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Rijbaan De volledige rijbaan wordt in asfalt uitgevoerd. Hierbij wordt het 
asfalt voor de fiets rood. De belijning en figuratie wordt met dun, 
geluidsarm en stroef materiaal aangebracht. 

Overgang rijbaan/trottoir Tussen de rijbaan en het trottoir wordt een rijwielpadband 
toegepast met een hoogte verschil van 7 cm. Langs de band wordt 
een goottegel aangelegd met in de bandenlijn de kolken voor 
regenwater. De onderlinge kolkafstand zal kleiner worden om de 
gootlijn niet te laag te laten worden.  

Trottoir/Voetpad Het voetpad krijgt een grijze 8cm dikke waterdoorlatende tegel. 
Hierdoor kan het regenwater heel klimaatbewust infiltreren in de 
bodem. Bij veel regenval zal het alsnog afstromen naar de kolken. 

Kruisingen De kruisingen worden verhoogt in asfalt aangelegd. Het 
hoogteverschil bedraagt 8 cm. 

Parkeervakken Deze zijn contrasterend zwart/antraciet. Daar waar 2 of meer 
vakken achter elkaar liggen worden deze niet zichtbaar 
gescheiden. Hierdoor kunnen er soms net meer auto’s geparkeerd 
staan 

Inritten particulier/bedrijf De opsluitband zal door blijven lopen als scheiding. Bij bedrijven 
kan er ook gekozen worden voor om de 2 meter een grenstegel en 
naar het bedrijf toe dezelfde waterdoorlatende tegel. Het betreft 
hier nader te detailleren maatwerk. 

Openbare verlichting De masten zullen 8 meter hoog zijn en een antraciet kleur hebben. 
Het armatuur betreft een kofferarmatuur. Gekozen armatuur 
conform burgermeester JG Legroweg. De masten staan op de 
erfgrens. 
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Langs de rijbaan zijn op een aantal plaatsen plantvakken getekend. 
Deze worden met bomen en hagen ingevuld. 
 
Voor de bomen is de Iep ‘Frontier’ gekozen. Deze soort is sterk en 
blijft is zijn groei naar wasdom slank in de kroon. 
 
De hagen zijn in meerdere soorten mogelijk. Van rotonde de Kei 
tot het centrum van Eelde wordt Veldesdoorn of Beukenhaag 
toegepast. In de Haagvoet zullen bloembollen worden aangebracht 
welke in meerdere seizoenen bloeien. 
 
Op kruisingen en met name nabij de Henry Dunantweg zal een 
afwijkende haag met bloei worden gekozen. Dit haagtype zal de 
bushalte en fietsenstallen beter inkleden. Hier wordt gedacht aan 
de Spiraea argute (witte bloei). Ook kan een kruising verder 
worden aangekleed met bloembollen in het gras. 
 

 


