School

Paviljoen

De sluisbuurt wordt een levendige plek met functies.



Tiny Houses 
op water

Tiny Houses
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2.7 Tiny Houses 
Op twee plekken in het gebied is ruimte 
gereserveerd voor Tiny Houses. Steeds meer 
mensen kiezen voor het leven in een tiny house. 
Mensen kiezen voor een woonvorm als een 
Tiny House omdat ze beseffen dat de huidige 
standaard van leven niet bij hun normen en 
waarden aansluit. Ze willen leven met minder 
spullen, een simpel leven leiden waarbij de focus 
ligt op wat echt belangrijk is. Minder afleiding, 
bewuster leven en je passie najagen.
Tiny Houses spreken meteen tot de verbeelding 
omdat ze zo mooi zijn uitgevoerd. Vakmanschap, 
oog voor detail, er wordt veel aandacht besteed 
aan het ontwerp. Mensen bouwen de woningen 
zelf of laten deze bouwen geheel naar hun wens, 
niet met het oog op de verkoopwaarde maar op 
woonplezier.

De deelgebieden
In de noordrand van Broeklanden-oost komen 
twee clusters met het startershuisje als 
middelpunt. Collectieve ruimtes zijn geintergreerd 
in het ontwerp en zijn een belangrijk onderdeel. De 
Tiny Houses staan los in het landschap en worden 
omringd door aantrekkelijke openbare ruimte. 

Ten noorden van het meest oostelijke eiland is 
plek voor drijvende Tiny Houses  die optimaal 
profiteren van de kwaliteit van het water. 
De ontwikkelstrategie en verdere inrichting van de 
deelgebieden wordt in het vervolgproces nader 
uitgewerkt. 
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3.  Openbare ruimte
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Referentiebeelden v.l.n.r.  Parkachtige oevers, wonen in het verhoogde bos en waterrijk broekbosmillieu

3.1 Hoofdopzet groen 
De sfeer van de Harksteder Broeklanden wordt de 
wijk ingetrokken. De aangrenzende woonmillieus 
krijgen een broekbosachtig karakter. 

Ten noorden van de Kleisloot ligt het maaiveld 
hoger dan elders in de wijk. Dit biedt kansen voor 
een andere bosvegetatie. De bomen hebben hier 
minder ‘natte voeten’. Dit bos vormt een groene 
rand langs de noordkant van de Kleisloot. 

Aan de zuidkant van de Kleisloot ligt een 
recreatieve weide. Aan de waterkant staan 
moerrascipressen die de waterloop verticaal 
accentueren. Verder wordt de weide open 
gehouden. Er ontstaan mooie doorkijkjes. 

De oevers van het Woldmeer krijgen eenzelfde 
karakter als dat in Meeroevers. Bij de Sluisbuurt 
en het Binnenmeer komen flauwe groene oevers 
met typische oeverbomen verspreid in het talud. 
Hier zijn ook houten vlonders waar bootjes kunnen 
aanleggen. 

Twee lange lijnen van iepen verbinden de 
noordrand van de groene lijst met het Woldmeer. 
Dit soort lange lijnen van iepen zijn elders in 
Meerstad ook terug te vinden. In het oosten van 
de wijk is de lange lijn vormgegeven als laan. 
Aan het einde van de laan staat het huisje van 
Körmeling precies in de zichtas.  
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Broeklanden

Woldmeer

Kleisloot
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3.2 Hoofdopzet water
Het water is alomvertegenwoordigd in De Zeilen. 
Er zijn drie hoofdsferen te onderscheiden: Meer, 
Broeklanden en Kleisloot.
Het meer is de grote blauwe open ruimte dat het 
hart van Meerstad vormt. De eilanden profiteren 
optimaal van de kwaliteiten van het meer.
Centraal door de wijk loopt de Kleisloot. Deze 
verbindt de broeklandgebieden met het meer. 
De Broeklanden is een moerasbosgebied met 
velen watergeulen. Alle woningen in dit natte 
bosgebied zijn per sloep bereikbaar. In De 
Harksteder Broeklanden zijn kleine vaargeulen die 
geschikt zijn voor varen met kano of kayak. 

Zichtlijnen
De openheid van het water is in het ontwerpproces 
ingezet om veel doorkijkjes richting het meer te 
maken. Zo wordt het meer visueel onderdeel van 
de wijk. 

Besloten Water
Het binnenmeer en de inham bij de sluisbuurt 
zorgen voor besloten waterwerelden met een 
eigen karakter. Dit zijn recreatieve gebruiksruimtes 
in de wijk. 
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3.3 Bijzondere openbare ruimtes
Er zijn in De Zeilen een aantal bijzondere 
openbare ruimtes. 

Sluisbuurt
De sluisbuurt wordt ontwikkeld tot een centrale 
plek tussen Tersluis en De Zeilen. Hier is ruimte 
voor horeca en een actieve oever met bijvoorbeeld 
een zeilschool. 

Speelweide Kleisloot
Langs de Kleisloot komt een groene speelweide. 
Deze biedt volop speelruimte in het hart van de 
wijk. 

Binnenmeer
Het binnenmeer heeft een ligweide die 
geörienteerd is op het zuiden. Dit is een ideale 
plek om op de houten meubels of in het gras te 
relaxen. 

Natuureilanden
De natuureilanden zijn bereikbaar met 
aanlegsteigers vanuit de aangrenzende buurten. 
Dit is een ware speeljungle. 

