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Voorwoord

De gemeente Eindhoven heet u als nieuwe bewoner van Blixembosch Buiten van harte welkom op Het 

 Plateau. Via deze uitgave informeren we u graag over deze bijzondere en duurzame woon- en leefomgeving. 

Met name enkele bijzondere inrichtingsaspecten van Het Plateau willen we graag met u delen. Maar ook 

andere, meer praktische onderwerpen kunt u in deze bewonersgids lezen. 

Fijn als u even de tijd wilt nemen om deze informatie door te nemen. In het bijzonder als u met uw tuin aan 

de slag gaat, of (op een later moment) wilt gaan verbouwen. De informatie is bedoeld om op een prettige en 

duurzame wijze op Het Plateau te kunnen wonen, samen met uw buurtgenoten, nu en in de toekomst.

Projectgroep Blixembosch Buiten.
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disclaimer 
Deze bewonersgids is een uitgave van de  gemeente 
Eindhoven, in samenwerking met de ontwikkelaar VOF 
Blixembosch Buiten (BPD en Hurks) en bouwer Hurks. 

Aan de totstandkoming ervan is de  uiterste zorg 
besteed. Voor informatie die  desondanks onvolledig 
of onjuist is opgenomen, aanvaarden de gemeente 
Eindhoven, VOF Blixembosch Buiten en Hurks geen 
aansprakelijkheid. 

Niets uit deze uitgave mag worden ver menigvuldigd of 
openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming 
van de gemeente Eindhoven.
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inleiding

De buurt Blixembosch Buiten telt ongeveer 430 grondgebonden woningen (zo’n 250 woningen in De Velden 

en 180 woningen op Het Plateau). De buurt bevindt zich aan de noordoostzijde van Eindhoven, op de rand 

tussen de stad en het natuurlijke landschap. Het gebied sluit aan de zuidzijde aan op de bestaande wijk 

Blixembosch (stadsdeel Woensel-Noord) en wordt daarmee verbonden met de stad. 

De bijzondere landschappelijke ligging van Blixembosch Buiten nodigde uit tot het creëren van een uniek 

woonmilieu. Plandeel Het Plateau is de laatste fase van deze uitbreiding en telt ongeveer 180 nieuwe wo-

ningen, met licht gekleurde materialen en een zonnige uitstraling.

Uniek en groen landschap 
Blixembosch Buiten wordt als het ware omarmd door een unieke groene, landschappelijke contour. Het 

aangrenzende landschap zorgt voor eenheid als basis voor de verschillende woonmilieus in deze buurt. Dit 

landschap omvat zowel bestaande als nieuwe landschappelijke elementen: bosjes en bomen, de oorspron-

kelijke en nieuwe wal, de nieuwe waterbergingen en de zogeheten Scheg (groene, openbare ruimte, centraal 

op Het Plateau). Daarnaast liggen in de directe omgeving de Aanschotse Beemden en Esp als landschappe-

lijke structuren. Ook deze dragen bij aan de landschappelijke uitstraling en beleving.

Opmerkelijke hoogteverschillen
Naast al deze groene elementen spelen ook de opmerkelijke hoogteverschillen op Het Plateau een belang-

rijke rol. Door het gecreëerde landschap van de Wal en de Laagte (waterbergingen) ligt Het Plateau drie tot 

vijf meter hoger dan het plandeel De Velden. De toegang tot Het Plateau loopt via de straat Panorama (steil) 

omhoog vanuit de Buitendreef en daalt weer richting de Veldlaan.

Het hoogteverschil richting de woningen wordt opgevangen met trapjes en hellingbanen. Ook een deel van 

de inritten bij de woningen zijn met een helling ontworpen.



8 | Blixembosch Buiten - Het Plateau Bewonersgids gemeente Eindhoven | 9

Duurzame omgeving
Binnen Het Plateau wordt bijzondere aandacht besteed aan het duurzaam omgaan met (regen)water, groen 

en klimaat. Het regenwater dat op Het Plateau valt, wordt opgevangen in de Laagte. Daarna stroomt het rich-

ting de Groote Beek (bij het fietstunneltje richting Ikea). Het regenwater wordt zichtbaar afgevoerd via de 

openbare ruimte, over het maaiveld -de weg-, richting de waterbergingen en de regenwatertuin. Het water 

wordt daarmee zoveel mogelijk geïnfiltreerd op de plek waar het valt, afgevoerd en gebufferd (opgeslagen in 

de waterbergingen). Door het water bovengronds af te voeren, is het hemelwaterriool grotendeels komen te 

vervallen. Dit is uniek voor Eindhoven en sluit aan op de gemeentelijke visie voor klimaatadaptief inrichten 

van de openbare ruimte. De waterbergingen hebben een ecologische, natuurvriendelijke inrichting. Ook de 

wal is ecologisch ingericht en wordt net als de waterbergingen op natuurlijke wijze (extensief) beheerd. Dat 

wil zeggen dat er 2x per jaar gemaaid wordt en het maaisel afgevoerd wordt. Op termijn kan wellicht worden 

volstaan met 1x per jaar maaien en afvoeren. Zowel de wal als de waterbergingen zijn onderdeel van een 

 Ecologische VerbindingsZone (EVZ). De wal ligt 10-12 meter boven het maaiveld van Het Plateau.
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1.
klimaat

Ook in Nederland zien we steeds vaker zware regenbuien, stormachtige periodes, hittegolven en lange pe-

riodes van droogte. Wanneer het lang droog is (zoals tijdens de zomers van 2019 en 2020), dalen de grond-

waterstanden, waardoor de bodem verdroogt. Tijdens zware regenval en lange periodes met buien, ontstaat 

juist wateroverlast (zoals in juli 2021), omdat het (vuilwater)riool de grote hoeveelheden water niet aan kan. 

De openbare ruimte is in de loop der jaren steeds minder groen geworden door aanleg van meer verhar-

ding (verkeer en parkeren) en bebouwing. Maar ook tuinen zijn steeds vaker voorzien van veel verharding. 

Hierdoor kan hittestress ontstaan. De temperatuur, met name in de stad en in de bebouwde omgeving, kan 

flink oplopen. Asfalt, klinkers en tegels, maar ook gebouwen nemen veel warmte op en geven deze ook weer 

af. De hoge temperaturen hebben een nadelig effect op onze gezondheid. Daarnaast kan op de plekken waar 

verharding ligt, het regenwater niet of minder goed in de bodem zakken. Daardoor is de kans op waterover-

last groter.

