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inleiding

scope Catharijnesingel zuid 

VO+ CATHARIJNESINGEL ZUID | UTRECHT

het stationsgebied in utrecht wordt grootschalig aangepakt. 
samen met haar partners werkt de gemeente aan een nieuw 
stationsgebied dat in combinatie met de oude binnenstad straks 
het centrum van utrecht vormt. een centrum dat klaar is voor de 
toekomst.

het herstel van de singelstructuur rond de oude binnenstad is 
een belangrijk onderdeel van het masterplan stationsgebied. de 
oorspronkelijke, historische waterstructuur wordt hersteld door de 
singelgracht opnieuw te graven daar waar deze in het verleden 
is gedempt. in 2015 zijn de eerste delen hersteld. sluitstuk 
van het herstel van de singelstructuur is het gedeelte vanaf de 
mariaplaats tot aan de bartholomeusbrug: Catharijnesingel zuid. 
in naastgelegen figuur is het projectgebied omkaderd. 

in een gezamenlijk proces hebben de gemeente, het 
ontwerpbureau en de participatiegroep de afgelopen maanden 
gewerkt aan het nieuwe ontwerp voor de Catharijnesingel zuid. 
belangrijke kenmerken van het ontwerp zijn: ‘in de geest van 
zocher’, ‘aandacht voor de ecologische waarde’ en ‘passend bij 
het hedendaagse en toekomstige gebruik’. 

met elkaar hebben we de verschillende aspecten van ecologie, 
bereikbaarheid, vormgeving en materiaalgebruik besproken. 
het resultaat hiervan is terug te vinden in dit concept Voorlopig 
ontwerp (+). na de presentatie en bespreking van dit resultaat 
met de participatiegroep op woensdag 6 september 2017, wordt 
dit concept Vo(+) ter besluitvorming voorgelegd aan het College 
van b&w en vervolgens informatief aan de gemeenteraad. in 
deze periode presenteren we het plan aan de stad.
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ECOLOGIE EN GROENPLAN

zoCherparK | het nieuw aan te leggen park aan de oostzijde 
van Catharijnesingel zuid is vormgegeven in de stijl van zocher 
(jan david zocher jr. (haarlem, 12 februari 1791 - aldaar, 8 juli 
1870) was een nederlands architect, stedenbouwkundige en 
landschapsarchitect). dezelfde ontwerpcomponenten als elders 
langs de singel worden hier toegepast. denk hierbij aan groepen 
rhodondendrons, kort gemaaide grasweides, ruig gemaaide 
grasweides met verwilderde bloembollen, heestergroepen en 
natuurlijk de verspreid staande groepen bomen. in overleg met 
de participatiegroep is gekeken naar de mogelijkheid van het 
aanbrengen van ecologische vooroevers.

bomen | waar mogelijk worden bestaande bomen gehandhaafd. 
dit heeft ook direct invloed op de hoogteligging van het nieuwe 
maaiveld, immers de wortelkluit van de bomen mag niet boven 
de grond komen te liggen. de 35 bomen die nu staan op de plek 
waar straks het water ligt, moeten worden gekapt. de rij platanen 
(13 stuks) die nu in het park staan waar straks het water stroomt 
kunnen niet op deze plek blijven staan, maar worden wel verplant. 
streven is om deze bomen in te passen in de rij platanen aan 
de spoorzijde van het water. Verspreid over het plan worden 35 
nieuwe bomen toegevoegd. een gevarieerd bomensortiment 
zorgt voor de aansluiting van dit parkdeel met de bestaande 
parkdelen van het zocherpark. 

taluds | de wat steile taluds langs de waterlijn zijn een 
resultante van de hoogteligging van bestaande bomen in het 
park en de nieuwe waterlijn. deze taluds zijn steiler dan idealiter 
gewenst is. in het ontwerp is een plek waar we wel ruimte 
hebben om flauwere taluds te maken. dit is ter hoogte van 
het willemsplantsoen/walsteeg. om de taluds op hun plek te 
houden, wordt aan de voet van het talud een stalen damwand 
met een houten deksloof geplaatst.