Harksteder Broeklanden
De Harksteder Broeklanden is een natuurgebeid 
dat met wandel- fiets- en vaarroutes toegankelijk 
gemaakt wordt voor de recreant. 
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profiel Y kade sluisbuurt

2 4 5 2,5

voetpad

geb.
klinkers

DF hs
+
NUTS

houten
aanleg
steiger
1,5m breed

talud

bomen 
staan 
verspreid 

in het talud

onderwater 

talud

-2,50 NAP

-1,80 NAP

0,00 NAP

-4,00 NAP
1:2,5

e
rf

g
re

n
s

groenvak

3,1

voortuin

-1,15 NAP

RWA

2,5

fietspad

asfalt

Doorsnede groene kade met vlonder
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Sluisbuurt 
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profiel R verhoogde Vossenburglaan (1:200)

0,00 NAP

1:5
-4,00 NAP

-1,20 NAP-1,10 NAP

berm met 

bomen
fietspad 

asfalt 
met 
rode 
slijtlaag

berm met 

bomen
groenvak

+
hoofdnutstracé

-2,60 NAP
-2,20 NAP

bloemrijke 

oeverbeplating 
Vossenburglaan

zwart asfalt
voetpad 

geb. 
klinkers 
DF hs
+ 
NUTS

straat 
zwart 
asfalt

voetpad 

geb. 
klinkers 
DF hs

2 4,5 var. 5 6,75 5 2,5 2 var. 4 2,82

wadi

e
rf

g
re

n
s

var.

0,5

pad half-
verhard 
KoMex geel

3

voortuin

-1,10 NAP

-2,50 NAP

DWA IT RWA

1

1:5

0,51,5

1:2

1:9

6,8 2,8 var.

bodem 
kleisloot

onderwater 
talud

var.

bloemrijke 
oeverbeplanting 

onderwater 

talud

1:2

var.

-2,00 NAP-2,00 NAP

-2,60 NAP
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Kleisloot 
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profiel P Kleisloot (1:200)

Profiel P

0,00 NAP

-2,20 NAP-2,50 NAP

-0,10 NAP

1:var
-4,00 NAP

1:5

var. 5 2,8 6,8 2,8

-2,00 NAP-1,60 NAP

var.

bodem 
kleisloot

bloemrijke 
oeverbeplanting 

bomen op 
talud

onderwater 
talud

onderwater 
talud

pad half-
verhard 
KoMex geel

2,5var.

Sluis Oost boswonen 1:5

var.

speelweide

var.

1:var

-1,40 NAP
-2,60 NAP

bloemrijke 
oeverbeplanting 

-2,00 NAP

Doorsnede kleisloot met beschoeiing aan de kant van de speelweide 
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profiel P1 Kleisloot bij school (1:200)

1:5

bodem 
kleisloot

bloemrijke 
oeverbeplanting 

0,00 NAP

-0,10 NAP

-2,20 NAP -2,50 NAP

-1,40 NAP

1:9
speelweide 

-4,00 NAP

bloemrijke oeverbeplantingbomen op 
talud

1:21:2

onderwater 
talud

onderwater 
talud

pad half-
verhard 
KoMex geel

2,5var.

Sluis Oost boswonen

5 2,8 6,8 2,8 var.

-2,60 NAP -2,20 NAP1:5

var. var.

1:9

-2,60 NAP
-2,00 NAP -2,00 NAP

min 2,5m tussen 
oeverbeplanting 
en hart boom
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profiel V Vossenburglaan binnenmeer (1:200)

3,5 6,25 3,5 2 Variabel 1,5

groenvak

+
hoofdnuts-

tracé

groene 
kade

vlonder

0,00 NAP-1,10 NAP

-1,80 NAP

Vossenburglaan

zwart asfalt
voetpad 

geb. 
klinkers 
DF hs
+ 
NUTS

voetpad 

geb. 
klinkers 
DF hs

groenvak

met wadi

2

e
rf

g
re

n
s

DWA IT

-1,40 NAP

Doorsnede ligweide en Vossenburglaan ten noorden van het binnenmeer 
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Binnenmeer
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profiel HH vlonders speeleland 1:200

3,5

onderwater 

talud

var. 7,1

vlonder met 

helling voor kano

var.

talud met 

rietgroei

var.

onderwater

talud

5

rietgroeitalud met 

rietgroei

var.

bodemonderwater 

talud
en drijvende 

aanlegsteiger 

9,5

bomen op 

eiland

2,5

1:5

1:5 1:5

1:51:2,5

-2,20 NAP

0,00 NAP

-2,50 NAP

-4,00 NAP

-1,10 NAP
-1,40 NAP

-2,10 NAP
-1,80 NAP

Doorsnede natuureiland met broekbos 
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Natuureiland
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profiel N broeklanden (1:200)

0,00 NAP

-2,26 NAP

var. 6,66,9

Indicatieve doorsnede Harksteder broeklanden 



61De Zeilen - DO stedenbouw en openbare ruimte

Harksteder broeklanden 
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3.4 Vossenburglaan
De Vossenburglaan vormt de belangrijkste 
verkeersader van Meerstad en biedt een veilige 
en snelle route voor zowel de auto als de fiets. De 
omgeving bepaalt de sfeer van de Vossenburglaan. 
Op bepaalde plekken zijn er lange doorzichten 
over het Woldmeer of de Kleisloot en op andere 
plekken loopt de weg tussen de bomen. 

50km en 30km
Vanaf de brug over de Kleisloot verandert de 
Vossenburglaan in een 30km/u weg. Tot de brug 
zijn het aantal verkeersbewegingen dusdanig 
hoog dat een 50km/u weg noodzakelijk is. Vanaf 
de oversteek van de Kleisloot zal het aantal 
verkeersbewegingen flink afnemen. De weg eindigt 
met een keerlus bij het toeristisch overstappunt. 
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profiel S Vossenburglaan dubbele bomenrij (1:200)

Vossenburglaan

zwart asfalt
groenvak 

met boom
groenvak 

met boom
groenvak 

met boom
voetpad 

geb. 
klinkers 

DF hs
+ 
NUTS

fietspad

asfalt
met rode

slijtlaag

slowlane 

geb. 
klinkers 

wadi hoofd
nuts-
tracé

wadi

e
rf

g
re

n
s

e
rf

g
re

n
s

voetpad 

geb. 
klinkers 

DF hs 
+ 
NUTS

0,00 NAP

IT

2 2,5 3,75 2 4 6,75 4 2 4 4,5 2

voortuin

3

voortuin

DWA DWAIT

3

Doorsnede Vossenburglaan, overgang tussen Sluis Noord en Sluis Zuid
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profiel U Vossenburglaan knijpen profiel (1:200)