Door zoveel mogelijk groen in de woonomgeving aan te brengen, verlagen we de omgevingstemperatuur en 

kan het water beter weg. Dat geldt voor groen in de openbare ruimte, maar ook voor groen in de tuin. Door 

het regenwater dat op de daken valt af te koppelen en niet aan te sluiten op het vuilwaterriool, maar via 

tuinen en de openbare ruimte af te voeren naar de waterbergingen, wordt het vuilwaterriool minder belast. 

Daarnaast brengen we op deze manier het water terug in de natuur. Tenslotte wordt een groene omgeving als 

prettig ervaren, de leefbaarheid en uitstraling wordt verbeterd, de biodiversiteit wordt verhoogd en de lucht 

wordt schoner.

10 | Blixembosch Buiten - Het Plateau
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Landschapsontwerp en 
 groenstructuur

De openbare ruimte heeft een groene inrichting in de vorm van kruiden, vaste planten, grassen, heesters en 

bomen. Deze vegetatie heeft een positieve invloed op de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarde. Daar-

naast helpt groen de stad klimaatbestendig te maken. De verschillende groensoorten zorgen voor schaduw, 

nemen water op, houden dit vast en verdampen dit weer (zorgt voor verkoeling), nemen CO2 op en vangen 

fijnstof af. Tenslotte verfraaien ze het landschap en de woonomgeving, dragen bij aan de gezondheid, zorgen 

voor een prettige leefomgeving en verhogen de waarde van een woning.

De groenstructuur van Blixembosch Buiten bestaat uit een aantal onderdelen.

De bestaande structuur
1. de bestaande (geluids)wal (plandeel De Velden);

2. het ‘Eikenlaantje’;

3. de groenstructuur aan de Buitendreef;

4. de bomenstructuur (populieren) aan de Aanschot;

5. de boomstructuren in plandeel De Velden;

6. het groen in de woonstraten haaks op de wal in plandeel De Velden.

De nieuwe structuur
7. de nieuwe (geluids)wal (plandeel Het Plateau);

8. de Laagte, met de waterbergingen en regentuin;

9. de Scheg;

10. de bomen- en groenstructuur aan de Panorama;

11. de groenstructuur in de woonstraten van Het Plateau;

12. het groen in de parkeerhoven (niet openbaar).
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Ecologische VerbindingsZone
De nieuwe geluidswal maakt deel uit van een Ecologische VerbindingsZone (EVZ). Deze is daarom aange-

plant en ingezaaid met inheemse boom-, heester- en plantsoorten en wordt extensief beheerd ten gunste 

van natuurontwikkeling.

De inrichting van de Laagte bestaat uit twee waterbergingen en een regentuin. Deze wordt voorzien van een 

aantal inheemse bomen en heesters, en ingezaaid met passende kruidenrijke mengsels. Ook hier wordt 

extensief beheerd ten gunste van de natuur. Onder het hoofdstuk ‘Watersysteem en groen’ is meer informa-

tie te vinden over de inrichting van de Laagte. Naar verwachting vestigen verschillende soorten amfibieën, 

kleine zoogdieren, insecten, vlinders en vogels zich hier.

Aandacht voor biodiversiteit
De waterbergingen, groene randen, bermen en de Scheg zijn ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. In de 

Scheg worden spelen en groen geïntegreerd. De bomen zijn veelal inheems. Er is ruimte voor een walnoten-

boom en een tamme kastanje. Van de walnoot zijn sporen gevonden in het archeologische botanisch onder-

zoek, een kastanje past hier goed bij.

De Scheg is ingezaaid met kruiden en grassen. Een deel wordt 2x per jaar gemaaid en afgevoerd. Het andere 

deel, waar gespeeld en verbleven kan worden, wordt 1x per 3-4 weken gemaaid. Hierdoor ontstaat er in beide 

gevallen een minder keurig gazon dan we gewend zijn. Bloemen en kruiden, maar ook insecten en kleine die-

ren krijgen daardoor de kans om zich te ontwikkelen, waardoor er een hogere biodiversiteitswaarde ontstaat. 

In het kruidenmengsel zitten onder andere madeliefjes, boterbloemen en verschillende soorten klaver. 

De inrichting van het landschap draagt ook bij aan de voedselvoorziening van de gierzwaluw en de gewone 

dwergvleermuis. Ze jagen op kleine insecten als muggen en zweefvliegen. Een aantal woningen zijn na-

tuurinclusief gebouwd en krijgen speciale nestkasten in de gevel voor gierzwaluwen en gewone dwergvleer-

muizen. Het gaat hier om zomerverblijfplaatsen voor de gierzwaluw en om zomer-, paar-, kraam- en winter-

verblijfplaatsen voor de dwergvleermuis.
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Panorama
Ook in de Panorama, de lus, is een structuur van bomen en plantvakken aangelegd. De bomen staan aan een 

zijde van deze lus en bestaat uit drie soorten iepen. Voor het maken van de plannen is een archeo logisch 

 onderzoek uitgevoerd. Onderdeel hiervan was een botanisch onderzoek. In dat onderzoek staat dat er 

sporen gevonden zijn van iepen. Iepen zijn sterke bomen en goede groeiers. Zo ontstaat er relatief snel een 

sterke boomstructuur. Er is gekozen voor een mix van 3 soorten iepen, om in de toekomst het risico op uitval 

vanwege mogelijke ziekten en plagen te voorkomen. De plantvakkken bestaan voor 70% uit een mix van  

5 soorten (sier)grassen, in combinatie met 30% vaste planten en bloembollen, met een rustige natuurlijke, 

landschappelijk uitstraling. De hoogte van de beplanting wordt ongeveer 70 cm.

De woonstraten
Tenslotte is er ook in de woonstraten zoveel mogelijk groen aangelegd. Dit draagt ook bij aan de informele en 

groene sfeer. De plantvakken bestaan voor 80% uit een combinatie van 2 kleuren vaste planten, 3 plant-

soorten per kleur. Elke straat heeft een eigen kleurcombinatie. De vaste planten zijn gecombineerd met 

20% (sier)grassen (3 soorten). De hoogte van de beplanting wordt ongeveer 70cm. Op een aantal plekken is 

ruimte voor een enkele boom, waarbij het qua soorten aansluit op wat er al in de omgeving staat.

De plantvakken liggen iets verlaagd, waardoor water kan infiltreren in het groen. Waar nodig worden de 

plantvakken voorzien van een hekwerkje, om aanrijdschade te voorkomen. De parkeerhoven zijn door de 

aannemer ingericht.



3.
Watersysteem en groen

De manier waarop er met water omgegaan wordt, speelt een grote rol in Het Plateau. De afvoer van schoon-

water (hemelwater/regenwater), wordt geheel gescheiden gehouden van het vuil water (rioolwater).