VooroeVers | aan de spoorzijde van het water wordt over de 
gehele lengte (behoudens de botensteiger) een ecologische 
vooroever gemaakt van 1m breed. het onderwatertalud wordt 
op zijn plek gehouden met een houten damwandprofiel. deze 
constructie steekt ca. 2 cm boven de waterlijn uit, zodat het 
voor scheepvaart duidelijk is dat deze constructie er is.  omdat 
de ecologische vooroever aan de spoorzijde voornamelijk in de 
schaduw van de bomenrij ligt, is gekeken of ecologische oevers 
aan de oostzijde ook mogelijk zijn.
in het gedachtegoed van zocher is juist de waterlijn een 
gecultiveerde lijn, waarin de spiegeling van het park in het water 
tot uiting komt. dit is de reden dat het middelste deel aan de 
binnenstadzijde vrij is gehouden van ecologische vooroevers. 
tegelijkertijd is er nabij de bruggen wel ruimte voor natuurlijke 
vooroevers, mits de beplanting is deze oeverzones niet te hoog 
wordt. nabij de marga Klompébrug is ruimte voor ca. 150 meter 
vooroever, nabij de bartholomeusbrug is ruimte voor ca. 60 
meter vooroever. de vooroevers krijgen een gevarieerd sortiment 
oeverbeplanting.

BEREIKBAARHEID

in de nieuwe situatie komt het water terug in de singel en krijgt 
de binnenstadskant van de singel een groene en ecologische 
parkaanleg in de geest van zocher . deze wijzigingen 
hebben gevolgen voor de diverse routes in het gebied en de 
bereikbaarheid van de bestemmingen in en rond dit gebied. 
hieronder leest u de wijzigingen voor de verschillende groepen 
weggebruikers.

Voetganger | de informele looproute vanuit sterrenbos 
( de wijk hoogh boulandt/moreelsepark) via de gedempte 
stadsbuitengracht naar de walsteeg en zilverstraat ( binnenstad) 
vervalt als gevolg van het terugbrengen van het water. in dit 
ontwerp is rekening gehouden met een zoekgebied waarbinnen 
een voetgangersbrug over dit deel van de stadsbuitengracht kan 
worden aangelegd indien toekomstige ontwikkelingen daarom 
vragen.
 
op de oever aan de binnenstadskant komt een wandelpad als 
verbinding tussen bartholomeusbrug en marga Klompébrug 
(ter hoogte van de mariaplaats). langs dit wandelpad worden 
een aantal speelaanleidingen toegevoegd in de vorm van 
boomstammen van de te kappen bomen. ter hoogte van het 
willemsplantsoen is ruimte voor een pannaveld, een omhekt 
speel/ voetbalveldje.

op de oever aan de spoorzijde is het niet mogelijk een 
wandelroute langs het water te maken. dit als gevolg van de 
wens om de bestaande platanen te handhaven en de wens voor 
een wegontwerp voor de Catharijnesingel met 2 x 1 rijstrook en 
aan weerszijden vrijliggende fietspaden (totale wegbreedte 12,20 
meter). wel is aan de overkant van deze weg, langs de gebouwen 
een doorgaande stoep.

fietser | fietsers zijn niet toegestaan in het zocherpark. 
de doorgaande fietsroute komt op de Catharijnesingel met 
vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de straat. ook 
is fietsverkeer toegestaan op het willemsplantsoen en het 
geertebolwerk. op de voetgangersroute tussen deze twee straten 
worden fietsers gedoogd. 

boot | in de nieuwe situatie kunnen boten de singel weer 
rondvaren. aan de binnenstadskant vervallen de ligplaatsen voor 
pleziervaart. deze worden elders langs de singel (noordelijk deel) 

gecompenseerd. de bestaande steiger aan de binnenstadszijde 
van het water wordt met ca. 35% ingekort. het deel wat 
gehandhaafd blijft, wordt geschikt gemaakt voor het aanmeren 
van kano’s (lagere in/uitstap) en het aanmeren van trouw- en 
rouwboten voor Karel V. deze steiger wordt met een tweetal 
hellingen ook toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. ook 
wordt er een royale zitplek aan de steiger toegevoegd.

auto | in de nieuwe situatie wordt het willemsplantsoen 
tweerichtingsverkeer. als gevolg hiervan verschuift het parkeren 
van het zuidelijke deel naar het noordelijke deel van het 
willemsplantsoen. ter hoogte van de gertrudiskathedraal is langs 
de stoep ruimte voor een drop-off en opstelplaats voor eventuele 
trouw- en rouwauto’s.
hotelgasten voor Karel V blijven net als in de huidige 
situatie aanrijden via het geertebolwerk en vertrekken via het 
willemsplantsoen. 

in het Vo is voor de Catharijnesingel rekening gehouden 
met een wegprofiel dat aansluit bij de andere delen van 
de Catharijnesingel en dat het verkeersaanbod goed kan 
verwerken. de effecten van het ingebruikname van de uithoflijn, 
het vervallen van lijn 12 en de impact van het kruispunt als 
doseerpunt voor de zuidelijke delen van de singel zijn in het 
ontwerp nog niet verwerkt en kunnen leiden tot een aanpassing 
van het kruispunt ter hoogte van de bartholomeibrug. dit valt 
buiten dit project en is onderdeel van de aanpassingen die 
volgen op deze ingebruikname.