Vossenburglaan

zwart asfalt 
voetpad 

geb. 
klinkers 
DF hs
+ 
NUTS

voetpad 

geb. 
klinkers 
DF hs

groenvak

+ 
hoofdnuts-

tracé

parkeren 

op trottoir 

e
rf

g
re

n
s

e
rf

g
re

n
s

326,253,42

0,00 NAP-1,10 NAP

DWA HWA

0,53

Doorsnede geknepen Vossenburglaan 
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profiel W Vossenburglaan vaarduiker (1:200)

0,00 NAP

+0,80 NAP

-1,80 NAP

bovenstraal weg Rv=300

vaarduiker

doorvaarhoogte 

2m

2

woon-
schip

-2,50 NAP
-2,20 NAP

3,2 2,5 5 47,7

1:20 1:20
-0,20 NAP

1:5

Rv=200

30,41

Aanzicht vaarduiker Vossenburglaan 
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profiel KK duiker dijk 1:200

Profiel KK

0,00 NAP

talud

1:2,5

taludgroen-
strook 
+NUTS

Vossenburglaan

zwart asfalt
onderwater 

talud
onderwater 

talud

6,7 2 3,4 6,25 3 7 2,5

-4,00 NAP

voetpad 

geb. 
klinkers 

DF hs

groen-
strook 

DWA

12,5

-2,20 NAP
-2,50 NAP

0,80 NAP 0,70 NAP

1:31:3

Doorsnede vaarduiker Vossenburglaan
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profiel T Vossenburglaan damweg (1:200)

0,00 NAP-1,20 NAP

talud

-1,80 NAP

1:2,5

taludgroen-
strook 
+NUTS

els

els

Vossenburglaan

zwart asfalt
onderwater 

talud
onderwater 

talud

2,3 2 3,5 6,25 3 2,9 2,5

-4,00 NAP

voetpad 

geb. 
klinkers 

DF hs

groen-
strook 

-1,10 NAP

DWA
1:2,5

12,5

-2,50 NAP
-2,20 NAP

Doorsnede dijkweg bij broeklanden 
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Sluisbrug

autobrug Kleisloot

autobrug Broeklanden 1

autobrug Broeklanden 1fietsbrug Kleisloot

fietsbrug Slochterdiep
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3.5 Bruggen
In De Zeilen worden vier bruggen gerealliseerd. 
Dit zijn twee bruggen voor het autoverkeer 
op de Vossenburglaan over de doorvaart bij 
de sluis en de Kleisloot en twee bruggen voor 
fietsverkeer over respectievelijk het Slochterdiep 
en de Kleisloot. De bruggen over de sluis en het 
Slochterdiep zijn beweegbaar. 

Algemene uitgangspunten voor de  vormgeving 
van de bruggen zijn:
• Eenduidig (duidelijk herkenbare Meerstad brug 

type)
• Elegant / rank
• Hout-Betonconstructie waar mogelijk

Twee bijzondere bruggen zijn de beweegbare 
bruggen over de sluis en het Slochterdiep. 
Hiervoor gelden specifieke uitgangspunten
• Mechaniek zichtbaar maken
• Poortwerking
• Eenduidige materialisering
• Verkeerslichten en slagbomen als integraal 

onderdeel van het brugontwerp
• Brugmechaniek en opstelplaatsen slagbomen 

aan de buitenzijde van de brug. Geen fysieke 
of visuele obstakels voor het verkeer op de 
brug. 

Referentiebeeld: Hout-Betonbrug

Referentiebeeld: Beweegbare brug
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Sluisbrug

Fietsbrug Slochterdiep

Fietsbrug Kleisloot

Autobrug Kleisloot

Autobrug Broeklanden (2x)

• Dwarsprofielen zijn indicatief. Het ontwerp van de bruggen is 
een aparte opgave.  
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Sluisbrug
• Beweegbaar
• Profiel: 1,5m voetpad, 2,5m fietspad, 6m weg, 

2,5m fietspad, 1,5m voetpad

Autobrug Kleisloot
• Niet beweegbaar
• Profiel: 2m voetpad, 6,25m weg, 2m voetpad

Autobrug Broeklanden 1
• Niet beweegbaar
• Profiel: 4,5m weg

Fietsbrug Kleisloot
• Niet beweegbaar
• Profiel: 3,5m fietspad

Autobrug Broeklanden 2
• Niet beweegbaar
• Profiel: 4,5m weg

Fietsbrug Slochterdiep
• Beweegbaar
• Profiel: 3,5m fietspad
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wandelen over rijbaan

vrijliggend voetpad

voetpad over slowlane (klinker)

voetpad door bos (halfverhard KoMex geel)

voetgangers over fietspad

struinpad

voetganger over achterstraat (betonstraatsteen)

pleintje

Legenda: voetpaden
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Langzaam verkeer in de buurt - voet
In De Zeilen zijn verharde voetpaden op plekken waar 
veel auto’s of fietsers rijden. In straten waar weinig 
autoverkeer op zit, en alle verkeer bestemmingsverkeer 
is, worden geen voetpaden aangelegd. De rijbaan wordt 
er smal gehouden en voetgangers lopen er over de 
rijbaan. De geringe breedte, korte rechtstanden en het 
gemengde gebruik dwingen automobilisten goed uit te 
kijken. Waar rijwoningen aan het groen grenzen komen 
voetpaden voorlangs om de woningen voor de voetganger 
te ontsluiten. Vrijstaande woningen of twee-onder-een-
kappers kunnen via de inritten vanaf de weg naar de kavel 
worden bereikt. 
Langs het fietspad wat met een fietsbrug met de wegen 
langs het Slochterdiep wordt verbonden komt ook een 
voetpad.  

In de wijk worden ook recreatieve routes aangelegd die 
gebruikt kunnen worden voor ommetjes door de wijk en 
wandelingen langs bijzondere plekken. Aan de noordkant 
van de Kleisloot komt een halfverharde route. Verder 
zal het mogelijk zijn over de dijk langs het Slochterdiep 
te wandelen en over het schouwpad ten zuiden van de 
Kwelsloot. 

Bij de sluis komt een pleintje. 

Nevenstaande kaart geeft de routes voor de voetganger 
door de wijk weer en benoemt om wat voor type pad het 
gaat. 