Het principe van het gemeentelijk waterbeleid en daarmee ook het watersysteem in Blixembosch Buiten, is 

water vasthouden, bergen en afvoeren. Uitgangspunt is wateroverlast voorkomen, of in ieder geval ver-

minderen. De waterbergingen zijn onderdeel van het stedelijke watersysteem en zijn hard nodig om water-

overlast door regenval te voorkomen. Het regenwater van Het Plateau wordt (zichtbaar) bovengronds via een 

stelsel van molgoten afgevoerd naar de Laagte. Een molgoot is een gootconstructie met het doel water af te 

voeren naar een straatkolk, groen, een regentuin of waterberging. De goot in Het Plateau bestaat uit 6 rijen 

gebakken klinkers, waarvan de middelste rijen lager liggen dan de buitenste rijen.

De Laagte bestaat uit drie waterbergingen; twee waterpartijen en een regentuin.
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De ‘centrale waterpartij oost’ en de ‘centrale waterpartij west’ zijn waterhoudende waterbergingen. Dit zijn 

waterbergingen waarin in principe altijd water staat, gevoed door grondwater en regenwater. De regentuin 

functioneert als wadi en staat het grootste gedeelte van het jaar droog.

Het regenwater dat terecht komt op de daken, private kavels en de verharding (terrassen, paden, straten 

en stoepen) van Het Plateau, wordt bovengronds, via een stelsel van molgoten, afgevoerd naar de centrale 

waterpartijen. Bij hevige en of langdurige regen wordt het water in de waterpartijen opgeslagen en vertraagd 

afgevoerd naar de regentuin. Hier wordt het regenwater tijdelijk vastgehouden en krijgt het de kans om in de 

bodem weg te zakken, om van daar uit verder af te voeren naar de Groote Beek.

In principe wordt het regenwater dus bovengronds afgevoerd en niet via (schoonwater) rioleringen.

Wel liggen er op een aantal plaatsen, voor in geval van nood, enkele regenwaterrioleringen om waterproble-

men bij extreme regenval te voorkomen.

Beplanting en waterkwaliteit
Vanwege de uitstraling en waterkwaliteit (voorkomen te snelle opwarming), worden de centrale water-

partijen voorzien van grondwater. Op deze manier heeft het water ook betekenis voor flora en fauna, naast 

het opvangen van regenwater. De taluds zijn verschillend van helling/steilte, waardoor er nog meer verschil-

lende planten gaan groeien. Ook dit draagt bij aan de biodiversiteit.

Bij het ontwerp van de waterbergingen is rekening gehouden met wisselende waterstanden. De oevers zijn 

ingezaaid met op de ene plek beplanting die zich meer thuis voelt op droge delen, op de andere plek be-

planting die zich thuis voelt op meer vochtige, natte delen. De gekozen beplanting heeft ook een positieve 

invloed op de waterkwaliteit.

De Laagte is functioneel ingericht en wordt extensief beheerd. Het beeld is hier een (middel)hoge kruid-

achtige vegetatie met een enkele boom en heester, dus geen strak gazon. Op deze manier wordt een com-

binatie gemaakt van water bergen en het vergroten van de ecologische waarde van de Laagte.
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Er is ruimte voor een beperkt aantal (inheemse) bomen en heesters. Er zijn bomen en heesters, omdat groen 

positief is voor de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van de omgeving. Te veel bladval heeft namelijk 

een nadelig effect op de waterkwaliteit (werkt bemestend). Daarnaast zorgt te veel bladval voor een (dikke) 

sliblaag, waardoor er minder ruimte komt voor waterberging. 

Op het diepste punt is de waterberging 2 meter diep, zodat de waterpartijen niet te snel droog vallen en op-

warmen. Opwarming heeft een negatief effect op de waterkwaliteit.

Tussen de meest zuidelijke rij woningen en de centrale water-

partijen komt een struinpad, een informeel (verstevigd) pad dat 

alleen te gebruiken is wanneer het water niet te hoog staat.

Waterpartijen: géén recreatieve functie
De waterpartijen zijn alleen bedoeld voor het bergen van water en niet als recreatiewater of siervijver. 

 Spelen, zwemmen en schaatsen wordt in dit water ten strengste afgeraden. De waterkwaliteit kan gedu-

rende het seizoen veranderen en is onder andere afhankelijk van het weer (de temperatuur). Het water is 

ook niet bedoeld voor en geschikt om in te vissen. Het is dus ook niet de bedoeling om hier vis uit te zetten. 

Vissen eten eieren en larven van amfibieën en de poep van vis werkt bemestend, wat een ongunstig effect 

heeft op de waterkwaliteit.

Aandacht voor waterkwaliteit
Aandacht voor de waterkwaliteit is van cruciaal belang voor de biodiversiteit, voor zowel dieren als planten. 

Maar ook voor de mens is het van belang; het is de basis van ons voedselsysteem en het zorgt ervoor dat we 

betaalbaar kraanwater hebben. Bij een slechte waterkwaliteit wordt de waterzuivering moeilijker en daarmee 

duurder. Daarnaast kan water van een slechte kwaliteit gaan stinken.
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Het vuil en afval dat op straat terecht komt en uiteindelijk (bij regen) in de waterpartijen terecht komt, heeft 

een ongunstig effect op de waterkwaliteit. Denk hierbij aan zwerfafval en vervuild water van het was-

sen van auto’s. Het water uit zwembaden met chloor o.i.d. dient geleegd te worden op het vuilwaterriool 

 (bijvoorbeeld in de woning in een gootsteen of wasbak) en niet op straat (of in je tuin), waardoor het in de 

water partijen terecht komt. Chloor is slecht voor het groen (ook voor je eigen planten en gras) maar ook voor 

dieren als amfibieën en insecten. Zonder toevoegingen kan water uit een zwembadje wel zonder problemen 

de tuin in. Autowassen is behoorlijk milieubelastend. Bij het wassen komen naast zeepresten ook olieresten, 

rubberdeeltjes, fijnstof, vet, smeer, enz. vrij. Dit vervuilde water komt via de straat in de waterbergingen, dus 

in de natuur terecht. Het advies is daarom te kiezen voor een goede autowasstraat, waar het vervuilde water 

op de juiste manier wordt afgevoerd.