beVoorrading/Vuilophaal | aan het einde van zowel het 
geertebolwerk als het willemsplantsoen bestaat de mogelijkheid 
voor bevoorradingsverkeer / vuilophaaldiensten om middels twee 
steekbewegingen te keren. bevoorrading van Karel V rijdt aan 
vanaf het geertebolwerk en vertrekt via het willemsplantsoen. 

touringCar | langs de Catharijnesingel is in de nieuwe 
inrichting op de stoep voor de rechtbank ruimte voor 1 
parkeerplaats en 2 halteplaatsen voor touringcars. de touringcars 
mogen niet voor langere tijd blijven staan op de halteplaatsen.
Voor de 15m-touringcar ten behoeve van Karel V wordt 
onderzocht of die kan aan- en afrijden via het geertebolwerk 
(steekmanoeuvre op eigen terrein Karel V). 

oV-bus | op de Catharijnesingel zijn twee bushaltes voorzien 
aan de waterkant van de weg . de ene halte is geplaatst 
dichtbij de marga Klompébrug; de tweede halte is direct bij de 
bartholomeusbrug geplaatst. 
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Voorstudie ontwerpprinCipes
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beeldmerK Van utreCht blauwe aders Voor de 
stad

stadsparK Voor de 
binnenstad

onderdeel Van stedelijK 
systeem

Voortuin Van de bewoners

uitgangspunten op stadsniVeau

herstel in de geest Van het rijKsmonument zoCherparK
• Ligging en afmetingen waterloop
• Ontwerpstijl
• Materiaalgebruik conform overige delen Zocherpark

aansluiting bij het stationsgebied (buitenzijde)
• Verkeersontwerp
• Materialen

eCologie
• Behoud bomen
• Natuurwaarde creëren waar mogelijk

beteKenisVol gebruiK
• Wandelen en sport
• Cultuur
• Water recreatie

teChnieK & beheer
• Maakbaar
• Betaalbaar
• Onderhoudbaar
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Voor gezonde groene toeKomst

beelden: groenstruurplan 2017-2030 
gemeente utrecht

beelden: groenstructuurplan 2017-2030 
gemeente utrecht
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water

beplanting

paden

relief

bouwwerken

zocher basis principes
waterpartijen
• belangrijke hoofd element
• samen spel met omliggende functionele sloten en watergangen
• Gebruikt om openheid en zichtlijnen te creëren
• reflectie en spiegel van het landschap

beplanting
• zorgt voor schakeling van ruimtes
• solitaire bomen, lanen en boomgroepen/ bos parcelen
• grasvelden speelt als open ruimte een belangrijke rol

paden
• Creëren een onvoorspelbaar ervaring
• geen symmetrie in paden netwerk
• speelt met verbreding en verdunning van paden breedtes
• schone en licht material is gebruikt, uitnodigen voor rondwandelingen
• leid het oog door de perspectieven en vergezichten

reliëf
• Vloeiende vormgeving
• smoothe oevers langs het water
• Versterkt ruimtelijk beleving
• Vaak grond gebruikt van het uitgraven van vijvers

bouwwerKen
• bruggen en bebouwing is vaak aangeven in ontwerp van zocher
• Creëren een hoofdmoment in de park compositie
• zitbanken en beelden zijn vaak niet aangeven in hun ontwerp tekeningen
• Vaak folies binnen het park compositie

VormgeVen aan het zoChermonument
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zocher basis principes
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zocherpark
ruimtelijke analyse vertaling naar vo

oude/ nieuwe stad verbinding singel compleet grens stedelijk/ groen

zoCher 2030
hedendaagse eisen 

stadsherstel

moderne interpretatie van 
zocher principes

huidige situatie

healthy urban living
honden

spelen

(langzaam)verkeerVerbinding stedelijk weefsel
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groen stadsentree vanuit stationsgebied: verbinding stationgebied, catharijnesingel en park

honden

spelen

(langzaam)verkeer

landmarKs & ziChtlijnen

1859

2017

2030

panorama van utrecht
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1 .

6.

1.  water terugbrengen 2. padenstruCtuur 3. bomen & heesters

grand hotel Karel V

inKtpot

gertrudisKathedraal

concept
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grand hotel Karel V

inKtpot

4.

3.

2.

5.

