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Wensbeeld

Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend

en publiek terrein.

meter diep ingezet worden voor een zachte overgang tussen privaat 

In plaats van voortuinen kunnen smalle groenstroken van circa een 

uiteindelijke betaalbaarheid van de woningen ten goede komt. 

Gesloten bouwblokken bieden ruimte voor maximale efficiëntie wat de 

Gesloten bouwblokken

afvoeren van water in het gebied bij hevige neerslag.

in het stedelijk gebied. Deze wadi’s helpen bij het opvangen en 

door de aanleg van wadi’s in het groen; een soort groene greppel 

water de ruimte. Niet alleen rondom het gehele gebied, maar ook 

opvang zoveel mogelijk vertraagd wordt. Op Westpoort krijgt 

de aanleg van groene zones en minimale verharding de water-

Klimaatadaptief bouwen vraagt om een buitenruimte waar met 

Water opvangen vertragen

wijk letterlijk te laten groeien.

met elkaar verbindt omdat ze samenwerken om het groen in de 

waar de buurt in de buitenruimte samenkomt. Een plek die hen 

Met een buurttuin kan een plek gecreëerd worden op Westpoort 

Buurttuin

geparkeerde auto’s het beeld van doorlopend groen niet verstoren.

worden wel rondom beplant met middelhoge bomen zodat 

Er wordt plek gemaakt voor auto’s in het gebied. Deze plekken 

Parkeren onder bomen

het groene karakter van de plek.

met natuurlijke materialen en vormgeving die aansluiten bij 

buurt herbergen. Zo kunnen er speelplekken ingericht worden 

De groene tussengebieden kunnen veel functies voor de 

Spelen

het water doorloopt en tot op zekere hoogte mag verwilderen.

worden gecreëerd. Oevers waar de soortenrijke begroeiing tot in 

Voor meer biodiversiteit kunnen waar mogelijk natuurlijke oevers 

Natuurlijke oevers

die grotere biodiversiteit stimuleren. 

het groen kan er gekozen worden voor bomen- en plantensoorten 

vuldige aanwezigheid van openbaar groen. Bij het ontwerp van 

Het groene karakter van het gebied zit in biodiversiteit en veel- 

Biodiversiteit en openbaar groen

- ca 1.000 m2 commerciële voorzieningen

- ca. 40% dure koop (vanaf 355.000 euro)

- ca. 15% betaalbare koop (tot 355.000 euro)

- ca. 10% middel dure huur

- ca. 35% sociale huur en/of koop

waarvan

ca. 420 woningen (zowel grondgebonden als appartementen)

speelplekken en buurttuin, waar buurtgenoten elkaar treffen.
woonblokken. De paden leiden ook naar de plekken, zoals de 
Kronkelende paden leiden langs het water en de verschillende 
Het openbare gebied wordt zo ingericht dat het te bewandelen is. 

Wandelpaden

geeft bewoners een gevoel van ruimte.

Er wordt gezeten, koffie gedronken en een praatje gemaakt. Het 

De woonblokken openen hun deuren naar de groene buitenruimte. 

Leefruimte aan openbaar groen
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