
Voorlopig Ontwerp Beek in Kerschoten - deel winkelcentrum, 2 oktober 2017

De beek wordt vergezeld 
door een iets verlaagde 
´rietkraag´ met grassen en 
bloeiende vaste planten.

Op het plein en in de beekbak komen nieuwe bomen met hoge sierwaarde, een open lichte 
kroon en mooie herfstkleuren.

Het meubilair sluit aan op de materialen die al in Kerschoten aanwezig 
zijn en ook op andere winkelcentra worden toegepast.

De pleinverharding bestaat uit ´kamer-
breed tapijt´ van comfortabele tegels 
in een grotere maat dan de gebruike-
lijke 30x30 cm maat. De kleurstelling is 
een donkere variant van de tegels die 
in de wijk liggen. 
De tegels hebben geen  afgeschuinde 
randen (‘vellingkanten’) en minder 
voegen waardoor ze minder geluid 
produceren bij winkelkarretjes dan 
normale tegels of klinkers. 

Molinia caurulea ´Moor Hexe´(siergras) Persicaria amplexicaulis (duizendknoop)

Verbena bonariensis (ijzerhard)Filipendula rubra venusta ´Queen of the 
prairi´ (moeras spirea)

Panicum varigatum (siergras) Koelreuteria paniculata (blazenboom)Sophora japonica ´Regent´ (sophora)

Zelkova serrata herfstbeeld

Zelkova serrata (zelkova)

Sophora japonica ´Regent´ herfstbeeld

Sfeerbeeld  detail beekbak kijkend richting Charly

Op de plekken waar de beek 
ondergronds is wordt regen-
water opgevangen in roos-
tergoten in de bestrating
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Sfeerbeeld vanaf de Koninginnelaan, kijkend richting ‘t Vissertje Sfeerbeeld  detail beekbak kijkend richting Charly

Sfeerbeeld ter hoogte van de  COOP kijkend richting de DEKA



0 5 10 15 20 25m

S. K

S. K

S. K

S. KD
EKAm

arkt

CO
O

P

Crum
m

z bistro

Veenem
an 

groente en fruit

w
oonassecoires & 

outletw
inkel �ets

Trekpleister

Juw
elier M

aaskant

A
ntieke uurw

erken

Prim
era

M
arilene 

interieur en �eur

Brood Japie

Schoenm
aker R.B.

Brain w
ash

A
m

i kappers

Zeem
an

Post en servicepunt

A
li Baba

Charly

vm
l.  A

potheek

‘t Vissertje

bloem
enkiosk

1.

2.

2.

3.

2.

3.

1.

1.

4.4.
4.

4.
5.

5.

-1.08

-1.10

-1.04

-1.00

-1.00

-1.00 -1.25 -1.50-1.25

N
obelstraat

Voltastraat

Edisonlaan

K
oninginnelaan

Gemzenstraat

Erasmusstraat

Pleinvloer
‘kamerbreed tapijt’ van tegels 20x40, keperverband, type Wascon 4508 firma de 
Hamer, zonder vellingkant. 

Verharding parkeerterrein
Beton Straat Stenen (BSS), hergebruik van bestaand parkeerterrein.

Trottoirs omgeving
Bestaande 30x30 tegels aangevuld met nieuwe tegels Wasconn 1102 firma de 
Hamer.

Beekloop
Betonnen deksloven met openingen voor regenwaterafvoer. gemetselde 
wanden. Beek 0,7 meter breed, 0,3 m diep, bodem van grof grind. 
In de kaart zijn waterhoogtes t.o.v. maaiveld aangegeven.

Beekbegeleidende beplanting
Mengsel vaste prairibeplanting (grassen en bloeiende vaste planten) 1,3 meter 
breed

Bruggen 
Vlakke plaatbruggen 3 meter breed over de beekloop.

Hekwerk langs beek
transparant stalen hekwerk in combinatie met spankabels, 1 meter hoog, licht-
grijs gecoat

Roostergoot in pleinvloer
Afvoer regenwater van het plein naar de beek, detaillering en exacte breedte 
(ca 30 cm) nader te bepalen op basis van bergingscapaciteit piekafvoer regen-
water

Banken
Zitbanken type BD firma Velopa zoals ook elders in Kerschoten aanwezig zijn 
(betonnen onderstel, houten zitgedeelte)

Afvalbakken
Standaard Apeldoorn, type Capitole firma Bammens, kleur lichtgrijs

Fietsenstallingen
‘Nietjes’ waar (bak)fietsen e.d. tegen gestald kunnen worden. Standaard Apel-
doorn, rvs.

