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Fenomenen in openbare ruimte
Wijk

Beelden van fenomenen in de 
openbare ruimte:

- Pleinruimte
- Stedelijke as  
- Groene verbindingen
- Binnenpleinen

tarra architectuur & stedenbouw
buro lubbers
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DE WONING

woning M boven
oppervlakte ca 60m2 BVO
doorzon kwaliteit / 2 verdiepingen
1 slaapkamer (2de optioneel)
terras aan zijde edisonstraat

commerciele ruimte 
schakelbare eenheden
orientatie op edisonstraat
toegankelijk vanuit parkeerpocket

verdieping 1 verdieping 2begane  grond

woning M grondgebonden
oppervlakte ca 60m2 BVO
doorzon kwaliteit / 2 verdiepingen
1 slaapkamer (2de optioneel)
tuin met achterom 

verdieping 1begane  grond

woning L grondgebonden
oppervlakte ca 90m2 BVO
doorzon kwaliteit /  2 verdiepingen
3 slaapkamers
tuin met achterom 

verdieping 1begane  grond

woning XL grondgebonden
oppervlakte ca 120m2 BVO
doorzon kwaliteit /  3 verdiepingen
5 slaapkamers
tuin met achterom 

verdieping 1 verdieping 2begane  grond

woning M

commercieel + woning M boven

woning L

woning XL

special



HUISKAMERSFEER VOORPORTAAL EN ENTREEHOF
SNELLIUS FASE 2

basis binnenterrein: gras met bomen;
aan randen in voor/najaar: mengsels 
van bol/knolgewassen

bomen in potten in de voorportalen geveltuinen in Stephensonstraat

geveltuintjes in entreehoven hagen met bomen in parkeerhoven

klimplanten in entreehofjes

GROENE INVULLING BINNENGEBIED
SNELLIUS FASE 2

lijnen

wadibasis is gras met beperkt aantal bomen

bloembollenmengsel

voorjaarsbloeiers najaarsbloeiersgras in zomer

MIDDENGEBIED
SNELLIUS FASE 2

SFEER EN BELEVING

10 20 30 40 50

Legenda

bebouwing

kavels

parkeren

verharding binnenhof

verharding entreehof

beplantingszone
bloembollen en wadi

veranda

grasveld met bomen

trottoir

PLANKAART
SNELLIUS FASE 2

lijnen

wadibasis is gras met beperkt aantal bomen

bloembollenmengsel

voorjaarsbloeiers najaarsbloeiersgras in zomer

MIDDENGEBIED
SNELLIUS FASE 2

edisonstraat
stephensonstraat
newtonstraat
drebbelstraat
entree hof
poort
toren special
groen binnenhof
batata
parkeren

ed
st

ne
dr
eh
pt

t
gb

b
p

P

P

P

GB

EH

B

T

T

T

EH

EH

PT

PT

PT

ED

ST NE

DR

basis binnenterrein: gras met bomen;
aan randen in voor/najaar: mengsels 
van bol/knolgewassen

bomen in potten in de voorportalen geveltuinen in Stephensonstraat

geveltuintjes in entreehoven hagen met bomen in parkeerhoven

klimplanten in entreehofjes

GROENE INVULLING BINNENGEBIED
SNELLIUS FASE 2
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