
Voorlopig Ontwerp herinrichting Beurtvaartstraat

1. Verhardingen loopstroken, fiets- en autoroutes Beurtvaartstraat:
roodbruine gebakken klinkers in waalformaat zoals ook zijn toegepast in 
Welgelegen en zullen worden toegepast in Wiepkingstraat en Kanaal noord.

2. Grift:
Vrije wateroppervlakte: 2 meter
Waterdiepte: maximaal 20 cm
Bodempakket: 10 cm grof grindmengsel met grote keien om stroming te be-
vorderen.

3. Afbakening Grift (boven maaiveld):
oostzijde: transparant stalen hekwerk langs loopstroken
westzijde: transparant stalen hekwerk tussen Stationsstraat en ‘27’ groen-
vak. verhoogd muurtje (30 cm) tussen Wiepkingstraat en Griftstraat

4. Griftwanden (onder maaiveld):
Gemetselde muren met mogelijkheden voor kleinschalige muurvegetatie 

5. Bruggen:
standaard getoogde betonbruggen zoals in de Hofstraat zijn toegepast
breedte 4,5 meter met leuningen aan weerszijden

6. Bomen:
Nieuw aan te planten bomen langs de Grift 
transparante bomen (Robinia’s) zowel in plantvakken (bij ‘27’ en het actve-
rium) als in verharding met een boomkrans. Exacte positie nog te bepalen in 
veband met ondergrondse situatie kabels en leidingen.

7. Taxushagen:
Op pleintje naast oude gasfabriek 2 meter brede taxushagen als afbakening 
en geleiding van autos naar parkeerterrein achter woningen Beurtvaart-
straat.

8. Onderbeplanting groenvakken voor ‘27’ en naast het activerium:
klimop als bodembedekker aangevuld met laag blijvende heestersoorten

9. Verlichting: 
Lage paaltop armaturen (Industria 2000) zoals ook toegepast in woonstraten 
van Welgelegen en bij herinrichting Wiepkingstraat

10. Diftar punten:
2 nieuwe DIFTAR punten (of reservering voor toekomstig DIFTARpunt) ten 
behoeve van wooncomplex ‘27’

11. Wegneembare paaltjes:
roestvaststalen paaltjes om autoverkeer te geleiden. Wegneembaar voor 
nooddiensten etc.

12. Roostergoot 1:
Bestaande roostergoot in de Stationsstraat als aansluitpunt van de Grift op 
nog te ontwikkelen beekloop tussen Stationsstraat en Hofstraat

13. Roostergoot 2:
Nieuw aan te leggen roostergoot in de Deventerstraat als verbinding tussen 
de Grift in de Beurtvaartstraat en de Grift ten noorden van de Deventerstraat 
inclusief het aanbrengen van schildmuren zoals ook langs de Laan van Ker-
schoten zijn gerealiseerd.

14. Betaald parkeerplaatsen Griftstraat:
Compensatie vervallen betaald parkeren naast het activerium door terug-
brengen van 7 parkeerplaatsen (inclusief 2 minder validen plekken) met 
betaalmeter in de Grifstraat en 3 parkeerplaatsen voor de toegangspoort van 
het parkeerterrein van het Activerium. 
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Sfeerbeeld Grift Beurtvaartstraat ter hoogte van complex ‘27’ kijkend richting Wiepkingstraat

Sfeerbeeld Grift Beurtvaartstraat net ten noorden van de Wiepkingstraat kijkend richting Deventerstraat
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Ligging principeprofielen Grift 

4. Principeprofiel Beurtvaartstraat ter hoogte van het activerium en de Griftstraat, schaal 1:100
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3. Principeprofiel Beurtvaartstraat ten noorden van de Wiepkingstraat, schaal 1:100
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2. Principeprofiel Beurtvaartstraat ter hoogte van complex ‘27’, schaal 1:100
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