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KDV/BSO

BASISSCHOOL

SPORTHAL

VERKEER EN PARKEREN

ROUTING EN BENADERING

FIETSEN EN VOETGANGERS

SPELEN EN BUITENRUIMTE

GROEN

AFVAL MATERIALISERING

VEILIGHEID EN VERLICHTING 
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BASISSCHOOL

80 
FIETSEN

179 
FIETSEN

OVERDEKTE 
FIETSENSTALLING
LERAREN (20) + 
OPSLAG

FIETSEN EN VOETGANGERS
ROUTING EN BENADERING



BASISSCHOOL

SPELEN EN BUITENRUIMTE
VEILIGHEID EN VERLICHTING 



BASISSCHOOL

GROEN
OPSLAG / AFVAL

GEZAMENLIJKE AFVAL 
CONTAINERS

TRAFO

OPSLAG EN 
FIETSEN (20)



KDV/BSO

ROUTING EN BENADERING
FIETSEN EN VOETGANGERS

FIETSEN 
PERSONEEL 
(20 ST)

77 FIETSEN 32 FIETSEN

8 FIETSEN



40 PP (INCL. 4 MV PP EN 4X ELEKTRISCH)

6 K&R 11 K&R

VERKEER EN PARKEREN

KDV/BSO



KDV/BSO

SPELEN EN BUITENRUIMTE
VEILIGHEID EN VERLICHTING
AFVAL

GEZAMENLIJKE AFVAL 
CONTAINERS

ZELF SCHADUW CREEREN DMV TENTDOEK



ROUTING EN BENADERING
FIETSEN EN VOETGANGERS

77 FIETSEN 32 FIETSEN

179
FIETSEN

80
FIETSEN

GEMEENSCHAPSHUIS



40 PP (INCL. 4 MV PP EN 4X ELEKTRISCH)

6 parkeerplaatsen 11 parkeerplaatsen

VERKEER EN PARKEREN

GEMEENSCHAPSHUIS



GROEN EN BUITENRUIMTE
VEILIGHEID EN VERLICHTING
AFVAL EN LOGISTIEK

GEZAMENLIJKE AFVAL 
CONTAINERS

RIJCURVE BAKWAGEN
TBV AFBREKEN 
PODIUM ETC

KUNST-
WERK

RIJCURVE 
VRACHTWAGEN
TBV AFVAL -
INZAMELING EN 
OPBOUWEN  
PODIUM ETC

GEMEENSCHAPSHUIS



ROUTING EN BENADERING
FIETSEN EN VOETGANGERS

77 FIETSEN

ROLLATORSTALLING BINNEN



40 PP (INCL. 4 MV PP)

6 parkeerplaatsen 11 parkeerplaatsen

VERKEER EN PARKEREN

RIJCURVE 
ROUWSTOET



AFVAL

KUNST-
WERK

GROEN EN BUITENRUIMTE
VEILIGHEID EN VERLICHTING



80 
FIETSEN

179 
FIETSEN

FIETSEN EN VOETGANGERS
ROUTING EN BENADERING

SPORTHAL



VERKEER EN PARKEREN

SPORTHAL



AFVAL
VEILIGHEID EN VERLICHTING

SPORTHAL



FIETSEN EN VOETGANGERS
ROUTING EN BENADERING



VERKEER EN PARKEREN

40 PP (INCL. 4 MV PP EN 4X ELEKTRISCH)

6 parkeerplaatsen 11 parkeerplaatsen



AFVAL
VEILIGHEID EN VERLICHTING





parkeerplaats Ventweg (parkeermatjes):  
bestaande koperslak keien

+ Duurzaam: hergebruik materialen
+ Herkenbaar

rijbaan ventweg

+ Duurzaam hergebruik van straatklinkers  
kf, rood genuanceerd.
+ herkenbaarheid.

Onderbreking van de parkeervakken door  
bomen en haagblokken.

Kiss & Ride PP (langsparkeren)  
gebakken, keiformaat, elleboogverband,  
donkerbruin...

+ past bij dorpse sfeer
+ donkere kleur = niet ‘besmettelijk’

- prijs t.o.v. beton

Loopstroken en pleinen (openbare trot-
toirs, maar ook hoofdingangen voorplein)  
gebakken, dikformaat, genuanceerd geel -
bruine tinten; (toscane / aurora...)

+ dorpse sfeer
+ esthetische kwaliteit
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G

C

E

F

F

B
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entrees E1, E2, E9, E10 ...  
gebakken, dikformaat, donker (bruin)

+ herkenbare entree
+ dorps
+ esthetisch

entrees schoolplein (E3, E4, E5 ...)  
betonklinker Georetron,  
dikformaat, donker (bruin)

+ herkenbare entree
+ esthetisch

bestrating fietsenstallingen schoolplein
betontegel 30x30

entrees schoolplein  
betonklinker Georetron,  
dikformaat, licht (geel)

+ herkenbare entree
+ dorps
+ esthetisch

referentie materialen terreininrichting MFA te Hapert
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J Kparkeerplaats achterzijde:
aansluiting bij andere parkeerplaatsen in  
de omgeving: grote hardsteen keien of  
koperslakkeien, in gebakken materiaal.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van elders  
in de gemeente vrijkomende materialen.