4. oeVers & taluds 5. grassen & bollen 6. ligweide
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Vo+ Catharijnesingel zuid
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huidige situatie
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plankaart

zoeklocatie kunstwerk ‘grote ster’
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tekening is verschaald. zie tekening als bijlage voor orginele schaal.

kruispunt nader uit te werken afhankelijk van 
ingebruikname uithoflijn, lijnvoering bussen 
en impact als doseerpunt.
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plankaart | sleepcurves

sleepcurves zijn ontwerptools om in de ontwerpfase te controleren welke ruimte er nodig is om met een voertuig door het ontwerp te 
rijden. Voor het ontwerp van Catharijnesingel zuid is gebruik gemaakt van sleepcurves van een touringcar, kleine Vuilniswagen en een 
ongelede Vrachtwagen.

zoeklocatie kunstwerk ‘grote ster’
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tekening is verschaald. zie tekening als bijlage voor orginele schaal.

kruispunt nader uit te werken afhankelijk van 
ingebruikname uithoflijn, lijnvoering bussen 
en impact als doseerpunt.
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plankaart | oud over nieuw

in licht blauw is zichtbaar de contouren van de huidige situatie.

zoeklocatie kunstwerk ‘grote ster’
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tekening is verschaald. zie tekening als bijlage voor orginele schaal.

kruispunt nader uit te werken afhankelijk van 
ingebruikname uithoflijn, lijnvoering bussen 
en impact als doseerpunt.
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themaKaarten
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spuikoker locatie

de spuikoker is een in de jaren ‘70 ondergrondse gebouwde verbinding van 700 meter lang tussen de stadsbuitengracht en de 
weerdsingel. de spuikoker heeft na de demping van de Catharijnesingel gediend als doorstroming van het watersysteem in de singel.

de spuikoker is niet meer nodig. een groot deel van de spuikoker tussen de marga Klompébrug en de walsteeg zal gebruikt worden als 
bergbezinkbasin (opvangen van regenwater). de rest wordt zoveel mogelijk verwijdert.
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verhardingen

* ontwerp inrichting catharijnesingel in studie

de keuze van verhardingen op de rijwegen, fietspaden en stoepen/ parkpaden zijn gebaseerd op materialen uit het ‘handboek openbare 
ruimte’ en het  ‘handboek binnenstad’ van de gemeente utrecht. *
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C. Klinker : novoton dikformaat d. Klinker : drielingen, 
koperbruin

e. asfalt f. rood asfalta. halfverharding - maas mix b. asfalt met slijtlaag (kleur 
overeenkomstig met halfverharding)
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banden

* ontwerp inrichting catharijnesingel, oversteken en op-/ afritjes voor fietsers en voetgangers in studie

de keuze van trottoirbanden, opsluitbanden, inritbanden en op-/afritjes zijn gebaseerd op materialen uit het ‘handboek openbare 
ruimte’ en het  ‘handboek binnenstad’ van de gemeente utrecht. *

50 cm band (recht, zicht 8cm) 30 cm band (recht, zicht 8cm) 15 cm band (recht, zicht 5cm)

50 cm band (overgangsband recht naar busband) 30 cm band (recht, vlakke band a-nivo)

60 cm band (inritband)

stalen rand 5 mm (‘zocherpark’)

50 cm band (busband)

50 cm band (overgangsband recht naar schuin)

15 cm band (overgangsband recht met zicht naar a-nivo)

50 cm band (schuin)

15 cm band (recht, vlakke band a-nivo)
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oversteekplaatsen inritbanden- langsparkeer trottoirbanden trottoirbanden busbandeninritbanden
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 bereikbaarheid - langzaam verkeer

Voetgangers route

fietsroutes

bestemmingsverkeer
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verkeerstromen

stads Verkeerstroom

bestemmingsverkeer

touringcar route richting Karel V hotel

zoek locatie keer mogelijkheid touringcar richting Karel V hotel

palen



Catharijnesingel zuid utreCht | VO+ |  Okra | 29 nOVember 2017 43



Catharijnesingel zuid utreCht | VO+ |  Okra | 29 nOVember 201744

parkeren

drop- off

parkeerplaatsen

drop-off boot

aanmeren (72uur)

Kano aanmeren (short-stay)

touringcar drop- off

touringcar staanplaats
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verlichting

b: singelmasta: pyke Koch lichtmast
type 3gup 341-343, utrechts 
model

enkelzijdig dubbelzijdig
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oevers

ecologische vooroevers op waterniveau 

houten beschoeiing +/- 20 cm boven waterniveau

bestaande houten steiger +/- 40 cm boven waterniveau

aangepaste houten (zit)steiger 
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park functies

pannaveld (een pannaveld is een speelveld van 6x8 meter

a. gietrubber binnen panna-veld b. beukenhaag
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d. Kunstbeeld ‘grote ster’hondentoilet e. natuurlijke speelelementen gemaakt met gekapte 
bomen
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straatmeubilair

b. zitbank
type ‘zocherbank’