Het vuil en afval dat op straat terecht komt en uiteindelijk (bij regen) in de waterpartijen terecht komt, heeft 

een ongunstig effect op de waterkwaliteit. Denk hierbij aan zwerfafval en vervuild water van het wassen van 

auto’s. Het water uit zwembaden met chloor o.i.d. dient geleegd te worden op het vuilwaterriool (bijvoor-

beeld in de woning in een gootsteen of wasbak) en niet op straat (of in je tuin), waardoor het in de waterpar-

tijen terecht komt. Chloor is slecht voor het groen (ook voor je eigen planten en gras) maar ook voor dieren 

als amfibieën en insecten. Zonder toevoegingen kan water uit een zwembadje wel zonder problemen de 

tuin in. Autowassen is behoorlijk milieubelastend. Bij het wassen komen naast zeepresten ook olieresten, 

rubberdeeltjes, fijnstof, vet, smeer, enz. vrij. Dit vervuilde water komt via de straat in de waterbergingen, dus 

in de natuur terecht. Het advies is daarom te kiezen voor een goede autowasstraat, waar het vervuilde water 

op de juiste manier wordt afgevoerd.

Daarnaast heeft het voeren van eenden en andere vogels een negatief effect op de waterkwaliteit. Ook 

hondenpoep bemest de bodem en daarmee uiteindelijk het water. Door de bemesting van de bodem heeft 

dit naast een nadelig effect op de waterkwaliteit, ook een nadelig effect op het type vegetatie (kruiden). 

Hierdoor ontstaan meer typische ruigtekruiden als brandnetel en distel. Daarnaast is hondenpoep schadelijk 

voor het milieu, het vervuilt de bodem. In Eindhoven geldt overal een aanlijn- en opruimplicht; op straat, in 

het groen, op een hondenlosloopterrein en in de natuur moet u de poep van uw hond(en) zelf opruimen.
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Water in de buitenlucht bevat altijd voedingsstoffen, bijvoorbeeld van ingewaaide takjes, blaadjes en 

uitwerpselen (van vogels en dieren). Al het organische afval in het water wordt door bacteriën  geschikt 

gemaakt voor de groei van nieuwe organismen. Het water wordt daardoor steeds voedselrijker. De ingezaai-

de waterplanten nemen de voedingsstoffen (gedeeltelijk) op. Door een teveel aan voedingsstoffen (hon-

denpoep, overgebleven broodresten, enz.) gaat de waterkwaliteit achteruit en het water kan gaan stinken. 

De effecten van een verminderde waterkwaliteit zijn bijvoorbeeld algen- en bacteriegroei als botulisme en 

blauwalgen. Uit de lagen van blauwalg ontstaan giftige stoffen die je huid en ogen kunnen irriteren en maag- 

en darmklachten kunnen veroorzaken. Ook honden kunnen beter niet in water met blauwalg zwemmen. Ook 

botulisme wordt veroorzaakt door bacteriën en kan maag- en darmklachten veroorzaken en zelfs tot verlam-

mingsklachten leiden. Dit komt overigens niet heel vaak voor.

Speelplek nabij de regentuin
Bij de regentuin is een speelplek voor kinderen (zie verderop in de tekst voor een toelichting over de speel-

plekken). Vanwege de ‘waterveiligheid’ is de waterbodem aan de zijde van de speelplek hoger dan aan de 

westzijde. Daardoor staat er aan de zijde van de speelplek alleen water bij korte hevige regenbuien of lang-

durige regen. Er kan dan tijdelijk water staan.

Regenwater op percelen
Het regenwater dat op uw eigen perceel, de tuin, het dak (of de daken) en de verharding (terras, paden, inrit) 

valt, komt uit in de openbare ruimte. Bij een deel van de woningen komt het hemelwater dat op het dak valt 

via een ‘spuwer’ in de openbare ruimte terecht en bij een deel van de woningen via een ‘well-o-well’ in de 

inrit. Via de ‘well-o-well’ of de waterspuwer komt het water in de openbare ruimte terecht, vanwaar het via de 

molgoten richting de waterbergingen geleid wordt. 

Het is ook mogelijk om (een deel van) het regenwater op te vangen in bijvoorbeeld een regenton (met blad-

vanger tegen verstopping en kraantje) of waterbergingstank. Dit water kan vervolgens gebruikt worden voor 

het begieten van planten of het realiseren van een waterpartij in de tuin. 
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Groen op percelen
Bij de koopovereenkomst zit een bijlage waarop per kavel aangegeven staat wat het totale oppervlak is, welk 

deel van dit oppervlak bebouwd is en welk deel onbebouwd. Daarnaast staat aangegeven wat het minimale 

percentage is van het onbebouwde oppervlak dat voorzien zou moeten worden van vegetatie en om hoeveel 

vierkante meters dat gaat. Om het systeem van de bovengrondse waterafvoer goed te laten werken, is het 

van belang dat er zoveel mogelijk vegetatie wordt aangebracht. Onder vegetatie wordt alles ‘met wortels’ 

bedoeld, zoals gras, kruiden, vaste planten, struiken en bomen. Boomschors, zand of andere ‘verharding’ is 

geen vegetatie. De vegetatie zorgt er voor dat het water door de bodem wordt vastgehouden. Dit betekent 

ook dat er minder (kraanwater) gebruikt hoeft te worden voor het water geven aan de beplanting in de zomer. 

Het is slim om de vegetatie op de laagste punten van het perceel aan te brengen. Meer groen is natuurlijk al-

tijd goed. Op deze manier draag je bij aan een beter klimaat, een betere bodem en een hogere biodiversiteit. 

Door verdamping van het water uit bodem en groen en door schaduw van bomen blijft het op warme dagen 

koeler in de tuin. 

Het regenwater dat op het maaiveld valt, kan ook infiltreren, wegtrekken in de ondergrond. Hiervoor moet de 

bodem voldoende doorlatend zijn. Een bewoner kan ervoor kiezen om na de oplevering een infiltratievoor-

ziening aan te leggen. Let hierbij op dat deze voorzien moet worden van een zandvang om te voorkomen dat 

de infiltratievoorziening dichtslibt en daarmee zijn werking verliest. Deze moet jaarlijks gecontroleerd en 

leeggemaakt worden. Hiermee draag je nog meer bij aan een klimaat adaptieve omgeving.

Drainage
Daarnaast is er zowel op de percelen als in de openbare ruimte drainage voorzien. Drainage in de openbare 

ruimte zorgt ervoor dat de beplanting niet ‘verdrinkt’ (en wegrot), zorgt dat plekken beter en langer te gebrui-

ken zijn om te spelen en verblijven, en voorkomt wateroverlast.

Alle percelen zijn door de aannemer voorzien van een drainageaansluiting. De drainage die door de aannemer 

op de percelen is aangebracht, moet in stand gehouden worden. Zo wordt wateroverlast op de ‘buurkavels’ 

voorkomen. Het is mogelijk als bewoner om aanvullende drainage, als bijvoorbeeld een drainagegoot langs 

het terras, aan te sluiten op de drainageleiding in de tuin. De drainage op het eigen perceel is aangesloten op 

de drainageleidingen in de openbare ruimte (van de gemeente).



