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Locatie Tetterodeweg - Locatie

Zicht op het projectgebied vanaf de parkeerplaats van het station
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Huidige beplanting van het talud langs de Tetterodeweg
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Tetterodeweg met aan de linkerkant het projectgebied
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Naastgelegen spoor met landschappelijke kwaliteit

Entree naar projectgebied langs het stationsgebouw

Zicht op projectgebied vanaf kruising Tetterodeweg met Kweekduinweg



Locatie Tetterodeweg - Referenties

Grasbetonstenen Stalen trapelement Hekwerk met klimplanten langs Tetterodeweg Buitenruimte op erfstrook

Groenparkeren - hagen
BMK»

Verblijsruimte Fietsenstalling met groen dak



rzichtstekening

parkeerplaatsen om te keren.
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Shared space met verblljlskwalitelt

De buitenruimte van de wonlngbouwontwlkkeling Is vormgegeven als één geheel, 
waarbij ontsluiting en parkeren gecombineerd worden met verblljfskwalltelt. Aan de 
kant van de Tetterodeweg blijft het huidige beplante talud gehandhaafd en wordt de 
beplanting aangevuld met een onderbegroeiing van wintergroene heesters. Aan de zijde 
van het spoor wordt het terrein begrensd met een geknipte haag die qua soortkeuze en 
eindhoogte aansluit op de hagen bij station Overveen.

Ontsluiting
Het terrein wordt voor auto's ontsloten via het P+R terrein. Voor voetgangers worden 
twee verbindingen gemaakt met de Tetterodeweg via trappen.

Parkeren

Op het terrein is plek voor 18 parkeerplekken, waarvan 14 gestoken en 4 
langsparkeerplekken. Auto's kunnen gebruik maken van de manoeuvreerruimte bij de

L
 Stalling lietsen

Aan de westkant van het terrein komt een compacte afsluitbare fietsenstalling met ruimte 
voor 32 fietsen. Deze stalling wordt uitgevoerd met een groen dak.

Verbliilsruimte

De appartementen bevinden zich deels op de begane grond. Deze woningen krijgen een

('pnvéstoep' van 1,5m breed die te gebruiken is als verblijfsruimte. Aan de westkant van 
het terrein wordt een extra collectieve verblijfsruimte gemaakt die zich deels onder de 
overkapping van de fietsenstalling bevindt. Deze plek ligt op de avondzon en heeft een 
mooi uitzicht op de doorsnijding van het treinspoor door de beboste binnenduinrand.
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Parkeren Rijbaan Parkeren Vaste planten
betonstraatstenen en betonstraatstenen en betonstarrstenen en
grasstenen grasstenen grasstenen
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Parkeren
betonstraatstenen en 
grasstenen

Rijbaan Erfstrook
betonstraatstenen en gebakken klinkers 
grasstenen

Vaste planten
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Rijbaan Erfstrook
betonstraatstenen en gebakken klinkers 
grasstenen
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Verblijfsplek
betonstraatstenen
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