C. mogelijkheid om rolstoel naast 
zitbank te plaatsen

a. afvalbak
type buizerd

in het ontwerp zal op drie plaatsen bovenstaande ruimte 
worden gecreeërd. 
bron: samen op pad, Kenniscentrum groen & handicap
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beplanting
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bomenplan

hand te haven bomen

nieuwe bomen (53 stuks)

te verplanten bomen (15 stuks)

aan te planten bomen vanuit verplanting (15 stuks)

te kappen bomen (40 stuks)
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aan te planten bomen

huidige kwaliteiten Behouden

nieuwe Bomen

4 stuks
Catalpa bignonioides
trompetboom

8 stuks
prunus ‘accolade’
japanse sierkers

6 stuks
prunus x yedoensis
yoshinokers

2 stuks
gleditsia triacanthos f. inermis
doornloze Christusdoorn

2 stuks nieuw/ 1 stuks verplant
pinus nigra
zwarte den

laanstructuur catharijnesingel

moerascypressen
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3 stuks
tilia henryana
gewimperde linde

5 stuks
ailanthus altissima
hemelboom

1 stuks
salix alba ‘Chermisina’
schietwilg

3 stuks
taxodium distichum
moerascypres

2 stuks
paulownia tomentosa
Keizersboom

1 stuks
salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
treurwilg

5 stuks
tilia europaea
zwarte linde

11 stuks nieuw/ 13 stuks verplant
platanus x hispanica
gewone plataan
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rhododendrons heesters

grassen & bollen

rhododendron ‘anna 
albertzard’
zalm-creme wit - mei
2,5-4,0m

enkelbloemige soorten tbv ecologie

rhododendron ‘Catawbiense 
boursault’
lichtpaars - mei
2,5-4,0m

rhododendron ‘Constanze’
roze mei-juni
2,5-4,0m

rosa bingo meidilandhedera helix ‘arborescens’
struikklimop

amelanchier lamarckii
Krentenboom

bloemenrijk gras- cruydt hoeck 
mengsel

bijen bollen mix
gazon
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eco-oevers

lythrum salicaria
grote kattestaart
bloeitijd: juni - september
hoogte: 70 cm - 90 cm

lysimachia thyrsiflora
moeras wederik
bloeitijd: mei - augustus
hoogte: 30 cm - 40 cm

scirpus lacustris
mattenbies
bloeitijd: juni - augustus 
(wintergroen)
hoogte: 120 cm - 150 cm

mentha aquatica
watermunt
bloeitijd: juli - september
hoogte: 30 cm tot 90 cm

Caltha palustris
dotterbloem
bloeitijd: maart - april
hoogte: 40 cm - 50 cm

filipendula ulmaria
moerasspirea
bloeitijd: juli - augustus
hoogte: 35 cm (bloemhoogte 
60 tot 80 cm)

butomus umbellatus
zwanenbloem
bloeitijd: mei - juli
hoogte: 80 cm - 100 cm

iris pseudacorus
gele lis
bloeitijd: mei - juni
hoogte: 80 cm - 100 cm

alisma plantago-aquatica 
grote waterweegbree
bloeitijd: juni - september
hoogte: 30 cm - 120 
cm(bloem)

Carex acutiformis
moeraszegge
bloeitijd: april - juni
hoogte: 40 cm - 60 cm

myosotis scorpioides
moerasvergeet-mij-nietje
bloeitijd: april - augustus
hoogte: 15 cm - 100 cm
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rhododendrons

heesters
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oever

grassen & bollen
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bloeikalender bomen en beplanting

BOMEN:      

Catalpa bignonioides

platanus x hispanica

tilia europaea

tilia henryana

salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’

salix alba ‘Chermisina’

taxodium distichum

gleditsia triacanthos f. inermis

ailanthus altissima

paulownia tomentosa

prunus ‘accolade’

prunus x yedoensis

pinus nigra

Quercus x turneri ‘pseudoturneri’

RHODODENDRONS:     

rhododendron ‘anna albertzard’

rhododendron ‘Catawbiense boursault’

rhododendron ‘Constanze’