3.6 Functioneel
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fietsen over rijbaan (asfalt)

fietsen over  slowlane (gebakken klinkers)

fietsen over achterstraat (betonstraatstenen)

fietspad vrijliggend (asfalt)

fietsbrug

Legenda: fietsen



77De Zeilen - DO stedenbouw en openbare ruimte

Langzaam verkeer in de buurt - fiets
Op de meeste plaatsen in de wijk maakt de fiets gebruik 
van de rijbaan. Het deel van de Vossenburglaan ten 
westen van de brug over de Kleisloot is een 50km/u zone. 
Voor de verkeersveiligheid zijn er langs dit deel daarom 
parallel aan de Vossenburglaan routes die door fietsers 
gebruikt kunnen worden. Langs de noordkant van de 
Vossenburglaan komt een vrijliggend fietspad. Langs de 
zuidkant kan over 30km/u ventwegen worden gefietst. 

Er komt een fietsverbinding richting het Slochterdiep met 
een vrijliggend fietspad. Ook komen er doorsteken  voor 
fietsers van en naar het Boswonen Noord richting Vossen-
burglaan en met een fietsbrug richting Boswonen Zuid. 
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rijbaanbreedte 5,00m asfalt (30km/u)

rijbaanbreedte 6,25m asfalt (30km/u)

rijbaanbreedte 6,75m asfalt (50km/u)

rijbaanbreedte 4,50m  gebakken klinkers (slowlane) (30km/u)

rijbaanbreedte 4,50m asfalt (30km/u)

Legenda: autoverkeer
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Autoverkeer
De hele buurt de Zeilen, m.u.v. het deel van de 
Vossenburglaan ten westen van de brug over de Kleisloot,  
is ingericht als woon- en verblijfsgebied met 30 km/h, als 
toegestane snelheid. Dit betekend ook de bijbehorende 
inrichting t.a.v. bebording en verkeersremmende 
maatregelen. De belangrijkste aanrijroutes in de buurt 
krijgen een wegbreedte van 5 meter. De overige routes 
krijgen een wegbreedte van 4,5 meter. De Vossenburglaan 
ten oosten van de brug over de Kleisloot is weliswaar 
30km/u maar hier is een wat breder profiel gewenst 
omdat dit nog wel de hoofdontsluiting van het oostdeel 
van de wijk is en omdat hier ook een bus over rijdt. Hier is 
de Vossenburglaan 6,25m breed. Op het 50km/u gedeelte 
is de Vossenburglaan 6,75m breed. De verschillende 
breedtes zijn weergegeven op nevenstaande kaart. 

Veiligheid en doorstroming vragen om niet teveel 
huisaansluitingen, zijstraten en parkeren op/aan de 
Vossenburglaan. 

De ruimtelijke ambitie is om aan de Vossenburglaan 
zoveel mogelijk voorkanten van bebouwing te richten op 
de weg. De Vossenburglaan moet een laan worden met 
een eigen, groene (woon) kwaliteit. 

Ventwegen liggen op minimaal 6m afstand van de 
Vossenburglaan. Zo kunnen er altijd aansluitingen op de 
Vossenburglaan gerealiseerd worden vanaf de ventwegen 
met inachtneming van de juiste bochtstralen. 

Hoofdroute voor autoverkeer is de Vossenburglaan. Hier-
vandaan zijn de verschillende buurten met de auto bereik-
baar. 



De Zeilen - DO stedenbouw en openbare ruimte80

PP bewoners & bezoek - rode gebakken klinkers

PP bewoners & bezoek - in verstevigde grasberm

PP bewoners & bezoek- op betonstraatstenen

PP bezoekers op rijbaan

Bushalte 

Legenda: parkeren in openbaar gebied
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Parkeren
De parkeernorm voor grondgebonden woningen is 2,0  
parkeerplaats per woning plus 0,3 parkeerplaats voor 
bezoekers wanneer op de kavel wordt geparkeerd. Voor 
sociale huur en appartementen gelden andere normen 
welke zullen worden uitgewerkt in afstemming met Bureau 
Meerstad. Bezoekersparkeren wordt opgelost in de 
openbare ruimte. Meestal als langsparkeren, soms haaks. 
Op de eilanden wordt bezoekersparkeren opgelost door 
de grasbermen langs een kant van de weg te verstevigen 
zodat hier in geparkeerd kan worden. Aan de andere kant 
van de weg komen wadi’s.  

Het bewonersparkeren wordt als volgt opgelost:
Bij de tweekappers en vrijstaande woningen in het plan 
wordt voorzien in twee parkeerplaatsen op de kavel. 
Daarbij wordt de garage niet meegerekend. Voor alle 
woonarken wordt voorzien in 2 parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte als langsparkeren. Voor rijwoningen 
wordt voorzien in haaks parkeren in parkeerkoffers. 

In het boswonen zuid kunnen bezoekers op de rijbaan 
parkeren. Hier zijn de wegen 5m breed en komt er weinig 
verkeer.

Openbaar vervoer
Er komen bushaltes langs de Vossenburglaan. De 
bushaltes liggen aan beide kanten van de weg. De bussen 
halteren op hiervoor aangelegde haltevakken. Aan het 
einde van de Vossenburglaan komt een keerlus voor 
de bus. Dit wordt tevens een toeristisch overstappunt 
(T.O.P.) van waar recreaten het gebied van de Harkteder 
Broeklanden kunnen verkennen. 
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via berm direct naar open water

berm met infiltratie voorziening

molgoot betonstraatsteen

rijwielpadband + goottegel met kolken

rijbaan op een oor

rijbaan bol

Legenda: afwatering
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Afwatering
Het watersysteem in De Zeilen wordt duurzaam en 
robuust. Voor de afwatering geldt onderstaande 
prioritering:

1. Bij voorkeur afwateren via de berm direct naar open 
water

2. Afwateren via een infiltratievoorziening met 
bodempassage naar een IT riool

3. Afwateren via een molgoot met kolken naar een IT riool 
of open water 

Hemelwater van daken en rustige wegen wordt waar 
mogelijk rechtstreeks op het open water geloosd. Dat mag 
op wegen met minder dan 800 m.v.t. dag en kan langs de 
noord- en westrand van De Zeilen en langs de watergang 
door de wijk. 

