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1. Een nieuwe boulevard
‘Zandvoort heeft (nog) de lelijkste boulevard’

1.1 T I J D VO O R E E N N I E U W E B O U L E VA R D

voor de kust waar partners in mee willen investeren.

Parallel aan het ontwerptraject voor de metropool-

Het bestuur van Zandvoort wil met de herinrichting

De Boulevard Paulus Loot en Boulevard Favauge

boulevard is het Q-team voor de kuststrook

van de boulevard haar concurrentiepositie als

vormen een eerste stap om te komen tot een algehele

opgericht. Vanuit landschapsarchitectuur,

badplaats en de leefbaarheid van Zandvoort

herinrichting van de boulevards. In dit rapport wordt

stedenbouw & architectuur en economie stuurt

versterken.

het voorlopig ontwerp voor de Boulevard Paulus

het Q-team op de integrale kwaliteit van de

De herinrichting moet leiden tot een

Loot toegelicht. Met doorkijk naar de toekomst zijn

ontwerpuitwerkingen van de ontwikkelgebieden en

kwaliteitsverbetering van de boulevard met

tevens enkele punten voor de Boulevard Favauge

openbare ruimte langs de hele kuststrook. De visie

meerwaarde voor inwoners, ondernemers en

meegenomen.

van het Q-team gaat uit van drie sfeergebieden:
Metropool, Dorp en Duinen.

bezoekers van Zandvoort. Daarnaast levert Zandvoort
een bijdrage aan het spreiden van bezoekers binnen

1. 2 VO O R T B O U W E N

de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en speelt

De afgelopen jaren is een veelheid aan beleid en

een goed functionerende boulevard daarbij een

plannen ontwikkeld waar het schetsontwerp (SO)

belangrijke rol.

en het voorlopig ontwerp (VO) op voortbouwt. De
gemeente heeft in de Toeristische Visie de focus

Om de positie binnen de MRA te versterken is een

gelegd op de economische claim ‘Pop Up Zandvoort’,

hoog ambitie- en investeringsniveau gevraagd.

stedelijke (of stadse) kwaliteit, het aantrekken

Daarom wil Zandvoort investeringen en kansen

van internationale merken en de focus op de

bundelen zodat er een integraal fysiek plan komt

Metropoolregio Amsterdam.

De Metropool is hierbij het deel van Zandvoort
waar de metropool de kust kust. Het gebied ademt
stedelijkheid, in zowel vorm als functie. Het Dorp is
het historische vissersdorp in een hedendaags jasje,
dit gebied kenmerkt zich door kleinschaligheid en
gezelligheid. De Duinen bestaat uit de duinen, het
strand en de zee, dit is de landschappelijke setting
die Zandvoort unieke kwaliteit geeft.
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1. 3 D E O P G AV E

1.4 B O U L E VA R D I N V I J F D E L E N

substedelijk karakter, waar de strandpaviljoens

De visie moet ingaan op een aantal vraagstukken die

Door de ontwikkeling in tijd heeft de langste

intensiveren en de landzijde het circuit en een

spelen aan de kust en dient op hoofdlijnen knopen

boulevard van Nederland een herkenbare zonering

reeks aan stedelijke flats bevat.

door te hakken, bijvoorbeeld over ruimtegebruik en

ontwikkeld. Deze zonering wordt gedefinieerd door

sfeer. De boulevard moet een bijdrage leveren aan:

relatie met het dorp, ligging t.o.v. het landschap, en

de boulevard waar de metropool de kust kust.

• Internationale allure van Zandvoort. Wat maakt

intensiteit in gebruik. De boulevard kent hierdoor een

Het gebied ademt stedelijkheid, in zowel vorm

interessante variatie in rust en reuring.

als functie. Het station is de verbinding met de

dat de boulevard een icoon voor Zandvoort (en de

rest van de metropool. Het Badhuisplein is de

MRA) wordt? Welke kwaliteit moet gerealiseerd
worden om de boulevard te ontwikkelen naar een

Drie heldere ‘knopen’ (Badhuisplein, de stationsentree

‘Amsterdam Beach’ waardig gebied?

en strandbalkon Bloemendaal) leggen binnen deze

• Rol voor de MRA. Waar moet de boulevard aan

zonering de verbinding met het achterland.

• Bereikbaarheid kust. Wat zijn minimale (of
maximale) eisen aan de bereikbaarheid en

overgang naar het dorp en de duinen.
• De ‘duinboulevard’: dit is het deel van de
boulevard waar de landschappelijke setting de
boventoon voert, maar waar ook gewoond wordt.

voldoen om jaarrond aantrekkelijk te zijn en
stedelijk toerisme in Zandvoort te bevorderen?

• De ‘metropoolboulevard’: dit is het deel van

Van noord tot zuid onderscheiden we de volgende

De boulevard biedt prachtig hoog uitzicht met

zones:

wonen in de duinen aan de landzijde.

