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Overzicht   presentat ie

1 Waarom een beeldenboek  ?

2 Voor wie  ?

3 Wat en hoe  ?



1.    Waarom een ‘Beeldenboek 
plat telandsw egen’?

 Bijdrage aan verkeersveiligheid               
(2005: 200 verkeersdoden)

 Bijdrage aan landschap en cultuurhistorie

 Alternatieven voor technische maatregelen

 Leren van projecten

 Inzicht in planproces

 Bundelen van kennis over ‘natuurlijk sturen’
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2.    Voor w ie ?

 Landschapsarchitecten en verkeerskundigen

 Bestuurders 

 Bewoners en belanghebbenden

 Onderwijsinstellingen





3.    Wat  en hoe ?

Deel 1
Bouwstenen

1. Weg en landschap

2. Weg en veiligheid

3. Communicatie en 
burgerparticipatie



3. Wat  en hoe ?
Deel 1

Bouwstenen

1. Weg en landschap

Deel 2 Het proces

2. Weg en veiligheid

3. Communicatie en 
burgerparticipatie

4. De start

5. Structuurvisie

6. Ontwerp krijgt vorm

7. Van ontwerp naar 
realisatie

8. Beheer, onderhoud 
en monitoring



3.    Wat  en hoe ?
Deel 1

Bouwstenen

1. Weg en landschap

Deel 2
Het proces

Deel 3 
Synergie

2. Weg en veiligheid

3. Communicatie en 
burgerparticipatie

4. De start van een project

5. De weg in breder verband;
naar een structuurvisie

6. Het ontwerp krijgt vorm

9. Belvedere

10. Shared Space

11.Kosten en baten7. Van ontwerp naar 
realisatie

8. Beheer, onderhoud 
en monitoring Projectvoorbeelden



1 1. Weg en landschap

Weg in het heuvelland



Weg in een laagveengebied



1 2. Weg en veiligheid



1 2. Weg en veiligheid

Beplanting: als vergevingsgezinde berm



1 2. Weg en veiligheid

Bermen: 

Tuunwallen als vergevingsgezinde omgeving



1 3. Communicatie en 
burgerparticipatie



4. De start van een project2



2

GEBRUIK
(verkeers-

karakteristieken)

FUNCTIE
(erf/verblijfsfunctie versus 
stroom/verkeersfunctie)

ONTWERP
(wegkarakteristieken; 

technische vormgeving)

Functie van 
eenweg

gebruikvorm

Structuur 
wegennet

Ruimtelijk / 
functionele 
structuur

5.   De weg in breder verband;
naar een structuurvisie



2 5.   De weg in breder verband;
naar een structuurvisie



5.   De weg in breder verband;
naar een structuurvisie2

Parkway met typerende singelbeplanting Het open karakter van een polderweg



6.  Het ontwerp krijgt vorm2



6.  Het ontwerp krijgt vorm2



6.  Het ontwerp krijgt vorm2



6.  Het ontwerp krijgt vorm2



6.  Het ontwerp krijgt vorm2



6.  Het ontwerp krijgt vorm2



7.  Van ontwerp naar realisatie2



8.   Beheer, onderhoud 
en monitoring2



9.  Belvedere3



10.   Shared Space3



11.  Wat levert het op ?3

Baten

 verkeersveiligheid
 cultuurhistorie
 landschap
 natuur
 lagere 
onderhouds-
kosten



3 Projectvoorbeelden

Oo ste rw o lde

Smallingerland

Eemnes

Vijfheerenlanden

Riethoven 
(Bergeijk)

Schijndel

Lelystad

Het Groene Woud

Land van Heusden 
en Altena

Ooststellingwerf
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