34 | Blixembosch Buiten - Het Plateau Bewonersgids gemeente Eindhoven | 35

Een drainage- of infiltratiebuis geeft het water via kleine gaatjes in de buis, af aan de bodem.

Drainage kan gecombineerd worden met een infiltratievoorziening (infiltratieput of -kolk).

Drainage- en infiltratievoorzieningen in de eigen tuin moeten door de bewoners zelf worden onderhouden. 

Dit geldt ook voor de uitstroomvoorzieningen in de vorm van spuwers en omgekeerde kolken. Naast het re-

guliere onderhoud, moet de bewoner ook zelf zorgdragen voor vervanging bij schade. Ook de spuwers en de 

omgekeerde kolken die door de aannemer op de percelen zijn aangebracht, moeten in stand gehouden wor-

den. Zo wordt wateroverlast op de ‘buurkavels’ voorkomen. Het is niet toegestaan om een hemelwaterafvoer 

aan te sluiten op de drainagevoorzieningen. Dit is ook vastgelegd in de (bijlage van de) koopovereenkomst.

Het advies is om geen bomen en/of heesters op of dichtbij riolerings- en/of drainagebuizen aan te planten. 

Dit belemmert eventuele herstel- of ontstoppingswerkzaamheden.

Een siervijver in de tuin kan tevens dienen voor de berging van water. Water in combinatie met beplanting 

zorgt voor leven in de tuin en is een sierelement in de tuin. Water in de tuin zorgt voor verkoeling op warme 

dagen. Door een vijver aan te leggen in de buurt van de regenwaterafvoer, kan het water eenvoudig richting 

de vijver worden geleid. Vanaf de vijver kan een overloop gemaakt worden, die het overtollige hemelwater 

(bij extreme buien) ondergronds naar de hemelwaterafvoer afvoert en vervolgens via het maaiveld naar de 

centrale waterberging stroomt. Let er dan dus op dat er aangesloten wordt op de hemelwaterafvoer en zorg 

ervoor dat het overlooppeil van de vijver boven het uitstroomniveau van de ‘spuwer’ of ‘omgekeerd werkende 

kolk’ geplaatst wordt, anders werkt het systeem niet. Ook kan een overloopvoorziening van vijver gereali-

seerd worden met een grindkoffer richting de aanwezige drainage. Een vijver vraagt wel onderhoud en kost 

ruimte in de tuin. Een vijver kan ook minder veilig zijn voor kleine kinderen. Dan is een wadi wellicht een 

betere optie. Een wadi in de tuin is een lager gelegen gedeelte in het groen, waarnaar het water toe kan stro-

men. Vanuit de wadi kan het overtollige water langzaam de bodem in zakken. Een wadi kan gecombineerd 

worden met een gat voor een trampoline.

Let er bij het aanbrengen van een vijver en bij het aanplanten van bomen wel op dat er voldoende (minimaal 

2 meter) afstand wordt gehouden van eventuele bodembronnen t.b.v. de bodemwarmtepomp. Deze bronnen 

zijn aangegeven op een tekening welke door de aannemer wordt verstrekt. 
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Het planten van bomen en heesters zorgt ervoor dat een tuin groener wordt, maar ook dat er veel water opge-

nomen wordt uit de bodem. Een boom of struik houdt als het ware het water vast. 

Zie voor meer informatie en ideeën 
Doe mee met Operatie Steenbreek Eindhoven (https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/groen/

groen-in-eindhoven/doe-mee-met-operatie-steenbreek-eindhoven) 

en Stichting Steenbreek - Samen van verstening naar vergroening (https://steenbreek.nl)

Walwoningen
De ruimte tussen de keerwand bij de walwo-

ningen en de wal wordt opgevuld met specifiek 

materiaal. Dit om verzakkingen door zetting te 

voorkomen en water goed door te laten. 

Het profiel achter de woning is ‘tonrond’, dus 

verloopt richting de zijkanten 5-10 cm omlaag 

t.b.v. afwatering. Deze zone, een strook van 

ca. 2 meter rondom de woning, kan door de 

bewoners gebruikt worden om de woning te 

onderhouden.

De gemeente onderhoudt door middel van een 

doorspuitvoorziening het drainagesysteem dat 

in deze zone ligt. Daarnaast maait de gemeente 

2x per jaar de vegetatie in deze zone, zodat de 

strook zijn  drainerende werking behoudt. 

Frequenter onderhoud van deze strook door be-

woners is gewenst. Dus bewoners mogen ook 

zelf  onkruid en boomvormers verwijderen 

als dit vanwege het beeld, door de bewoners 

gewenst is. Ook onder de woning zal een sepa-

rate drainage aangebracht worden, eventueel 

onderhoud hiervan is voor de bewoner.

De grond(aanvullingen) rondom de woning 

(inclusief de drainage) is aangebracht door de 

gemeente. In de koopovereenkomst is aange-

geven dat de zone rondom de walwoningen, 

aan de achterzijde en aan beide zijkanten rond-

om de walwoningen openbaar gebied blijft, in 

eigendom van de gemeente  Eindhoven. 

Daarnaast zijn er bodembronnen en leidingen 

aangebracht in de openbare ruimte rondom 

de wal woningen. De eigenaar van de woning 

is eigenaar van deze bodemlussen en -bron-

nen en daarmee verantwoordelijk voor beheer 

en onderhoud. De bodemlussen- en bronnen 

zijn kadastraal vastgelegd en er is een zakelijk 

recht op gevestigd. 

https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/groen/groen-in-eindhoven/doe-mee-met-operatie-steenbreek-eindhoven
https://steenbreek.nl/
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4.
stedenbouw

De Scheg is een groene ruimte met een parkachtige inrichting, die gecombineerd wordt met spelen. Er is 

voor gekozen om maar aan één zijde van de Scheg een woonstraat te realiseren, om dit gebied zo autoluw en 

groen mogelijk te maken. Aan de andere zijde van de Scheg ligt een voetpad. Via de Scheg is het mogelijk om 

naar de Laagte en De Velden te wandelen. Op de kop van de oorspronkelijke geluidswal vind je het Bastion. 

Van hieruit heb je een prachtig uitzicht op De Velden en op het water van de Laagte. 

De Panorama is de doorlopende straat, in de vorm van een lus, die zorgt voor de verkeersafwikkeling op Het 

Plateau. Deze straat is wat breder en formeler dan de woonstraten. Aan de Panorama kun je langs de straat 

parkeren. Aan de binnenzijde van de Panorama is een stoep van bijna twee meter breed. Aan de buitenzijde 

van de Panorama is een smal voetpad, of een uitstapstrook.