• De ‘clubboulevard’ bij Bloemendaal: dit deel

vervoerstromen? De ruimte claim, positie en

van de boulevard is het Ibiza van het noorden.

Conclusies

prioriteit van de verschillende modaliteiten voor

Strandpaviljoens in compacte opstelling waar,

• Zandvoort is uniek met de langste boulevard van

de verschillende gebieden direct aan de boulevard

naast dagverblijf, ook in de avond een feestje te

moeten benoemd worden.

houden is.

• Prettige leefomgeving. Hoe borgen we een

• De ‘landschapsboulevard’: dit deel van de

kwalitatieve en prettige leefomgeving langs de

boulevard kenmerkt zich door een focus op

kust?

verblijfsrecreatie in een landschappelijke setting.

Nederland.
• De boulevard kent vijf verschillende zones.
Omarm deze kwaliteiten en stuur daarmee op een
variatie in rust en reuring.
• Verbijzonder de zogenaamde ‘knopen’, De Entree

Een eenduidig profiel met een duinstrook aan

en het Badhuisplein, en versterk hier de relatie

bijdragen aan een betere verbinding tussen het

de landzijde en aan het strand een reeks aan

tussen boulevard en achterland.

strand en het dorp?

strandhuisjes en een enkel strandpaviljoen.

• Verbinding in Zandvoort. Hoe kan de boulevard

• De ‘substedelijke boulevard’: dit deel van
bron tekst: Uitvraag Ontwerp Metropoolboulevard

de boulevard vormt een aanloop naar de

Zandvoort

metropoolboulevard. De boulevard heeft een
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1. 5 S P E E R P U N T E N VA N U I T H E T S C H E T S O N T W E R P
In het schetsontwerp is ingezet op de volgende 10 speerpunten:
1. Één samenhangende identiteit
• De boulevard heeft één samenhangende nieuwe identiteit: ‘urban modern’ wat
aansluit bij het metropolitane karakter waar Zandvoort zich naar wil ontwikkelen.
Een rustige ingetogen basis waar objecten slim worden gecombineerd. Het geheel
is beheersvriendelijk ingericht.
• De boulevard krijgt één sfeer van strandopgang tot erfgrens. Er ontstaat een
vanzelfsprekende symbiose tussen strand en boulevard met kwalitatieve
aantakkingen op het dorp.
2. Verloop in vormgeving
• De boulevard krijgt een verloop in vormgeving met twee herkenbare deelgebieden
die zich voegen naar hun omgeving: metropoolboulevard en de duinboulevard.
• De metropoolboulevard kenmerkt zich door een bredere boulevard met een
stedelijke uitstraling, robuust van kwaliteit. De boulevard biedt ruimte voor het
pop-up karakter van Zandvoort. De inrichting heeft een stedelijke vormgeving,
bijzondere verlichting, zitranden en grotere tegels.
• De duinboulevard kenmerkt zich door een smallere boulevard met een
landschappelijke en vloeiende inrichting. De boulevard omarmt de duinbeleving.
De inrichting heeft een landschappelijke vormgeving met kleinere tegels.
3. Beleving van het landschap
• De boulevard omarmt de landschappelijke kwaliteiten door zicht, openheid en de
duinbeleving aan de boulevard te versterken.
• Er ontstaat een afwisselende route met een gevarieerd perspectief door een
lichte draaiing van de boulevard. Elke gebruiker heeft zijn eigen beleving. De
leesbaarheid van hoogteverschillen wordt versterkt.
• Bij de belangrijkste entrees wordt er meer ruimte en zicht gecreëerd door de
duinkruin maximaal te benutten. Zo wordt er ook al voorgesorteerd op een
mogelijke zeewaartse kustversterking in de toekomst.
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• Over de gehele lengte van de boulevard worden de duinen naar binnen getrokken.

trappen en pleinen een directe verbinding leggen met het strand en de paviljoens.

De harde grens van de boulevard wordt verzacht en er ontstaat een mooi contrast

Mogelijk maakt dit een wandeling op het strand ook in de winter aantrekkelijk. De

met de naoorlogse bebouwing.

exacte locatie van deze routing zal in een volgende fase nader onderzocht worden

• De vormgeving van de duinen past bij het deelgebied. Bij de metropoolboulevard
worden duinelementen met robuuste zitranden op de boulevard geïntroduceerd. De
landschapsboulevard wordt vormgegeven als een promenade ‘door’ de duinen.
• Bij de belangrijkste achterlandverbindingen begint de duinbeleving al vóór de
boulevard.