Daar waar banden worden toegepast wordt middels 
molgoten aan beide kanten van de weg afgewaterd 
naar een IT riool dat afwaterd op het open water van de 
kwelsloot of watergang door de wijk. 



autobrug

fietsbrug

duiker

vaarduiker

Legenda: bruggen en duikers
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Bruggen en duikers 
In de Zeilen gaat de Vossenburglaan tweemaal 
met een brug over het water. Dit is bij de sluis en 
over de Kleisloot. Ook zijn er twee bruggen over 
de Kleisloot in de Broeklanden. 

Er zijn twee fietsbruggen in De Zeilen. Een 
fietsbrug over de Kleisloot en een fietsbrug over 
het Slochterdiep. 

Duikers zorgen voor de doorstroming van water 
tussen het Woldmeer, de Kleisloote en de 
verschillende waterpartijen in de broeklanden. Een 
brug over de Kleisloot en een vaarduiker maken 
het mogelijk met een bootje vanaf het meer 
naar de broeklanden en kleisloot te varen. De 
vaarduiker heeft een doorvaarhoogte van minimaal 
1,5m. 
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Legenda: oevers en beschoeiingen

grasdijk

rietoever eilanden

houten beschoeing (bovenkant -1,80 NAP)

houten beschoeing Kleisloot (bovenkant -2,00 NAP)

vlonders aan waterkant

plas dras rieteilandjes in Woldmeer

ecologische oever met bloemrijke oevervegetatie

oever kwelsloot
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Oevers en Beschoeiingen
In Meerstad wordt gestreefd naar een zo natuurlijk 
mogelijk beeld van de oevers met een afwisseling 
van ecologische oevers, rietoevers en grasdijken.  Op 
bijzondere (openbare) plekken aan het water en bij 
achtertuinen (op de eilanden) mag het beeld wat minder 
natuurlijk zijn. 

Bij de eilanden hebben de buitenranden rietoevers en 
de binnenranden houten beschoeiingen. Voor kavels 
gelegen aan het water  wordt in de rietkraag een steiger 
gerealiseerd. De eilanden van de Broeklanden met kavels 
hebben houten beschoeiingen. Het boseiland en de 
oostelijke oever op de grens van de broeklanden en de 
landschappelijke lijst hebben flauwe natuurlijke oevers. 
Langs openbare oevers  waar woonarken gelegen zijn 
wordt in de Zeilen gewerkt met houten beschoeiingen.

De hoogte van de beschoeiing is -1.80 NAP 
(Calamiteitenpeil). Bij de woningen ligt de beschoeiing 
binnen de erfgrens.  Beheer en instandhouding van 
de beschoeiing is de verantwoordelijkheid van de 
kaveleigenaren. Dat is geregeld in de kavelpaspoorten en 
verkoopaktes. 

Langs de speelweide bij de Kleisloot komt beschoeing 
met een hoogte van -2.00 NAP. Hier wordt bewust een 
lagere beschoeing gemaakt om de waterbeleving van de 
speelweide te vergroten. 

Langs de Kleisloot komt langs de noordkant een 
plasdrasberm die overal even breed is. Aan de zuidkant 
van de Kleisloot wissellen plas dras bermen en houten 
beschoeiingen elkaar af. Bij de houten beschoeingen kan 
met een bootje worden aangelegd. 

Aanlegvlonders komen bij de Sluisbuurt. Hier kan ook 
aangemeerd worden door sluispassanten. Verder komt 
er een aanlegvlonder bij het binnenmeer. Hier kunnen 
bewoners van het boswonen zuid een bootje aanleggen
De aanlegvlonders zijn hetzelfde opgebouwd als in 
Meeroevers: anderhalve meter breed en de constructie 
ervan wordt geïntegreerd met de oeverbeschoeiing. 
Aan de waterzijde komt een railingconstructie die 
dient als afrijdbeveiliging en waaraan boten kunnen 
worden vastgelegd. De beschoeiingen (z.g.n. paal-
schot constructies)worden gemaakt van gecertificeerd 
duurzaam hout  (FSC -  Cloesiana of gelijkwaardig).  

Bij de broeklanden komen twee drijvende vlonders die 
kanovriendelijk zijn. Op een van de natuurlijke eilanden 
komen twee grote houten vlonders met een aflopend 
gedeelte voor goede toegankelijkheid van zwemmers en 
kanovaarders. Deze vlonders zorgen voor spelaanleiding. 
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Rietoever bij eilanden Houten beschoeiing bij eilanden

Plas dras KleislootBeschoeiing Kleisloot
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Plas dras rieteilandjes Woldmeer

Oever Kwelsloot

Natuurlijke oever natuureiland Broeklanden



Legenda: afwijkende hoogtes

verhoogd boswonen -0,10 NAP

dijk langs Slochterdiep 

ecologische zone bij boseilanden -2,10 NAP

rieteilanden Woldmeer -2,20 NAP
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Afwijkende hoogtes
In de Zeilen wordt net als in andere delen van 
Meerstad van -1,10 NAP uitgegaan als standaard 
hoogte bij het ontwikkelen van het gebied. 

Er zijn een paar uitzonderingen hierop. Het 
boswonen komt 1m hoger te liggen zodat hier ook 
een andere vegetatie kan worden ontwikkeld. De 
broekboseilanden en rieteilanden in het Woldmeer 
liggen lager zodat hier een constante natte 
toestand onstaat die geschikt is voor rietzones of 
ecologische oeverzones. 