OEVERBEPLANTING:     

alisma plantago-aquatica

butomus umbellatus

Caltha palustris

Carex acutiformis

filipendula ulmaria

iris pseudacorus

lysimachia thyrsiflora

lytrum salicaria

menta aquatica

myostis scorpioides

scirpus lacustris

RUIG GRASLAND:     
anthriscus sylvestris (fluitekruid)
anchusa officinalis (gewone ossentong)

januari

januari

januari

januari

februari

februari

februari

februari

maart

maart

maart

maart

april

april

april

april

mei

mei

mei

mei

juni

juni

juni

juni

juli

juli

juli

juli

augustus

augustus

augustus

augustus

september

september

september

september

oktober

oktober

oktober

oktober

november

november

november

november

december

december

december

december

in onderstaand schema is schematisch weergegeven wanneer en in welke kleur de beplanting accenten geeft gedurende het gehele jaar. 
de verschijningsvormen waar in onderstaand schema rekening is hehouden zijn bloei, herfstkleur, vruchtendragend en/ of winterbeeld.
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details
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detail willemsplantsoen parkeerplaats
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detail willemsplantsoen plateau
en markering buitenranden stadsmuur

de markering van de voormalige stadsmuur in de verharding is momenteel binnen de gemeente nog in studie. de precieze inpassing zal hierdoor mogelijk nog aangepast worden.
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detail mariaplaats - willemsplantsoen
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detail parkpad met inspectieputten
de inspectieputten zijn voor de toegangelijkheid van het bergbezinkbasin (bbb). deze inspectieputten (3stuk) bevinden zich aan de beide uiteinden van het bbb.
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detail willemsplantsoen park
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detail parkpad overgang materialen
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detail parkpad met straatmeubilair

in het ontwerp zal op drie plaatsen bovenstaande ruimte 
worden gecreeërd. 
bron: samen op pad, Kenniscentrum groen & handicap
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detail geertebolwerk zijstraat
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detail geertebolwerk verkeersdruppel



Catharijnesingel zuid utreCht | VO+ |  Okra | 29 nOVember 201778

principe opbouw parkpaden
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panna-veld

Verbeelding van het pannaveld (speelveld) van 6 x 8 meter
toegankelijkheid en gebruik speelveld zal nader worden besproken met betrokken personen binnen 
gemeente utrecht - afdeling maatschappelijke ontwikkeling sport en samenleving
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Drs CDrs BDrs A
Drs D

zit-/ kanovlonder
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Drs CDrs BDrs A
Drs D

zit-/ kanovlonder
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zitvlonder

STEIGER DOORSNEDE A

Drs A

Drs A - top
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zitvlonder

STEIGER DOORSNEDE B

Drs B

Drs B- top
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zitvlonder

STEIGER DOORSNEDE C
Drs C
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zitvlonder
Drs  D

Drs D- top

STEIGER DOORSNEDE D
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zit-/ kanovlonder
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vlonder/ aanlegsteigers

VOORZIENINGEN AANLEGGEN KANO’S EN BOTEN VOLGENS 
BESTAAND PRINCIPE
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eco-oever principe
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eco-oever bovenaanzicht
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materialenlijst

Materiaalstaat | OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN
Catharijnesingel Zuid (met  Catharijnesingel, Geertebolwerk en Willemsplantsoen)

datum: 20 oktober 2017

projectnaam: Catharijnesingel Zuid

projectnummer: 17‐035

fase: VO+

status: concept

onderdeel / locatie materiaal  specificaties leverancier 

VERHARDINGEN

CATHARIJNESINGEL

rijweg asfalt Onderlaag: AC‐22 base, mengseltype OL‐B, dikte 55mm, 50% PR toegestaan, kleur zwart

Tussenlaag: AC‐16 base, mengseltype OL‐B, dikte 45mm, geen PR toegestaan, kleur zwart

Deklaag: AC‐8 surf, mengseltype DL‐B, dikte 25mm, geen PR toegestaan, kleur zwart

drempelconstructie asfalt specificatie als bovenstaand

fietspad asfalt Onderlaag: AC‐16 base, mengseltype OL‐B, dikte 60mm, max 50%  PR toegestaan, kleur zwart

Deklaag: van DESA op basis van SMA‐NL‐8, laagdikte 30mm, geen PR toegestaan, kleur rood, keuze deklaag i.o.m. wegbeheerder

Bij vervanging deklaag: MODUS op basis van SMA‐NL‐8, laagdikte 30mm, geen PR toegestaan, kleur rood, keuze deklaag i.o.m. wegbeheerder

stoep gebakken klinkers type Novoton, dikformaat, afm. 200 x 65 x 85 mm, kleur roodbruin, halfsteens/ elleboogverband, ca. 73 st/m2, klasse A4‐12 Wienerberger

markering in stoep gebakken klinkers type Carrera, dikformaat, afm. 200 x 65 x 85 mm, kleur wit , klasse A4‐12