(VO Favauge).
• De duinboulevard kenmerkt zich door vloeiende strandopgangen aangetakt op de
entrees. Daarnaast worden de opgangen waar mogelijk in richting gedraaid, zodat
er minder zandoverlast is en het zand in het profiel van het duin behouden blijft.
• Door aan de boulevards de strandopgangen in twee richtingen te positioneren
ontstaan er aantrekkelijkere rondjes om te wandelen en ontstaat veiligheid .m.b.t.

4. Twee hoofdmomenten
• De twee belangrijkste routes naar de boulevard krijgen extra aandacht: het
Badhuisplein en het Entreeplein. De twee pleinen krijgen elk een eigen karakter.
• Bij het Badhuisplein presenteert het dorp zich aan zee, met een dorps en gezellig
karakter.
• Bij het Entreeplein presenteert de boulevard zich naar het dorp en legt een
fysieke verbinding naar het station. Metropolitaan, flexibel en met ruimte voor
evenementen.
• Beide pleinen vormen een balkon aan zee en leggen een directe relatie met het

laden en lossen.
• De vormgeving van de strandopgangen voegt zich naar gebruik. Zo ontstaat er een
heldere hiërarchie van trap (voetgangers), opgang normaal (laden/ lossen en afval),
opgang breed (KNRM, nood- en hulpdiensten).
• De entrees bij het Badhuisplein en Entreeplein zijn mindervalidentoegankelijk en
geven toegang tot een routing over het strand en/of lansg het duin
• Vanaf de parkeergebieden worden de routes naar de boulevard hoogwaardig
vormgegeven.
• Tot slot wordt de relatie met de Kennemerduinen versterkt. De fietsentree vanuit de

strand. De pleinen vormen een aantrekkelijke verbinding naar het strand en een

Kennemerduinen op de duinboulevard wordt kwalitatief en veiliger vormgegeven.

tribune voor evenementen op het strand. Ook bieden ze een mindervalidentoegang

Daarnaast ligt er een kans het Friedhoffplein in te richten als een schakel tussen de

naar het strand.

boulevard en de Kennemerduinen. Vanwaar je een hoogwaardige entree naar het

• De bezoeker heeft op de pleinen keuzemogelijkheden voor verschillende

duingebied hebt.

herkenbare richtingen.
5. Vanzelfsprekende verbindingen
• De strandopgangen worden vormgegeven als vanzelfsprekende en hoogwaardige
aansluitingen van het dorp naar het strand. De strandopgangen takken altijd aan op
achterlandverbindingen en vormen een helder entreemoment aan de boulevard.
• De vormgeving van de strandopgangen voegt zich naar de deelgebieden en
versterkt de beleving aan de boulevard.
• I.v.m. veiligheid, toegankelijkheid en wandelplezier is het wenselijk dat de
metropoolboulevard een centrale routing krijgt langs het strand of duin die middels

Boulevard Paulus Loot - Voorlopig ontwerp
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6. Goede locatie strandtenten
• Het wensbeeld voor de organisatie van de strandtenten is dat deze zich voegt naar
de deelgebieden en de beleving versterkt van rust en reuring aan de boulevard.
• De duinboulevard speelt in op rust waarbij ‘lucht’ en ‘ruimte’ tussen de strandtenten
uitgangspunt is. Clustering van paviljoens met een royale tussenruimte is wenselijk.
Er wordt in gesprek gezocht naar optimalisaties waar mogelijk.
• De metropoolboulevard speelt in op reuring met een stedelijke strip van
strandtenten. I.v.m. veiligheid wandelboulevard, toegankelijkheid van het strand
en functionele veilige ontsluitingsroute is het wenselijk het laden en lossen via een
route onderlangs het duin of over het strand te laten verlopen. In de volgende fase
wordt in samenhang met de keuze voor een routing gezocht naar optimalisaties.
Uitgangspunt is behoud van de strandtenten.
• Voor alle strandtenten is het uitgangspunt dat er aangename toegangen tot het
strand ontstaan. De strandtenten staan op voldoende afstand van de strandopgang
zodat er ruime entrees naar het strand zijn, afval is uit het zicht en de vormgeving is
alzijdig.
• Voor laden en lossen worden heldere venstertijden afgesproken en zijn er vaste
routes voor laden en lossen en afval.
7. Aangename wandeling
• De boulevard verloopt van een drukke metropoolboulevard naar de rustigere
duinboulevard. Het programma aan de boulevard is passend bij de deelgebieden.
• Door een afwisselend programma langs de boulevard ontstaat er een gevarieerde
route met een hoge verblijfskwaliteit. Een regelmatige opeenvolging van
verblijfsplekken maakt een interessante route, zorgt voor oriëntatie en ‘verkort’ de
lengte.
• De hoofdpleinen vormen de grootste momenten aan de route met veel activiteit.
Het Badhuisplein zet in op kleinschalige, dorpse activiteiten en het Entreeplein
biedt ruimte voor stedelijke, grootschalige evenementen. De hoofdpleinen vormen
een balkon met uitzicht over zee en een tribune voor evenementen op het strand.
• De metropoolboulevard biedt ruimte voor een stedelijk, stoer en robuust
programma. Robuuste ligelementen, zitranden, schuilplekken, bijzondere
verlichting en iconische objecten voor een bijzonder fotomoment. Aan deze
boulevard is voldoende ruimte voor flexibiliteit en pop-up programma.
• De duinboulevard wordt begeleid met kunst in het helmgras. De belangrijkste
strandopgangen worden vormgegeven met robuuste zitelementen en duinbalkons.
Enkele multifunctionele objecten nodigen uit tot sport en spelen.
14
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• Vanuit ruimtelijke kwaliteit is het wenselijk om de ambulante handel te huisvesten