De beschoeiingen langs de Kleisloot hebben een 
hoogte van -2,00 NAP, dit is afwijkend van de 
overige beschoeiingen die een hoogte van -1,80 
NAP hebben. 
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* Nutssplan nog in ontwikkeling
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trafo

pompgemaal riool

ov kast

Legenda: nutsvoorzieningen

• Voorstel trafos is in behandeling bij Enexis (merendeel is 
inmiddels afgestemd)



P09-19-04-m05 Kasten t.b.v. nutsvoorzieningen MW.doc Pagina 2 van 4 

 
Pompgemaal (groot) 
 
1 a 2 per deelplan 
Afmetingen (lxbxh): 1.60x0.40x1.50 m 
Afmetingen ontluchter 0.70x0.70x1.20 m 
Kleur: RAL 7009 
Locatie: nader te bepalen 
 
 
  

 
 
Communicatie – Ziggo 
 
Kasten in de woonstraten 
Afmetingen (lxbxh): 0.60x0.60x1.20 m 
Kleur: RAL 7009 
Locatie: in de (privé)haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P09-19-04-m05 Kasten t.b.v. nutsvoorzieningen MW.doc Pagina 1 van 4 

Bovengrondse infra t.b.v. nuts- en rioolvoorzieningen in Meeroevers 2 
 
 
Electra – Enexis 
 
Transformatoren Diabolo 
Afmetingen (lxbxh): 2.30x2.30x1.50 m 
Kleur: zwart beton, door en door 
Locatie: bepaald in Stbk. Plan: in de 
rooilijn, als uitsnede van de tuin. 
Voor de Erven nader te bepalen. 
 
6 stuks 
 

 
 

 
Pompgemaal – riool 
 
Pompgemaal (klein) 
1 per woonvlek/eiland 
Afmetingen (lxbxh): 0.80x0.40x1.20 m 
Kleur: RAL 7009 
Locatie: in de (privé)haag 
 
6 stuks 
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Electra – Enexis (6 stuks)

Transformatoren Diabolo

Afmetingen (lxbxh): 2.30x2.30x1.50 m. kleur: 

zwart beton, door en door

Locatie: bepaald in Stedenbouwkundig Plan: op 

de kavels achter de kavelgrens, als uitsnede van 

de tuin.

Pompgemaal (groot) (1 a 2 per deelplan)

Afmetingen (lxbxh): 1.60x0.40x1.50 m

Afmetingen ontluchter 0.70x0.70x1.20 m

Kleur: RAL 7010

Nutsvoorzieningen
In de Zeilen fase I zijn staan twee trafos. In de 
Zeilen fase II worden zes trafos geintegreerd. 
De locaties die op de kaart zijn weergeven 
komen geven aan waar de trafos zullen komen. 
Het kan zijn dat een enkele trafo nog een paar 
meter verschoven zal worden ten aanzien van de 
aangegeven locaties. De hoofdopzet zal echter zijn 
zoals op nevenstaande kaart aangegeven. 

Ove kasten zullen zoveel mogelijk naast de trafos 
worden neergezet. 

Er zullen waarschijnlijk ook een of meerdere 
pompgemalen in de wijk komen. Dit wordt bij de 
technische uitwerking van De Zeilen meegenomen. 

ov kast

Afmetingen te bepalen bij opstellen definitief 

verlichtingsplan

Kleur: RAL 7010
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mix van Linden langs de Vossenburglaan

Tilia corata ‘Greenspire’, Tilia flavensces 

‘Glenleven’, Tilia platyphyllos ‘Rubra’, Tilia 

corata ‘Roelvo’ 

bomen boswonen zuid

Alnus spaethii, Salix alba, Nyssa sylvatica

fruitbomen in sluisbuurt 

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ , 

lijnen dwars op het meer

Ulmus laevis 

bomen langs de kwelsloot

Salix alba, Gleditsia triacanthos ‘f. inermis’

bomen langs de waterkant

Alnus cordata, Quercus palustris, Salix x 

sepulcralis ‘Chrysocoma’ 

bomen op de eilanden

Zelkova serrata, Quercus palustris

bomen langs de Kleisloot

Taxodium distichum

bomen boswonen noord

Quercus robur, Betula pendula, Acer 

pseudoplatanus, Carpinus betulus



Bomen 
In de Zeilen worden bomen ingezet om straten en 
gebieden van elkaar te onderscheiden en om structuren 
met elkaar te verbinden. 

De bomen dragen bij aan de herkenbaarheid van land-
schappelijke structuren van de wijk. 

De oevers langs het Woldmeer worden gemarkeerd met 
bomen die passen bij de waterrand. Hier worden elzen, 
treurwilgen en moeraseiken geplant. Dit zijn dezelfde 
bomen als die langs de oevers in Tersluis en Meeroevers 
te vinden zijn. 

De Zeilen is gekenmerkt door een graduele overgang van 
west naar oost van dorpswonen naar bosgebied. Aan de 
westzijde bevindt zich het gebied rond de sluis met een 
dorps karakter en voorzieningen aan de oostzijde grenst 
het gebied aan het broekbosgebied van de Harksteder 
Broeklanden. Het oostelijk deel van De Zeilen sluit aan bij 
het broekboskarakter. Hier worden in de straten en groene 
ruimtes witte wilgen, tupelobomen en elzen geplant. 

Een bijzonder bosmillieu bevindt zich ten noorden van de 
Kleisloot. Hier ligt het gebied een meter hoger dan elders 
in de Zeilen en wordt gekozen voor een andere bosbe-
planting. Dit is een eigen onderscheidind bosmiliieu waarin 
ook binnen bijzondere woonvormen direct in het bos 
gewoond wordt. Op de delen tussen de ontwikkelkamers 
worden een mix van eiken, berken, en esdoorns geplant. 

Dwarslijnen op het Woldmeer worden met iepen beplant. 
Dit is een lijn die van de fietsbrug over het Slochterdiep 
tot de brug over de Kleisloot loopt en het laantje van  
Körmeling.

Het deel van de Vossenburglaan dat door het dorpse deel 
van de wijk loopt wordt beplant met Lindes. 
In de tussenstraten bij het dorpse deel komen 
sierfruitbomen in de straten. 

Langs de kleisloot komen verticale accenten van 
moerascypressen die de watergang begeleiden en van 
verticale accenten voorziet.

Langs de kwelsloot komen wilgen en valse christusdoorn. 
Hier wordt voor een licht bladerdak gekozen. 

Nevenstaande kaart geeft een schematisch beeld van de 
bomenstructuur. 