WILLEMSPLANTSOEN

rijweg gebakken klinkers type Novoton, dikformaat, afm. 200 x 65 x 85 mm, kleur roodbruin, keperverband, ca. 73 st/m2, klasse A4‐12 Wienerberger

parkeervakken gebakken klinkers type Ancienne Belgique, kleiklinker, getrommeld, afm. Ca. 185 x 45 x 90 mm, kleur koperbruin, elleboogverband, ca. 120 st/m2, klasse A4‐12 Vande Moortel

markering parkeervakken gebakken klinkers type Carrera, dikformaat, afm. 200 x 65 x 85 mm, kleur wit , klasse A4‐12

stoep gebakken klinkers type Ancienne Belgique, kleiklinker, getrommeld, afm. Ca. 185 x 45 x 90 mm, kleur koperbruin, halfsteensverband, ca. 120 st/m2, klasse A4‐12 Vande Moortel

markering stadsmuur basalt type basalt keitjes, afm. Ca. 100x100x100 mm, kleur zwart Stone Base

GEERTEBOLWERK

rijweg gebakken klinkers type Novoton, dikformaat, afm. 200 x 65 x 85 mm, kleur roodbruin, keperverband, ca. 73 st/m2, klasse A4‐12 Wienerberger

stoep gebakken klinkers type Ancienne Belgique, kleiklinker, getrommeld, afm. Ca. 185 x 45 x 90 mm, kleur koperbruin, elleboogverband, ca. 120 st/m2, klasse A4‐12 Vande Moortel

drempelconstructie (druppel) gebakken klinkers type Novoton, dikformaat, afm. 200 x 65 x 85 mm, kleur roodbruin, keperverband, ca. 73 st/m2, klasse A4‐12 Wienerberger

markering drempelconstructie gebakken klinkers type Carrera, dikformaat, afm. 200 x 65 x 85 mm, kleur wit , klasse A4‐12

SINGELPARK

wandelpad granulaat type Stabilizer, sortering 0‐5 mm, kleur Maas‐mix Ecodynamic

wandelpad (keer mogelijkheid verkeer) asfalt met strooilaag asfalt zie type bovenstaand, strooilaag: Bretoens Graniet, gradatie 1/3 mm, geel Rotim

stoep gebakken klinkers type Ancienne Belgique, kleiklinker, getrommeld, afm. Ca. 185 x 45 x 90 mm, kleur koperbruin, halfsteensverband, ca. 120 st/m2, klasse A4‐12 Vande Moortel

KANTOPSLUITING

kantopsluiting 10 cm beton afm. 100x200x1000 mm, kleur grijs, sluiting visbek Giverbo

 1
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materialenlijst

kantopsluiting 20 cm beton afm. 180/200x250x1000 mm, kleur grijs, sluiting visbek Giverbo

kantopsluiting 30 cm beton afm. 280/300x250x1000 mm, kleur grijs, sluiting visbek Giverbo

kantopsluiting 50 cm beton afm. 480/500x250x1000 mm, kleur grijs, sluiting visbek

kantopsluiting 15 cm natuursteen rechte band, type Chinees graniet G654, afm. 150x250x1000 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding bovenzijde R = 5 mm Stone Base

natuursteen verloopband links, type Chinees graniet G654, afm. 150x200 naar 50/200 x250 lengte 550 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding R = 5 mm Stone Base

natuursteen verloopband rechts, type Chinees graniet G654, afm. 50/200 naar 150x200 x250 lengte 550 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding R = 5 mm Stone Base

kantopsluiting 30 cm natuursteen rechte band, type Chinees graniet G654, afm. 300x250x1000 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding bovenzijde R = 5 mm Stone Base

natuursteen schuine band, type Chinees graniet G654 afm. 50/300x250x1000 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding bovenzijde R = 5 mm Stone Base

natuursteen verloopband links, type Chinees graniet G654, afm. 300x250 naar 50/300 x250 lengte 550 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding R = 5 mm Stone Base

natuursteen verloopband rechts, type Chinees graniet G654, afm. 50/300 naar 300x250 x250 lengte 550 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding R = 5 mm Stone Base

kantopsluiting 50 cm natuursteen rechte band, type Chinees graniet G654, afm. 500x250x1000 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding bovenzijde R = 5 mm Stone Base

natuursteen schuine band, type Chinees graniet G654 afm. 50/500x250x500 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding bovenzijde R = 5 mm Stone Base

natuursteen verloopband links, type Chinees graniet G654, afm. 500x250 naar 50/500x250 lengte 550 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding R = 5 mm Stone Base

natuursteen verloopband rechts, type Chinees graniet G654, afm. 50/500x250 naar 500x250 lengte 550 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding R = 5 mm Stone Base

inritbanden natuursteen schuine band, type Chinees graniet G654 afm. 50/800x250x500 mm, afwerking rondom gezaagd en gevlamd, afronding bovenzijde R = 5 mm Stone Base

bushalte perronbanden natuursteen rechte band 25/30, type Chinees graniet G654, afm. 250/300x400x2000 mm,  incl verloopbanden 250/300x400mm ‐ 500x250mm, lengte 1,00 m,  afwerking 

rondom gezaagd en gevlamd, afronding bovenzijde R = 10 mm Stone Base

AFWATERING

Trottoirkolk beton‐gietijzer TRK‐4718, afm. 300x450x950 , ééndelig, met gietijzeren rooster, haaks TBS Soest