Beeldkwaliteitsplan
Een Beeldkwaliteitplan (BKP) vormt een richtlijn bij de realisatie van ruimtelijke plannen en verbindt 

landschap, stedenbouw en architectuur met elkaar. In een BKP wordt ingegaan op de geschiedenis en 

de nieuwe ontwikkelingen van in dit geval Blixembosch Buiten. Een BKP vertaalt de beoogde beeld-

kwaliteit naar wat meer concrete oplossingsrichtingen en dient als basis voor het definitieve steden-

bouwkundig plan en voor het uiteindelijke, concrete, definitieve inrichtingsplan.

Het BKP voor Het Plateau is opgesteld door de gemeente Eindhoven, de ontwikkelaar VOF Blixembosch 

Buiten (Hurks en BPD) en bureau SVP. Het is vastgesteld door de gemeenteraad en dient als toetsings-

kader voor de ontwikkeling van Het Plateau en toekomstige verbouwingsplannen.

Gemeenteblad 2020, 47454 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-47454.html)
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De woonstraatjes kennen een informele sfeer. Deze straatjes zijn wat smaller, zijn autoluw en zonder par-

keerplaatsen. Voetgangers kunnen en mogen hier over de straat lopen, alles ligt op ‘één niveau’. Sommige 

 woningen liggen echter op een hoger niveau. Dit hoogteverschil wordt met één of meerdere traptrede(n) 

opgelost. 

De woonstraatjes hebben een (woon)erfachtige inrichting en geven toegang tot de parkeerplekken op het 

eigen perceel of tot de parkeerhoven achter de woningen. Hier komt alleen bestemmingsverkeer. Parkeren in 

deze woonstraatjes is niet toegestaan. Dit doe je in de parkeerhoven achter de woningen of aan de Panorama. 
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5.
architectuur en wonen

Samen met het landschappelijke beeld bepaalt de verschijningsvorm van de woningen in belangrijke mate 

de sfeer van Het Plateau. De woningen op Het Plateau zijn in samenhang met elkaar ontworpen, met over-

wegend witte tot lichtgrijze gevels en op sommige plekken lichte - of donkere houtaccenten. Om de ruimte-

lijke kwaliteit van Het Plateau in de toekomst in stand te houden, is het belangrijk dat bij (ver)bouwplannen 

rekening wordt gehouden met de regels van het Beeldkwaliteitplan. Daarom toetst de commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit (ver)bouwplannen op het Beeldkwaliteitplan.

Verbouwen
In het bestemmingsplan staan de bouwregels aangegeven. Het bestemmingsplan is te raadplegen via  

www.ruimtelijkeplannen.nl. Goed om dit te bekijken wanneer je wil verbouwen. Mogelijk is er een vergunning 

nodig. Sommige verbouwingen kunnen bouwvergunningsvrij gerealiseerd worden. Om aan te sluiten op de 

ruimtelijke kwaliteit van Het Plateau is het wenselijk om ook bij bouwvergunningsvrije bouwwerken rekening 

te houden met materiaal- en kleurstelling van de woningen van Het Plateau. Houd er bij een verbouwing in 

ieder geval rekening mee dat de afvoer van rioolwater niet op het schoonwatersysteem terecht komt.

Erfafscheidingen
Net als de vormgeving van de woningen en de inrichting van het landschap, bepalen erfafscheidingen in 

grote mate de sfeer van de woonomgeving. Daarom zijn alle erfafscheidingen die grenzen aan de openbare 

ruimte of aan een parkeerhofje mee ontworpen. Deze erfscheidingen worden aangeplant of aangelegd door 

de aannemer. Voor een kwalitatieve woonomgeving is het belangrijk dat deze erfafscheidingen in stand wor-

den gehouden. Sommige erfafscheidingen kunnen door bewoners zelf worden aangebracht. Voor het creëren 

van een groene leefomgeving is het wenselijk om deze met beplanting te realiseren. Dat kan ook met een 

gaashekwerk waar beplanting doorheen kan groeien.

In het Bouwbesluit staan voorschriften waaraan een bouwwerk, waaronder een woning, moet voldoen. Dit 

zijn voorschriften over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit 

geeft onder meer aan dat de woning toegankelijk moet zijn voor rolstoelgebruikers. Vanwege de aanwezige 

hoogteverschillen op Het Plateau is het niet overal mogelijk, om conform de richtlijnen, de voordeur rolstoel-

toegankelijk te maken. Daarom is in sommige gevallen de rolstoeltoegankelijkheid niet via de voordeur maar 

via de achterdeur oplosbaar.
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6. Inrichting openbare ruimte

De openbare ruimte van Het Plateau heeft een eenduidige inrichting en is uitgevoerd in verschillende ma-

terialen. Daarbij zijn er verschillen tussen de hoofdontsluitingsweg Panorama en de woonstraatjes.

Panorama
De rijbaan van de hoofdontsluiting (Panorama) is uitgevoerd in asfalt met drempels. Deze hebben de vorm 

van ‘kussens’ en zijn uitgevoerd in een straatbaksteen. Langs de rijbaan ligt een molgoot die het regenwater 

afvoert naar de waterbergingen. Deze molgoot is ook uitgevoerd in een straatbaksteen.

De parkeervakken zijn uitgevoerd in een grasbetontegel, dezelfde soort als die is toegepast langs de Buiten-

dreef. Via de grasbetontegels kan water in de bodem infiltreren. Daarnaast dragen grasbetontegels bij aan 

de groene uitstraling van de wijk. De grasbetontegels worden omzoomd door straatbakstenen, waardoor het 

ook voor mindervaliden comfortabel uitstappen is.

Ook de stoepen en voetpaadjes zijn uitgevoerd in een straatbaksteen. Het strookje langs de keermuur bij de 

wal aan de Panorama is geen formele stoep. Er is in een stoep voorzien aan de binnenzijde van de Panorama.

De toegepaste gebakken klinker is bijzonder vanwege zijn afmeting en bestratingsverband. Er is gekozen 

voor gebakken materiaal, omdat dit een duurzame keuze is. De straatbaksteen is ook prima her te gebruiken. 

Daarnaast geeft een gebakken klinker een luxe maar toch vriendelijke uitstraling.

Op de Panorama zijn met borden gereserveerde plekken voor het plaatsen van kliko’s aangewezen. Hier kan 

iedere week op een vaste dag de kliko geplaatst worden. De kliko’s kunnen niet geleegd worden wanneer 

ze in de woonstraatjes staan opgesteld. Het is voor de medebewoners prettig, wanneer de kliko’s zo snel 

mogelijk na leging weer op het eigen perceel neergezet worden. De vuilniswagen zal alleen via de Panorama 

en Veldlaan rijden om afvalcontainers/-kliko’s te legen.
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Woonstraatjes
De woonstraatjes hebben een (woon)erfachtige inrichting en geven toegang tot de parkeerplekken op het 

eigen perceel, of tot de parkeerhoven achter de woningen. Omdat er in deze straatjes niet geparkeerd mag 

worden, is er ruimte voor groenvakken die bijdragen aan de groene, vriendelijke, informele sfeer. Ook deze 

woonstraatjes zijn verhard met dezelfde straatbaksteen als in de Panorama.

