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Wegen
Algemeen Voor alle wegen, fietspaden en trottoirs geldt dat de maatvoering in de meest recente 

versie van de ASVV ,als de minimaal wettelijke vereiste, van toepassing is. Afspraken in 
de exploitatieovereenkomst prefereren boven de ASW, met het voorbehoud dat alle 
infrastructuur aangelegd moeten worden op een wijze dat de gemeente kan voldoen aan 
haar wettelijke verplichtingen als wegbeheerder.

Bouwwegen Definitieve bestrating mag niet als bouwweg gebruikt worden.
Bouwwegen van menggranulaat mogen als fundering voor definitieve verharding worden 
gebruikt.

Snelheidsregime Het plangebied ligt in een 30 km/uur-zone. De inrichting van de wegenstructuur dient 
hierop te worden afgestemd. Bebording is niet noodzakelijk.

Maatvoering Wegbreedte 4.80m effectieve ruimte
Wegbreedte bij haaksparkeren » 6,00m
Langs rijbaan is een obstakelvrije ruimte (bebording, beplanting, OV etc.) van 0,50m 
Bochtstralen minimaal 8,00m in verband met berijdbaarheid van afvalinzamelaars en 
brandweerauto’s

Wegfundering Alle wegen en paden worden gefundeerd met menggranulaat en hebben een 
ontwerplevensduur van minimaal 25 jaar. De fundering wordt aan beide zijden van de 
weg 250 mm breder dan de verharding aangebracht. Een andere funderingsconstructie is 
mogelijk na goedkeuring door de gemeente.

Gladheid
bestrijding

In het kader van gladheidbestrijding mogen doorgaande rijbanen, wijkontsluitingswegen 
en doorgaande fietspaden niet worden afgesloten met vaste palen.

BLOEMENDAAL OVERVEEN AEROENHOUT BENNEBROEK VOGELENZANG
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Berm langs rijbaan Daar waar parkeren niet gewenst is moet het fysiek onmogelijk worden gemaakt. Daar 
waar het wél mogelijk is te parkeren -en daar het ook wettelijk is toegestaan- moet over 
2,00m bermfundering (type Netlon Mesh Elements o.g.) worden aangebracht.

Verkeers
remmende
maatregelen

De verkeersremmende maatregelen moeten tot het minimum worden beperkt. Alleen 
(sinusvormige 30km-) drempels worden als geschikte verkeer remmende maatregel 
geacht.

Erfafscheiding In verband met verjaringskwesties worden erfgrenzen fysiek en op particulier terrein 
gemarkeerd worden. Daar waar de openbare ruimte overgaat in particulier terrein, maar 
waar fysieke markering niet mogelijk is, dienen tegels 'eigen grond’ te worden 
aangebracht.

Bestrating
rijbaan

Alle wegen worden uitgevoerd met gebakken klinkers kei formaat, in keperverband 
Kwaliteit A4-12
Kleur: rood gemêleerd. Tonrond, helling 30Zo
Opbouw:
- 300mm menggranulaat
- 50mm straatzand
- 80mm straatbaksteen

Naastgelegen groenvoorziening dient 2-5 cm onder bovenzijde verharding te worden 
afgewerkt.

Verharding
voetpaden

Voetpaden worden uitgevoerd in asfalt, met een oppervlakbehandeling.
Opbouw:

200 mm. menggranulaat
60 mm. asfalt AC base 0-16 mm.
Oppervlakbehandeling met bitumenemulsie

Opbouw van paden die berijdbaar zijn met auto’s:
200 mm. menggranulaat
60 mm. asfalt AC base 0-16 mm.

40 mm asfalt AC surf 0-11 mm
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Oppervlakbehandeling met bitumenemulsie

Parkeervakken Aantal
parkeervakken 
bepalen aan de 
hand van CROW-
normen

Intensief gebruikte parkeervakken (bewoners) aanleggen in straatklinkers keiformaat dik
80 mm, kleur rood gemêleerd, elleboogverband.
Afmetingen: Haaksparkeren 2,50x5,00m, langsparkeren 2,00x5,50m
Extensief gebruikte parkeervakken (bezoekers) mogen worden aangelegd in 
straatklinkers of grasbetonstenen.

Kantopsluiting Langs alle bestratingen worden kantopsluitingen aangebracht. Minimaal profiel 100x200, 
in specie voorzien van steunrug.
Langs asfalt voetpaden hoeft geen kantopsluiting te worden aangebracht.

Markering Wettelijke richtlijnen voor bebakening en markering van wegen zijn van toepassing. 
Belijning kan op drie verschillende manieren worden aangebracht:
1) Elementverharding: instraten met witte betonstraatstenen
2) Asfaltverharding definitieve situatie: thermoplast, dikte 3 mm, 7 kg/nrë
3) Asfaltverharding tijdelijke situatie: wegenverf.

Afwatering Afwatering verhardingen bij voorkeur in de berm. Indien kolken moeten worden 
toegepast, is een tussenliggende afstand van 15m gebruikelijk.