Straatkolk beton‐gietijzer Type STR‐9737, afm. 300x450x850 mm, eendelig, met gietijzeren rooster, holling 7 mm TBS Soest

Drain pvc‐kunstof PE Drainagebuis PP450 ‐ ø 80mm Vos Kunststoffen

CONSTRUCTIES

beschoeiing singel hardhout materialen en detaillering worden in later stadium gespecificeerd

beschoeiing vooroever hardhout materialen en detaillering worden in later stadium gespecificeerd

aanlegsteiger hardhout materialen en detaillering worden in later stadium gespecificeerd

zitsteiger hardhout materialen en detaillering worden in later stadium gespecificeerd

kanosteiger hardhout materialen en detaillering worden in later stadium gespecificeerd

TERREININRICHTING

zitbank 'klassiek' Gietijzer/ Hardhout type Zocherbank, afm. 830x570x2000mm, zithoogte 42 cm, gietijzer/ hardhout,  kleur klassiek groen (RAL 6012), incl. anti‐graffiti behandeling Gardeluxe
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materialenlijst

afvalbak  RVS/ verzinkt staal type Capitole, afm. 400x307x1100mm, inhoud 55 liter, bak: verzinkt staal, staander: gemoffeld RVS, kleur klassiek groen RAL 6012,  met uitneembare binnenbak Bammens

afzetpaal Verzinkt staal type: Utrechtenaartje, afm. 1480 mm hoog,  750 mm boven maaiveld, 4 mm staal, thermisch verzinkt, kleur klassiek groen RAL 6012 met logo van Utrecht VCP Streetcare

afzetpaal uitneembaar Beton/ Verzinkt staal type: Utrechtenaartje, afm. 750 mm hoog, op betonvoet, 4 mm staal, thermisch verzinkt in kleur klassiek groen RAL 6012 met logo van Utrecht VCP Streetcare

trapveldje Rubber Playtop rubber, kleur Earth Blend, verlaagd aangelegd dmv betonnen opsluitband ob10, kleur grijs Playtop

Kunstof HopHop 1: diameter 500 x hoogte 400 x inbouwdiepte 550mm‐9kg  Panache Streetfurniture

HopHop 2: diameter 350 x hoogte 550x inbouwdiepte 400mm‐9kg  Panache Streetfurniture

HopHop 500 : diameter 500 x hoogte 400mm‐6kg  Panache Streetfurniture

natuurlijke speelvoorziening Hout te maken uit te kappen bomen projectgebied

lichtmast 4 meter Gietijzer Siermast Pyke Koch, type 3GUP 341‐343, Utrechts model Royal 1928, kleur RAL 6012 DBL Verlichting

lichtmast 7 meter Aluminium/ Verzinkt staal? type: Singelmast, toegepast enkel‐ en dubbelzijdig , kleur 6012 DBL Verlichting

BEPLANTING / BOMEN

Bomen Catalpa bignonioides 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Platanus x hispanica 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Tilia europaea 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Tilia henryana 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Salix alba 'Chermisina' 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Taxodium disticum 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Gleditsia triacanthos f. Inermis 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Ailanthus altissima 1e grootte, maat 30‐35, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Paulownia tomentosa 2e grootte, maat 20‐25, 3x verplant, met draadkluit van den Berk

Pinus nigra subsp. Nigra 2e grootte, maat 20‐25, 5x verplant, met draadkluit van den Berk

Prunus x yedoensis 3e grootte, maat 20‐25, 3x verplant, met draadkluit van den Berk

Prunus 'Accolade' 3e grootte, maat 20‐25, 3x verplant, met draadkluit van den Berk

Rhododendrons Rhododendron ‘Anna Albertzard’ maat nader te specificeren van den Berk

Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’ maat nader te specificeren van den Berk

Rhododendron ‘Constanze’ maat nader te specificeren van den Berk

Oeverbeplanting nader te specificeren

Bollen Bijen bollen mix Mengsel 7 Lubbe Lisse

Ruig grasland Mengsel Bloemenrijk gras M5 ‐ naderhand spontane ontwikkeling met gewone ossetong & fluitenkruid Cruydt Hoeck

Gras Mengsel Low Maintenance Barenbrug
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bijlage
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zoekgebied voetgangersbrug
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