Niet overal zijn groenvakken toegepast. Er is ook ruimte gereserveerd om de parkeerhoven en inritten uit te 

kunnen rijden en om elkaar op een aantal punten in de straat te kunnen passeren. Dit wil zeggen dat er met 

gepaste snelheid gereden moet worden en dat er soms even gewacht moet worden om elkaar te kunnen pas-

seren. De groenvakken op de kruisingen met de Panorama zijn smaller vormgegeven, zodat in- en uitrijdend 

verkeer in de woonstraten met gepaste snelheid door de straten kan rijden.

De Scheg
Dwars door de Scheg loopt een wandelpad, uitgevoerd in een halfverharding. Het verloop van de Scheg ten 

zuiden van de Panorama is voorzien van een pad in een gebakken klinker. Bijzonder is de beëindiging van de 

Scheg aan de zijde van de Panorama. Hier ligt het laagste punt, waar een deel van het regenwater naar toe 

stroomt. Het water loopt er van noord naar zuid. Hier zal in natte perioden, of na buien, water zich verzame-

len en tijdelijk blijven staan. Na een tijdje zal het water hier wegtrekken en de plek zal droog vallen.

Aan weerszijden van de Scheg liggen molgoten die samenkomen op het laagste punt. Op dat laagste punt 

wordt de suggestie gewekt van een ’draaikolk’. Deze is net als de molgoten uitgevoerd in een gebakken klin-

ker. Het wordt een punt, waar je bij regenval het water de grond in ziet verdwijnen. Enige onkruidgroei kan op 

dit punt niet voorkomen worden en wordt als acceptabel gezien. Nabij dit laagste punt ligt nog een extra put, 

die bij extreme regenval het teveel aan regenwater af voert.

Om dit punt extra te accentueren, is in het groen er naast een speelelement in de vorm van een draaikolk 

voorzien. Een toestel waarbij je wanneer je aan de zwengel draait, een draaikolk ziet ontstaan. Natuur, water 

en techniek komen hier bij elkaar.

In de Scheg komen ook een aantal bankjes en afvalbakken. Tussen de Scheg en de Laagte en aan het struin-

pad langs de waterbergingen liggen een aantal  Ardenner keien. Deze keien bieden een informele zitplek.
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Straatverlichting
Natuurlijk is het gehele Plateau ook voorzien van straatverlichting in de openbare ruimte. Deze verlicht 

waar nodig. Groen wordt niet verlicht, waardoor sommige lampen zijn voorzien van afschermplaatjes, zodat 

de rijbaan wel verlicht wordt, maar het aangrenzende groen niet. Op de verlichting is een ‘dimregime’ van 

toepassing. Dit wil zeggen dat de verlichting van ongeveer 22:00 - 7:00 uur een lichtsterkte heeft van 70%. 

Voor die tijd brandt de verlichting ‘s avonds op 100%. Het dimmen van de verlichting in de nachtelijke uren en 

het afschermen van verlichting op het groen, draagt bij aan een natuurvriendelijke inrichting. De verlichting 

brandt op groene stroom. In combinatie met het toepassen van LED verlichting spreken we van een duurza-

me keuze.

De verlichting van de parkeerhoven is aangebracht door de aannemer. Dit is geen openbare ruimte. Deze 

verlichting wordt beheerd door de ‘Vereniging van Beheer’ en de verlichtingspunten op de bergingen door de 

eigenaar van de berging. 

Opsluitbanden
Voor alle opsluitbanden (betonbanden) in de openbare ruimte geldt een instandhoudings-verplichting. Deze 

mogen dus nooit verwijderd worden. De opsluitbanden zorgen voor het opsluiten van de verharding waar-

door deze beter blijft liggen, zich niet verplaatst en niet (minder snel) verzakt. In een aantal situaties zorgen 

deze opsluitbanden ook voor het keren van de grond op de particuliere percelen en het ‘opsluiten’ van groen 

(hagen).

Ook voor de keermuren, betonnen keerelementen, opsluitbanden, gemetselde keermuren  alsmede 

gaashekwerken en hagen op de private terreinen (grenzend aan de openbare ruimte) geldt een 

 instandhoudingsplicht.

Spelen in Blixembosch Buiten
In de Scheg is volop ruimte voor spelen voor kinderen van 2-12 jaar. Er is voor één lijn in speeltoestellen 

gekozen binnen de gehele buurt Blixembosch Buiten. Een lijn met een natuurlijke uitstraling, passend bij het 

landschappelijke karakter van de omgeving.
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In de Scheg worden de volgende toestellen aangeboden
▪ een kabelbaan;

▪ twee combinatietoestellen met glijbaan (een voor de leeftijd van 2-8 jaar en een voor 4-12 jaar);

▪ een duikelrek;

▪ een schommel met vogelnest, gewone schommel en peuterschommel;

▪ een vlinderwip (veerelement);

▪ twee veerelementen (‘wipkip’);

▪ een klimpiramide;

▪ een ‘draaikolk’.

Daarnaast ligt er een speeltuin bij het woningenblok en de grote boom naast de regentuin. Deze is voorzien 

van een glijbaan, schommel, rekstok, klimtoestel, veerelement en wip. Een aantal toestellen hebben een 

valondergrond van zand. Mogelijk ontstaan er wat slijtplekken in het groen onder de speelplekken. Bij flinke 

regen kan er vanwege verdichting tijdelijk ook wat water blijven staan.

Tenslotte is er een natuurlijke speelplek aangelegd aan de voet van de wal in plandeel De Velden.

Tussen de straatjes Vuursteen en Vuurpot is een natuurlijke speelplek waar de kinderen lekker kunnen 

ravotten, klauteren en klimmen, spelen met takken en de natuur van dichtbij beleven. Hier zijn onder andere 

balansbalken, stapstammen, een steltenpad, een balanceertouw, een palenbos, een kruiptunnel, een brug-

getje, een trapje de helling op en een hellingklimmer. 