Inritten
Technische eisen Alle inritten worden uitgevoerd met klinkers waalformaat, in halfsteensverband. Langs alle 

elementenverhardingen wordt een kantopsluiting aangebracht (minimaal profiel 100x200, 
in specie voorzien van steunrug). Dakprofiel 30Zo
Kwaliteit A4-12
Kleur: rood gemêleerd.
Opbouw:
- 300mm menggranulaat
- 50mm straatzand
- 80mm straatbaksteen

Naastgelegen groenvoorziening dient 2-5 cm onder bovenzijde verharding te worden 
afgewerkt.

Uitritvergunning beleidsregels Bij deze beoordeling wordt specifiek gelet op de volgende aspecten
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2008003101
a. Aanwezigheid van kabels en leidingen in openbare grond, die intact en bereikbaar 
moeten blijven.
b. Het kunnen behouden van een goede afwatering.
c. Een maximale breedte van de uitweg ter plaatse van de erfgrens van 4 meter, waarbij 
de uitweg naar de aansluiting op de rijbaan in de breedte kan uitwaaieren; de noodzaak 
daarvoor is afhankelijk van de aanwezige manoeuvreerruimte op de rijbaan.
d. Aanwezigheid van lichtmasten, verkeersborden, zebrapaden, verkeersdrempels en 
dergelijke voorzieningen. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij hiermee rekening 
houdt bij het projecteren van een uitweg. Als voor de uitweg geen alternatieve locatie kan 
worden gevonden kan de gemeente medewerking verlenen aan het verplaatsen van 
straatmeubilair en verkeersvoorzieningen, mits dat geen nadelige gevolgen heeft voor het 
functioneren van het te verplaatsen straatmeubilair of de verkeersvoorziening, en mits de 
aanvrager/vergunninghouder alle hiermee samenhangende kosten aan de gemeente 
vergoedt.
e. De juiste kwaliteit van toe te passen (bestratings-)materialen op openbaar terrein en 
een goede aansluiting op bestaande wegverhardingen en bermen/plantsoenen. Deze 
materialen worden door de gemeente voorgeschreven en zijn afhankelijk van de 
plaatselijke wegconstructie. Goede materialen zijn duurzaam, goed te onderhouden en 
leveren geen gevaar op voor het verkeer (dus geen losse kiezels, zand e.d.).

Water en riolering

Riolering Leidraad Riolering In het plangebied wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd.
Het rioleringsplan dient ter goedkeuring aan de gemeente Bloemendaal te worden 
aangeboden.
De riolering dient onder vrij verval te worden aangelegd en aangesloten op het bestaande 
gemengde rioolstelsel
Aanvullende eisen

Riolering mag niet gezinkerd worden
De riolering wordt aangelegd in het hart van de rijbaan.
Riolering door een plantsoen moet goed bereikbaar zijn met groot en zwaar
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materieel (i.v.m. inspectie en reiniging)
In asfaltverhardingen worden alleen boorputten gebruikt (niet zijnde self-level)
Ook in bermen of elementenverhardingen worden ronde putkoppen gebruikt.

Inrichtings
elementen
Lichtmasten Gehele openbare verlichting nieuw ontwerpen en aanleggen, inclusief kabelnet met 

aansluiting op laagspanningsnet Liander.
Uitgangspunten ontwerp :

Lichtpunthoogte paaltopmasten 4, 0 meter, uitleggermasten 6,0 meter
Masten van volledig recyclebaar aluminium
Armaturen met led, statisch dimprotocol 2A (500Zo dimmen tussen 0.00 en 6.00 
uur), behuizing van aluminium, IP66
Ontwerprichtlijn NPR 13201 : 2017 toepassen, Verlichtingsklasse P5
Lichtkleur 3000 Kelvin (geelwit)

Straatmeubilair Plan voor straatmeubilair voorleggen aan de gemeente Bloemendaal. Tenminste moet 
het voldoen aan het volgende:

ongevoelig voor vandalisme; 
onderhoudsarm;
bestand tegen klimatologische omstandigheden, algengroei.
Meubilair bestaat zoveel mogelijk uit een en dezelfde materiaalsoort.
Banken zijn van fabrikaat Velopa type BN, bestelnummer 01101060
Prullenbakken zijn van fabricaat Bammens type Capitol, kleur RAL 6009 
dennengroen

Bebording Verkeersborden
RW

Plan voor bebordingen voorleggen aan de gemeente Bloemendaal. Tenminste moet het 
voldoen aan het volgende:

Reflectieklasse III
Verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzering zijn onderhoudsarm;
Doel van verkeersborden en bewegwijzering moet duidelijk te zijn; 
verkeersborden en bewegwijzering zijn onderling niet tegenstrijdig;
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Opdrachtnemer stemt af met opdrachtgever of bruikbaarheid van kleine borden 
gewenst is;
Verkeersborden zijn altijd goed zichtbaar voor verkeer.
In het werk worden zoveel mogelijk elementen gecombineerd.

Straatnaamborden Type Bennebroek, kleur blauw, model ANWB
Afscheidingen,
muren, poorten, 
hekwerken, etc.

