Herinrichting Hofweg, Molenkampweg en Molenpark

Molenpark
Het Molenpark wordt een verblijfsplek
voor jong en oud met ruimte voor bankjes,
spelen en een trapveldje. Een nieuw
voetpad maakt het park toegankelijker.
Aan de rand bij de Korte Molenstraat is een
slenk voorzien die dient als waterberging
bij zware neerslag. Hier zijn ook
mogelijkheden voor natuurlijk spelen.
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Molenpark / Korte Molenstraat
Het Molenpark en de Korte Molenstraat
krijgen een herkenbare kleur verharding
om meer samenhang in het gebied te
realiseren. Ook wordt de boomstructuur
hersteld door aanplant van enkele nieuwe
bomen (Veld-esdoorn).

Molenweg
Er komt een duidelijk voetpad tussen de
Hofweg en Molenkampweg / Veldkei.
De Molenweg zelf wordt in een latere
fase opnieuw ingericht en maakt geen
onderdeel uit van dit plan.

MOLENKAMPWEG
Molenkampweg versmallen tot 4,80 meter
breed, om de snelheid van het verkeer te
verlagen.

Actium / ZZWD
Terrassen aan het gebouw worden
afgeschermd met een nieuwe haag.

HOFWEG
Hofweg versmallen tot 4,80 meter breed in
combinatie met ‘punaises’, om de snelheid
van het verkeer te verlagen.

Actium / ZZWD
Actium / ZZWD realiseert extra
parkeerplekken op eigen terrein om zo
de Hofweg te ontlasten. Het gebouw en
de parkeerplekken krijgen een eigen
entreeweg.

HOFWEG
Bij de inrit naar de woningen van Actium
komt een inritconstructie
Actium / ZZWD
Actium / ZZWD heeft een initatief om een
beweegtuin op eigen terrein te realiseren.
Molenpark
Het Molenpark wordt aan de noordzijde
afgeschermd van de nabijgelegen woning
door middel van groen.

HOFWEG
Een nieuw voetpad langs de gehele
Hofweg, met hier en daar een bankje.

MOLENKAMPWEG - HOFWEG
Netwerk van voetpaden maakt de
verbinding met het dorpscentrum. Materiaal
van het voetpad wordt zichtbaar in de
rijbaan t.p.v. oversteken.

MOLENKAMPWEG
Herstellen van de groenstructuur met een
aantal nieuwe bomen (Veld-esdoorn).
Daarnaast vervangen van de plantsoenen
door een beukenhaag.

HOFWEG
Hofweg versmallen tot 4,80 meter breed in
combinatie met ‘punaises’, om de snelheid
van het verkeer te verlagen.

HOFWEG
De groenstructuur langs de Hofweg wordt
hersteld door aanplant van enkele nieuwe
bomen (Veld-esdoorn) en beukenhagen.

Herinrichting Beukenlaan
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MOLENKAMPWEG
Molenkampweg versmallen tot 4,80 meter
breed, om de snelheid van het verkeer te
verlagen.

BEUKENLAAN
Beukenlaan versmallen tot 4,80 meter
breed, in combinatie met de aanleg van
‘punaises’ om de snelheid van het verkeer
te verlagen.

Kruising
Om de snelheid te verlagen op de kruising
worden de bochten opnieuw aangelegd en
minder flauw gemaakt.
De Olthuusweg maakt nu geen onderdeel
uit van het plan en wordt op een later
moment aangepakt.

Groene hoek
Het groen krijgt groot onderhoud en
wordt opgeschoond. Hierdoor neemt
het overzicht op de kruising toe. Enkele
waardevolle bomen blijven behouden.
In het gebied wordt een greppel gemaakt,
om in geval van wateroverlast het
regenwater beter af te voeren.
Het bestaande voetpad blijft behouden
maar krijgt een hek aan het einde om
gebruik door fietsers te ontmoedigen.

MOLENKAMPWEG
Het voetpad maakt de verbinding met het
centrum van het dorp.

Groengebied achter de Beukenlaan
Er komt ruimte voor waterberging om
in geval van zware neerslag overtollig
regenwater tijdelijk op te kunnen vangen.
Groengebied achter de Beukenlaan
Dit gebied wordt hersteld en opnieuw
ingericht. De groenstructuur wordt
hersteld door aan de noord-westzijde een
houtwal aan te leggen en enkele bomen
bij te planten. De bestaande waardevolle
groenstructuren blijven behouden. Het
gebied wordt op een natuurlijke manier
ingericht met bloemrijk gras en planten
die een hoge biodiversiteit bevorderen.
Door het gebied komt een wandelpad en
er is ruimte voor een insectenhotel wat
bijvoorbeeld door de school kan worden
gemaakt en onderhouden.

BEUKENLAAN
Op de inloopavond is door een
meerderheid gekozen een voetpad langs
de Beukenlaan te realiseren. Hiervoor
moet één van de twee bomenrijen langs de
weg verwijderd worden.