+ Herkenbaarheid.
+ esthetisch

paadjes pastorietuin
gebonden halfverharding (dolomiet)

met gebakken klinker of met stalen randje  
als opsluiting.

amfitheater

betonnen randen in gras  
traptreden

terreininrichting MFA te Hapert referentie materialen

fietsenstallingen openbaar terrein
Nietjes, fietsleunhek. Niet voor iedere fiets,  
maar om een zone aan te geven.  
aansluiting bij fietsbeugels centrum.

+ herkenbaarheid
+ maximale vrijheid, en toch steun

TOTAAL CA 149 FIETSEN
op basis van 2 st / m1 (1 beugel /m1)

fietsenstallingen bij school.
Nietjes, fietsleunhek. Niet voor iedere fiets,  
maar bijvoorbeeld om de 3 meter.  
maximale vrijheid en toch steun.

+ 2 st/m1 mogelijk

TOTAAL CA. 235 FIETSEN
uitgaande van gemiddel 2 fietsen / m1.

H

I

Zitbank hout, met rugleuningQ



Eenvoudig dubbel staalmat hekwerk met  
poorten, hoogte 1 a 1,2 m.
zwart gecoat.

Voor de verlichting (masten) wordt ver-
wezen naar het verlichtingsvoorstel van  
Nobralux.

De gevelarmaturen zijn voorzien in het  
bouwkundig bestek.

referentie materialen terreininrichting MFA te Hapert

randen speeleilanden (verhoogd)  
beton. Zithoogte maken (40-50 cm)

+ bruikbare (zit) rand.
+ duidelijk afgebakende plekken
+ esthetisch

- kosten
- maatwerk

randen speeleilanden  
beton.

de randen worden NIET of nauwelijks ver-
hoogd, maar eenvoudige betonnen randen
begrenzen de speeleilanden.

+ kosten
- geen bruikbare (zit) rand.

randen speeleilanden; kunnen ook ver-
laagd, bijvoorbeeld in zandbak...

+ speelrand
+ zand blijft op zijn plek

- kosten
- maatwerk
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Hoofdrijbaan Oude provinciale Weg:  
rekening houden met het vervangen van  
de bestaande platanen.
voorstel: Tilia cordata ‘Greenspire’
+ eerste grootte
+ geschikte laanboom
+ inheems
+insecten, vlinders, bijen

Tuinomgeving rond school, entree E1 en  
KDV. Bloeiende bomen, max 2e grootte.  
bij voorkeur ook fraai herfst- en winter-
beeld. bv. malus, prunus, parrottia...

Rond de tuin van de pastorie wordt de  
rode beukenhaag gerooid en iets verderop  
teruggeplaatst.

beukenhagen op schoolplein.  
(alternatieven: veldesdoorn of liguster.)

Enkele bloeiende vakken en voortuin-
omgeving (E1) worden voorzien van bloeiende borderbeplanting (vaste planten, i.c.m.  
lage heesters. Deze mogen een beetje verwilderen).

Hier kunnen ook educatieve elementen inzitten, zoals verschillen in bloei, kleur, geur,  
verschillende fases laten zien, vruchtjes,etc.

Verhoogde en afgebakene plantenbakken
t.b.v. schooltuintjes.

Tuinomgeving rond school, entree E1 en  
KDV. Bloeiende bomen, max 2e grootte.  
bij voorkeur ook fraai herfst- en winter-
beeld. bv. malus, prunus, parrottia...

Omgeving schoolplen en parkeerplaats  
achterzijde: halftransparante bomen met  
fijn blad, zoals robinia, gleditsia e.d.

schoolplein e.o.
een mengsel van verschillende bomen,  
bloeiend, halftransparant, en hoog meer-
stammig. Hiertoe behoort ook bv de berk,  
het krentenboompje e.d.

referentie beplanting8 terreininrichting MFA te Hapert



terreininrichting MFA te Hapert referentie materialen

Bekeken moet worden hoe door het  
toevoegen van simpele elementen een  
aantrekkelijke speel-, beweeg- en leer-
omgeving kan worden gecreeerd. Bijvoor-
beeld volgens bovenstaande methode.

Dit zal gebeuren in nauw overleg met de  
school.

** Zowel bij de kinderopvang als op het  
schoolplein (bij het amfitheater) is een  
schaduwdoek gesuggereerd op de  
ontwerptekening. Het is slechts een  
suggestie die we aan de gebruikers willen  
meegeven.

Deze schaduwdoeken kunnen naar gelang  
de vraag of wens, door de gebruikers zelf  
worden besteld of gemaakt.

** De doeken zijn niet opgenomen in de  
raming.
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