Lichtmasten
Paaltop armaturen (4 m) hoog, LED, type City Charm firma Philips of bestaand 
armatuur bijgeplaatst.

Stallingsplaatsen supermarkt karretjes
terugplaatsen / vervangen bestaande voorzieningen

Waterspeelelement
Nader te detailleren speeltoestel waarmee water via pomp opgepompt kan 
worden en via goten en waterrad op de beek kan worden toegevoegd.

Bomen in verharding (op het plein: type 1)
Sophora japonica ‘Regent’, maat 24/26, in ronde boomkrans 2 meter afgevuld 
met stabilizer

Bomen in beekbak
Type 2: Zelkova serrata, meerstammig 20/24
Type 3: Koelreuteria paniculata, meerstamming 20/24

Bomen in heestervak
Type 4: zomereik (Quercus robur), maat 18/20
Type 5: esdoorn roodkleurig (Acer platanoides ‘Royal Red’)

Heestervakken vernieuwd
Lage heesters (80-120 cm), gemengde groepen. 
soortkeuze nader te detailleren

Gras

Terraszones (invulling indicatief)

Te behouden betonnen luifels

1.

2. - 3.

s.k.

4. - 5.

Voorlopig Ontwerp Beek in Kerschoten - deel winkelcentrum, 2 oktober 2017

Pleinvloer
‘kamerbreed tapijt’ van tegels 20x40, keperverband, type Wascon 4508 firma de 
Hamer, zonder vellingkant. 

Verharding parkeerterrein
Beton Straat Stenen (BSS), hergebruik van bestaand parkeerterrein.

Trottoirs omgeving
Bestaande 30x30 tegels aangevuld met nieuwe tegels Wasconn 1102 firma de 
Hamer.

Beekloop
Betonnen deksloven met openingen voor regenwaterafvoer. gemetselde 
wanden. Beek 0,7 meter breed, 0,3 m diep, bodem van grof grind. 
In de kaart zijn waterhoogtes t.o.v. maaiveld aangegeven.

Beekbegeleidende beplanting
Mengsel vaste prairibeplanting (grassen en bloeiende vaste planten) 1,3 meter 
breed

Bruggen 
Vlakke plaatbruggen 3 meter breed over de beekloop.

Hekwerk langs beek
transparant stalen hekwerk in combinatie met spankabels, 1 meter hoog, licht-
grijs gecoat

Roostergoot in pleinvloer
Afvoer regenwater van het plein naar de beek, detaillering en exacte breedte 
(ca 30 cm) nader te bepalen op basis van bergingscapaciteit piekafvoer regen-
water

Banken
Zitbanken type BD firma Velopa zoals ook elders in Kerschoten aanwezig zijn 
(betonnen onderstel, houten zitgedeelte)

Afvalbakken
Standaard Apeldoorn, type Capitole firma Bammens, kleur lichtgrijs

Fietsenstallingen
‘Nietjes’ waar (bak)fietsen e.d. tegen gestald kunnen worden. Standaard Apel-
doorn, rvs.

Lichtmasten
Paaltop armaturen (4 m) hoog, LED, type City Charm firma Philips of bestaand 
armatuur bijgeplaatst.

Stallingsplaatsen supermarkt karretjes
terugplaatsen / vervangen bestaande voorzieningen

Waterspeelelement
Nader te detailleren speeltoestel waarmee water via pomp opgepompt kan 
worden en via goten en waterrad op de beek kan worden toegevoegd.

Bomen in verharding (op het plein: type 1)
Sophora japonica ‘Regent’, maat 24/26, in ronde boomkrans 2 meter afgevuld 
met stabilizer

Bomen in beekbak
Type 2: Zelkova serrata, meerstammig 20/24
Type 3: Koelreuteria paniculata, meerstamming 20/24

Bomen in heestervak
Type 4: zomereik (Quercus robur), maat 18/20
Type 5: esdoorn roodkleurig (Acer platanoides ‘Royal Red’)

Heestervakken vernieuwd
Lage heesters (80-120 cm), gemengde groepen. 
soortkeuze nader te detailleren

Gras

Terraszones (invulling indicatief)

Te behouden betonnen luifels

1.

2. - 3.

s.k.

4. - 5.