Bomen staan tenminste 2 meter uit de kant van de wegen 
en op tenminste 1,5 meter uit de kabels en leidingen. Bij 
aanplant wordt voorzien in aanbrengen van boomgrond 
in een ruim plantvak. De afstand tot kabels en leidingen 
mag naar 1,0 meter, maar dat vraagt om worteldoek naast 
de kabels en leidingen. Op trottoirs waar kleine bomen 
in heestervakken worden geplant worden ondergrondse 
voorzieningen getroffen (lavasubstraat ea) ter bevordering 
van voldoende groei. 
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3.7 Materialisatie
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speeltoestellen

Natuureiland

Buitenfitness

trapveldje / groot gazon

natuurspeeleiland

Legenda: spelen



Voorbeelden van het gewenste type speelobjecten

Spelen 
In de Zeilen zijn veel mogelijkheden voor natuurlijk spelen. 
In het water kan gezwommen en gevaren worden. Een 
boseiland in de natuurlijke broeklanden is bereikbaar 
met houten aanlegvlonders. In het bosdeel van de 
landschappelijke lijst kan gestruind worden en kunnen 
hutten worden gebouwd. Langs de kleisloot ligt een 
speelweide die als trapveldje gebruikt kan worden. Er 
zijn meerdere ligweides met een vlonder aan het water. 
Om speeltuinen komt een haag voor de veiligheid van de 
kinderen.

Door de wijk verspreid zijn speelplaatsen met 
speeltoestellen. Daar waar speeltoestellen komen moeten 
deze zich goed voegen in de ontwerpfilosofie van de 
openbare ruimte in de Zeilen: informeel, terughoudend, 
landschappelijk. 

Hetzelfde geldt voor de buitenfitness apparaten bij de 
ligweide aan het binnenmeer staan. 

Daartoe worden aan speeltoestellen dezelfde 
vormgevingseisen gehanteerd als ook in de andere wijken 
van Meestad van kracht zijn: Kleurgebruik terughoudend: 
geen felle kleuren en zoveel mogelijk RAL 7010 
Terughoudend vormgegeven met een natuurlijke 
uitstraling; duurzaam en milieuvriendelijk 

Zoveel mogelijk gebruik van hout (FSC keurmerk); 
Alle toestellen voldoen aan de Nederlandse wettelijke 
eisen. Er wordt gewerkt met leveranciers waarmee de 
gemeente goede ervaringen heeft. Valondergronden zijn 
denkbaar in gras of parelgrind. 

Veel mogelijkheden voor water gerelateerd spelen
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mengsel onder het maaimes

wilde bloemenmengsel

recreatief mengsel

riet

ecolgische bloemrijke oeverbeplanting

onderbeplanting bos

heesters

Legenda: bermen en plantvakken
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Bermen en plantvakken
De bermen in De Zeilen worden ingericht als bloemrijk/
kruidenrijk grasland. Toe te passen bloemenmengsels zijn 
interessant voor insecten, bijen en vlinders.

Waar bloemrijk grasland het gewenste beeld is, wordt 
afhankelijk van de locatie (grondslag, vocht) het juiste 
mengsel gekozen. Dat is langs de oevers het  ‘G3 Mengsel 
voor vochtige/natte gronden’  (Cruydt Hoek) en op 
drogere delen ‘Bloemenmengsel Oost’. Deze bermen 
worden extensief beheerd: 1 tot 2 keer per jaar gefaseerd 
gemaaid en afgevoerd. Alleen de strook van 1 meter langs 
de rijbaan wordt vaker gemaaid: eens per 2/3 weken tot 6 
centimeter.

In De Zeilen zijn een aantal locaties die intensiever 
worden gebruikt. Dit zijn ligweides aan de waterkant en de 
speelweide aan de Kleisloot. Deze worden ingezaaid met 
een recreatief mengsel.   Deze plekken worden intensiever 
gemaaid: eens per 1 a 2 weken (of eens per 3-6 weken). 
Daarbij worden ligweides speelvelden en speelplekken 
gemaaid tot 3 centimeter. De bermen op de eilanden 
worden ingezaaid me hetmengsel ‘M5 Nectar onder het 
maaimes’ (Cruydt Hoeck). . 

Overal in De Zeilen wordt gefaseerd gemaaid: 60-70% van 
de berm wordt gemaaid en 30-40% blijft staan en doet 
dienst als voortplantings- en schuilgebied voor insecten 
en kleine dieren.

Heestervakken
In de straat die noord zuid loopt van De Zeilen fase I naar 
fase II worden de bomen in heestervakken geplant. In de 
achterstraat die west oost loopt in Boswonen zuid worden 
eveneens bomen in heestervakken geplant. 

Nectar onder het maaimes (bij extensief beheer)

Wilde bloemenmengsel

Bloemenmengsel 01 voor ruige onderbegroeiingRietkragen rond de eilanden

Onderbeplanting bos
In het boswonen noord wordt ingezaaid met 
Bloemenmengsel 01 voor ruige onderbegroeiing. Per 
100m2 worden twee hulst struiken en twee taxus 
struiken aangeplant. 

Oeverbeplanting
Langs de buitenranden van de eilanden en op 
de koppen van de eilanden worden rietkragen 
aangelegd. Deze beschermen de eilanden tegen 
golfslag en creeëren een interssante leefomgeving 
voor een diverse fauna. In het broekbos deel van 
de wijk en langs de Kleisloot komt een diverse 
ecologische bloemenrijke oeverbeplanting. Hiervoor 
wordt gewerkt met Nautilus Aqua Flora rollen met 
plangtschema Dilan. Het plantschema bevat onder 
andere gele lis, kattenstaart en Moerasspirea. De 
exacte samenstelling is Lysimachia vulgaris (5%), 
Scirpus sylvaticus (10%), Butomus umbellatus (10%), 
Scirpus lacustris (10%), Filipendula ulmaria (5%), 
Alisma plantago aquatica, Iris pseudacoris (25%), 
Lythrum salicaria (10%) en Carex acutiformis (20%). 
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lage haag

kwalitatieve erfafscheiding 

met groene uitstraling, 

aangelegd door 

ontwikkeliende partij in 

overeenmstemming met 

Bureau Meerstad

Legenda: hagen
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Hagen
Hagen zijn in de Zeilen, een beeldbepalend 
ingrediënt in de ruimte. Ze worden gerealiseerd op 
alle voor- en zij-erfgrenzen aan openbaar gebied. 
Behalve daar waar bebouwing direct aan de straat 
staat: bij het pleintje aan de sluis. 