Er worden geen afscheidingen, muren, poorten, hekwerken, etc. door de gemeente
Bloemendaal in beheer (en onderhoud) genomen.

Afvalinzameling
bereikbaarheid Alle woningen en bedrijven moeten bereikbaar zijn voor een vuilnisauto
Huishoudelijk afval Wet milieubeheer

Afvalstoffenheffing
Wordt door de gemeente ingezameld en geregeld

Bedrijfsafval Wet milieubeheer
Afvalstoffenverord
ening

Wordt door het bedrijf zelf geregeld

Huishoudelijk afval Aanwijzingsbesluit
afvalstoffenverorde
ning

De gemeente levert een grijze rolemmer voor restafval en een groene rolemmer voor gft- 
afval, deze moet op eigen terrein worden gestald.
De gemeente wijst een plek aan waar de rolemmers ter inzameling worden aangeboden. 
Hiervoor moet in de openbare ruimte een plek worden ingericht.

Aanwijzingsbesluit
afvalstoffenverorde
ning

Papier wordt aan huis opgehaald en wordt in dozen aangeboden
Plastic wordt aan huis opgehaald en wordt in zakken aangeboden
Glas en textiel worden naar brengparkjes gebracht

Spelen
Speelterreinen Speelterreinen in de vorm van natuurlijke elementen. Boomstammen, rotsblokken e.d.

Plan dient te worden voorgelegd aan de gemeente Bloemendaal.
Bouwwerken, toestellen, etc. > 3,00m hoog, mogen niet vergunningsvrij worden 
geplaatst.

Nutsbedrijven
Kabels en Nieuwe tracés voor kabels, leidingen en rioleringen dienen in overleg met de gemeente
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leidingen Bloemendaal en de nutsbedrijven worden bepaald Richtlijnen voor de nieuwe tracés van 
kabels en leidingen zijn volgens normblad NEN 1739.

Brandkranen De blusvoorzieningen moeten voldoen aan de eisen van de brandweer.

Oplaadplaats 
en elektrisch rijden

Collegeprogramma
2014-2018

In het plangebied moeten twee openbare oplaadplaatsen voor elektrische auto’s worden 
aangelegd.

Groen

Bomen
Behoud van
aangegeven
bomen

APV,
bestemmingsplan

Behoud van bomen waar geen kapvergunning voor is of wordt verleend:
Zie '10 geboden’: o.a. niet graven en geen opslag binnen kroonprojectie, bomen tijdens 
de bouw rondom de kroonprojectie beschermen met bouwhekken, geen wortels > 3 cm 
doorhakken of zagen, geen bronbemaling tijdens het groeiseizoen; geen bouwvlakken 
binnen 3 meter afstand van de kroon van een boom

Herplant van te 
kappen bomen - in 
verharding

APV,
kapvergunning

Bomen in verharding: planten met minstens 5 m3 eentoppig bomenzand met p-getal van 
minstens 500 en max. 50Zo organische stof;
Aanbrengen onder droge omstandigheden in 3 lagen van max. 0,4 m en per laag 
verdichten tot maximaal 2 MPa.
Bomenzand voorafgaand aan het verwerken bij voorkeur niet opslaan ; als het niet 
anders kan afgedekt opslaan.
Indien mogelijk planten met biologisch afbreekbare beluchtingsdrain.

Herplant van te 
kappen bomen - in 
beplanting of gras

APV,
kapvergunning

Bomen in plantsoen: planten met minstens 5 m3 onverdichte teelaarde, grondmonster 
plus keuringsrapport ter goedkeuring Gemeente Bloemendaal, plantgat van minstens 2,5 
x 2,5 m minstens 0,70 m diep doorgespit met ondergrond.

Plaats van nieuwe
bomen

Zodanig dat de boom ruimte heeft om uit te groeien en zodanig dat overlast voor 
omwonenden tot een minimum wordt beperkt.

Soortkeuze Groenbeleidsplan Soortkeuze en plantmateriaal dat bij gemeente in beheer komt, behoeft instemming van 
Gemeente Bloemendaal.

Boomsoort die in de 
wijk past en die
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kan worden

Heesters, hagen 
en gazons
Heesters Plantvakken aanleggen met ten minste 0,35 meter teelaarde, vermengen met ondergrond 

tot ten minste 0,70 meter diep
Soortkeuze Combinatie van bloeiende en wintergroene sierheesters, zoveel mogelijk 

bodembedekkend, hoogte variërend tussen 0,5 en 5 m, gezonde en onderhoudsarme 
soorten, ter goedkeuring van gemeente

Levering grond Teelaarde grondmonster plus keuringsrapport ter goedkeuring Gemeente Bloemendaal
Soortkeuze Soortkeuze en plantmateriaal dat bij gemeente in beheer komt, behoeft instemming van 

Gemeente Bloemendaal
Beplanting die in de 
wijk past en die niet 
onevenredig veel 
onderhoud kost

Aanleg gazon Gazonvakken aanleggen met schrale grond, vrij van puin, tonrond egaliseren en inzaaien 
met graszaad mengsel SV7 minstens 1,2 kg 7100 m2


