Haag tussen Wolput en fietspad
sluit aan bij het huidige profiel van
de Wolput en verhoogt daardoor het
dorpse karakter van de Wolput.
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II

aanpassing aansluiting spoorlaan
op rotonde na inpassing SFR

Dubbele bomenrij over de aansluiting
accentueerd de lijn van de historische
spoordijk.

III

De in cirkelvorm geplaatste vertikale
elementen (vlaggenmasten/
verlichting) aan de binnenkant
van de rotonde benadrukken het
scharnierpunt van de verschillende
historische lijnen.

Ten noorden van paralelweg zoveel
mogelijk open ruimte t.b.v de sociale
veiligheid van het fietspad.

aanpassing aansluiting
na inpassing SFR

IV

op bijzonder plekken (kruisingen e.d.)
wordt het fietspad begeleid met hagen
Ten noorden van het fietspad mogelijk
geluidsscherm met groen beplant aan
de zuidzijde
Nieuw bomenrij in lijn met historische
bomenrij aan westzijde van de
tunnelweg. Hagen begeleiden
het fietspad. Als mogelijk vanuit
geluidberekeningen huidige scherm
voor direct voor de woningen
verwijderen en tussen het fietspad
en parallelwegplaatsen i.v.m. sociale
veiligheid fietpspad. (fietspad is
ruimtelijke gekoppeld aan bestaande
bebouwing)

Aansluiting 43 - noord
Aansluiting 43 - zuid

Bomenrijen in de teen van de
huidige spoordijk markeren deze
cultuurhistorische structuur zowel
vanaf de parallelweg als vanaf de A59.
Bomenrij aan de noordzijde markeert
de oost-west richting van de spoorlaan
zowel op de parallelweg als vanaf
de A59. Bossaches aan de zuidzijde
zoveel mogelijk behouden.

Nieuwe bomenrij, met
hagen maskeren de auto’s
voor de woningen aan de
Heidijk

Groen kader omzoomt de rotonde, maakt een
overzichtelijk geheel van de door infrastructuur
versnipperde ruimte. De Heidijk en spoordijk zijn de
belangrijkste groene structuren en blijven daarom
massief groen (boven en onderbeplanting).
De randen worden door middel van een bomenrij en
hagen omzoomt. De verschillende hoogten worden
opgelost met flauwe taluds. Het fietspad wordt begeleid
met hagen conform inrichting fietspad over gehele
GOL.

concept RO grens
indicatieve ligging geluidsschermen

RO is afgestemd
heten
VO
van begin 2017.met
Ten behoeve van het
RO isDitgetekend
op basisop
van
overeenkomstig
ontwerp PIP wordt het RO afgestemd op het VO versie april 2017. Bij een
het concept
VO d.d.wordt
09-03-2017
positief besluit
dan ook de snelfietsroute opgenomen in het RO.
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