Op dit moment is enkel het programma en 
verkaveling van de eerste fase van de ontwikkeling 
van De Zeilen vastgesteld. Der halve is ook enkel 
voor dit deel het hagenplan uitgewerkt. Voor de 
volgende fase zal dit gelijktijdig met de uitwerking 
van de verkaveling gebeuren.

Voor de hagen wordt de haagbeuk gebruikt. Deze 
heeft elders in Meerstad bewezen het goed te 
doen. Langs de voorkanten komen lage hagen 
en langs de zijkant hoge hagen. Hagen worden 
aangeplant tegen de erfgrens, op privaat terrein 
door bureau Meerstad en door hen onderhouden 
de eerste drie jaar. Privaatrechtelijk wordt een 
onderhoudsverplichting vastgelegd. 

Een lage haag is maximaal 1 meter hoog, een 
hoge haag is 1,6 tot 2 meter hoog en bevindt zich 
achter de voorgevelrooilijn.

Haagbeuk

Haagbeuk



* verhardingen van bouwvlakken waar nog 

een verkaveling voor volgt zijn niet in deze 

kaart opgenomen.
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asfalt

betonstraatstenen grijs keiformaat

rode gebakken klinkers

fietsstroken

Legenda: verharding



Verharding
De verharding in de openbare ruimte bestaat hoofdzakelijk 
uit asfalt en gebakken klinkers, duurzame materialen 
die mooi verouderen en die sterk bijdragen aan de 
gewenste duurzame dorpse kwaliteit. Plaatselijk worden 
grastegels (Ecogrid KLP of gelijkwaardig) toegepast 
en enkele recreatieve voetpaden worden uitgevoerd in 
halfverharding.

Inritten worden gemaakt van gebakken klinkers
dikformaat rood genuanceerd in elleboogverband. 
Rijwegen van dikformaat klinkers in keperverband, 
voetpaden in gebakken klinkers keiformaat (plat 
gestraat) rood genuanceerd in halfsteensverband. 
Parkeervakken gebakken klinkers dikformaat kleur bruin in 
elleboogverband

Asfalt wegen en fietspaden in het groen lopen direct over 
in de berm. Wegen en fietsroutes zijn uitgevoerd in zwart 
asfalt. 

In het geval van een gebakken trottoir langs de 
asfaltwegen in de wijk komen rijwielpadbanden. Dit zorgt 
ervoor dat veegwagens de straten goed schoon kunnen 
vegen. De parkeer- en groenvakken liggen dan op het 
niveau van de voetpaden.

De klinkerverhardingen langs groengebieden worden 
opgesloten met smalle enigszins verzonken betonnen 
opsluitbande, die uiteindelijk door de aanliggende 
beplanting en gras uit het zicht verdwijnen. 
De achterstraten krijgen een keiformaat betonklinker in 
grijs. 

De belangrijkste materialen zijn hiernaast weergegeven. 

Asfalt zwart t.p.v. rijbanen

Gebakken klinkers Type: Terra Vita, onbezand t.p.v. 
voetpaden, opritten, woonstraten. 
Parkeervakken: Terra Anthra

Betonstraatsteen keiformaat lichtgrijs op rijbanen / 
parkeervakken binnenterreinen.

Halfverharding, KoMex geel
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* verlichtingsplan wordt later opgesteld
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Philips  Stela Long

hoogte 3,50 m 

Philips  Stela Long

hoogte 4.00 m 

Philips  Stela Long

hoogte 6,00 m  

Legenda: stippenplan verlichting



Straatmeubilair
Het meubilair in de Zeilen beoogt een 
Meerstadse interpretatie te zijn van de 
verlichting en het straatmeubilair die in de 
omgeving van Meerstad worden gevonden. De 
onderlinge samenhang wordt versterkt door 
te kiezen voor één basiskleur, een donkere 
grijsgroen, RAL 7010. De beoogde uitstraling is 
terughoudend maar elegant en duurzaam. 

Voor de verlichting wordt een stippenplan 
opgesteld. Dat legt de principes voor de 
positionering van verlichting vast: aan welke 
zijde van de straat en in wat voor patroon. De 
definitieve positie van verlichtingsmasten wordt 
bepaald op basis van het DO openbare ruimte.

De keuze voor armaturen in Meerstad is geënt op de 
volgende uitgangspunten:
• een tijdloze en terughoudende uitstraling 
• duurzaam als het gaat om elektriciteitsverbruik, 

warmteproductie en fabricageproces. 
• gericht licht
• dimbaar
• LED-verlichting.

In de Zeilen wordt dezelfde mast en armatuur 
toegepast als elders in Meerstad: Philips Stela – 
Long. In drie verschillende hoogtes: 6 meter langs de 
hoofdontsluiting, 4 meter langs wegen en 3,5 meter 
hoog op trottoirs waar de onderhoudsauto niet kan 
komen of tpv haakse parkeervakken, daar waar de 
verlichting langs de rijbaan niet ver genoeg reikt om 
het trottoir volledig aan te lichten. 

Op een aantal strategische plaatsen in Meerstad 
worden banken geplaatst. Er wordt gekozen voor een 
standaard bank die een stoer en robuust voorkomen 
heeft, en tegelijkertijd een zekere romantische charme 
heeft. De bank moet lekker zitten, niet extreem koud 
of warm worden, een rugleuning hebben en gemaakt 
zijn van duurzame materialen. 

Bank
Stoer, robuust, tijdloos
Rugleuning en zitvlak in hout (FSC keurmerk)
Fundatie wordt onder maaiveld weggewerkt.

Afvalbak
Ferro Fix / Beugelbak Multi, RAL 7010 
Fundatieblok wordt onder maaiveld weggewerkt

Verlichting
Type: Philips  Stela Long
paaltoparmatuur hoogte 3,50 m, 4.00 m 
paaltoparmatuur hoogte 6,00 m 
LED, kleur neutraal wit, dimbaar
helder glas, kap RAL 7010
getrokken conische mast, thermisch verzinkt en 
gepoedercoat RAL 7010
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