Natuurlijk zijn er nog andere speelvoorzieningen in de omgeving, bijvoorbeeld op en bij het schoolplein, een 

veldje om een balletje te trappen aan de Weide en speelplekken in de Italiaanse, en Amerikaanse buurt en 

Aanschot park. Op fietsafstand vind je ook nog speelpark De Splinter, een fijne plek om een halve of hele dag 

door te brengen.
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7. verkeer

De Panorama is de ontsluitingsweg van Het Plateau en sluit net als de Veldlaan aan op de Buitendreef. De 

Buitendreef is de belangrijkste ontsluitingsweg van Blixembosch Buiten en komt uit op de Tempellaan. Op 

het zuidelijke deel van de Buitendreef na, zijn alle straten in Blixembosch Buiten ingericht als 30km/uur 

zone.

30 km/uur zone
Het Plateau is een 30km/uur zone. Een 30km/uur zone is bedoeld om de veiligheid te vergroten. De inrichting 

van de openbare ruimte is hier op afgestemd. In een 30 km/uur zone zijn alle kruisingen gelijkwaardig, rechts 

heeft dus voorrang. In de Panorama zijn snelheidsremmende maatregelen genomen. Hier zijn drempels in de 

vorm van een ‘kussen’ aangebracht. Op deze manier voldoet de rijbaan aan een inrichting die passend is bij 

een 30km/u zone en wordt verkeer er op geattendeerd dat het zich in een verblijfsgebied bevindt. Daar-

naast is een 30km/uur zone milieuvriendelijker, doordat auto’s dankzij een lagere snelheid minder fijnstof 

 uitstoten.

De breedte van de woonstraatjes is relatief smal. Het toepassen van groenvakken in de straat bevordert een 

prettige, informele sfeer. Door de plaatselijk smalle profielen moet het verkeer soms even op elkaar wach-

ten. Omdat er relatief weinig autoverkeer is, is ervoor gekozen in alle straten tweerichtingsverkeer mogelijk 

te maken. Bij gladheid worden de Panorama (de lus, niet de woonstraatjes met straatnaam Panorama), 

Veldlaan, Buitendreef en het fietspad (de zogeheten Slowlane), gestrooid. De overige (woon)straten en de 

trappen in het gebied worden niet gestrooid.

Parkeren
Parkeren is mogelijk aan de Panorama. Parkeren in de woonstraatjes is niet toegestaan. Voor het gehele 

Plateau geldt een parkeerverbodszone. Parkeren mag alleen op de hiervoor ingerichte parkeervakken aan de 

Panorama, in de parkeerhoven, achter de woningen en op eigen terrein.
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Veel woningen hebben parkeergelegenheid op eigen terrein. Wanneer er geen ruimte is voor een parkeer-

plaats op het eigen perceel, dan is er maximaal één privé parkeerplaats toegewezen op een parkeerhof 

(binnenterrein).

Bezoekers parkeren aan de Panorama, of op de niet toegewezen parkeerplekken op een parkeerhof 

 (binnenterrein) als de bewoner eigenaar is van de gedeelde parkeerplekken. De parkeerhoven zijn in basis 

niet voorzien van laadpalen voor elektrische auto’s. De parkeerhoven worden door de aannemer ingericht. 

Deze zijn onderdeel van een mandelig terrein (bijzondere vorm van mede-eigendom). Naast ruimte om te 

parkeren, geven de parkeerhoven ook toegang tot diverse private kavels via poorten. De parkeervakken zijn, 

net als in de openbare ruimte, voorzien van grasbetonstenen. Dit draagt bij aan de groene uitstraling. 

Fietsen
Fietsers kunnen op Het Plateau gebruik maken van de rijbaan. Bij het Bastion is een fiets-/voetpad aange-

legd. Parallel aan de Buitendreef ligt de zogeheten Slowlane. De Slowlane is een 32 kilometer lang hoog-

waardig fietspad, door vier gemeenten. De Slowlane vormt een snelle fietsverbinding tussen verschillende 

Brainport locaties, zoals campussen, bedrijventerreinen en drukke hotspots.
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8. duurzaamheid

Ook de openbare ruimte is zo duurzaam mogelijk ingericht. Er is zo min mogelijk verharding aangelegd en de 

toegepaste verharding kan worden hergebruikt. Daarmee maken we intensief gebruik van primaire grond-

stoffen. Er is ook veelvuldig gebruik gemaakt van grondstoffen uit eigen land (klei voor de straatbakstenen).

Betonverharding bestaat voor een deel uit hergebruikt betongranulaat, de fundering van de weg is uitge-

voerd in hergebruikt menggranulaat.

Het aantal objecten is beperkt, waarbij zoveel mogelijk lichtmasten met verkeersborden en straatnaam-

borden zijn gecombineerd.

Er is veel groen aangebracht. Dit is gunstig voor het opnemen van water en CO2, verlaagt de temperatuur en 

bevordert de biodiversiteit. De beplantingen zijn zoveel mogelijk inheems. Inheemse beplantingen hebben 

een grotere kans van aanslaan en bevorderden de biodiversiteit. 

Waar mogelijk wordt extensief (op natuurlijke wijze) beheerd. Dit scheelt verkeersbewegingen en dus brand-

stof. Extensief beheer draagt ook bij aan het verhogen van de biodiversiteit. Het blad van de bomen blijft 

zoveel mogelijk liggen (in de plantvakken). Dit blad wordt weer voeding voor de beplanting. Van snoeiafval 

wordt (in een biomassacentrale) energie gemaakt. Er wordt geen chemische onkruidbestrijding toegepast.

Voor de openbare verlichting wordt LED toegepast en er wordt groene stroom gebruikt. Water wordt zo-

veel mogelijk geïnfiltreerd en bovengronds afgevoerd. Het hout van de speeltoestellen en het meubilair is 

 FSC-gecertificeerd. 

56 | Blixembosch Buiten - Het Plateau



58 | Blixembosch Buiten - Het Plateau


	Titelpagina
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	H1 klimaat
	H2 landschapsontwerp en groenstructuur
	H3 watersysteem en groen
	H4 Stedenbouw
	H5 architectuur en wonen
	H6 inrichting openbare ruimte
	H7 verkeer
	H8 duurzaamheid

	naar vorige pagina: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 

	naar volgende pagina: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 

	naar inhoudsopgave: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 

	naar hoofdstuk: 
	naar hoofdstuk 2: 
	naar hoofdstuk 3: 
	naar hoofdstuk 4: 
	naar hoofdstuk 5: 
	naar hoofdstuk 6: 
	naar hoofdstuk 7: 
	naar hoofdstuk 8: 
	naar hoofdstuk 9: 
	naar vorige pagina 1: 
	naar volgende pagina 1: 
	naar inhoudsopgave 1: 
	naar vorige pagina 2: 
	naar volgende pagina 2: 
	naar inhoudsopgave 2: 
	naar vorige pagina 3: 
	naar volgende pagina 3: 
	naar inhoudsopgave 3: 
	naar vorige pagina 4: 
	naar inhoudsopgave 4: 