twee richtingen vanaf de entree van de Kennemerduinen via de Thorbeckestraat

in vaste kiosken met een hoogwaardige vormgeving passend bij de boulevard.

langs het centrum van het dorp. Tussen de Thorbeckestraat en de Seinpostweg zal

• Langs de gehele boulevard worden hoogwaardige services geïntegreerd, zoals

de boulevard enkel toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer (bewoners, KNRM).

waterpunten en kwaliteitsaanbod in kleinschalige horeca (to go).
• Door bebording (informatieborden, menuborden, vlaggenmasten) in één familie
vorm te geven en te clusteren ontstaat er rust in het boulevardbeeld.
• Het groots en wild aanbod aan electra-, gas en waterkasten wordt samengevoegd
in gecombineerde putkasten per één of twee strandtenten

• Er wordt ingezet op het verminderen van parkeren aan de boulevard. Door alleen
te parkeren aan de zijde van de woningen wordt het zicht op zee en de ruimtelijke
kwaliteit van de boulevard versterkt.
• Het gebruik van parkeerplaats De Zuid wordt gestimuleerd om zo de druk op de
boulevard te verminderen. Er kan gezocht worden naar een aanpassing van het
parkeersysteem waardoor het verkeer zal worden geleid via de zuidelijke rand

8. Mooiste boulevard in de winter

van Zandvoort, verschil in uurtarieven met de boulevard, een naamswijziging naar

• De boulevard is ook in de winter een aangename plek om te bezoeken. Als je een

parkeerplaats Strand Zuid en een intensivering van het aantal parkeerplaatsen.

badplaats aantrekkelijk weet te maken voor de winter, dan geldt dat als vanzelf ook
voor de zomer.
• De metropoolboulevard wordt zo ingericht dat deze jaarrond interessant is.
Bijzondere vormen van meubilair en verlichting geven de boulevard extra sfeer

• Het laden en lossen vindt enkel binnen venstertijden plaats. Aanvullend zouden
er afspraken gemaakt kunnen worden over welke type vrachtwagens worden
toegestaan.
• De boulevard biedt voldoende stallingsplaatsen voor fietsers en scooters. Tijdelijke

en plek om te schuilen. Pop-up programma maakt de boulevard in het naseizoen

stallingen op parkeerplaatsen in de zomer vergroten de capaciteit. Buiten het

levendig. Hierbij kan gedacht worden aan mobiele kiosken met kleinschalige

plangebied zijn daarnaast zoeklocaties aangewezen om de capaciteit verder

versnaperingen, ijsbeelden, een roetsjbaan of een dependance van het Amsterdam

te vergroten. Zoals inpandige oplossingen bij nieuwe ontwikkelingen aan de

Lightfestival op de boulevard.

metropoolboulevard, extra stallingen op het Entreeplein en in de zijstraten aan de

• Een routing onderlangs de duin of over het strand maakt het vanaf de
metropoolboulevard aantrekkelijk om ook in de winter een wandeling op het strand
te maken.
• De duinboulevard biedt bij uitstek een unieke beleving van de aanwezige natuur en

duinboulevard.
• De voorstellen, zoals het aanpassen van venstertijden en tarieven, hebben
implicaties op de huidige beleidsuitgangspunten en verdienen een verdere
uitwerking op haalbaarheid.

de elementen, die jaarrond blijven boeien. Vanaf de boulevard bieden duinbalkons
weids uitzicht.

10. Duurzame inrichting en gebruik
• De verharding wordt gereduceerd en de overmaat wordt ingezet voor groen. Meer

9. Veilig in gebruik

groen zorgt dat regenwater in de bodem kan wegzakken, geeft verkoeling in de

• De boulevard is veilig voor alle gebruikers. De verkeersstromen worden geordend

zomer en schept ruimte voor flora en fauna.

en parkeren is zo min mogelijk in zicht. Er ontstaat een helder verschil in
verkeersindeling tussen de metropoolboulevard en de duinboulevard.

• De inrichting is optimaal beheersbaar en kan eenvoudig gereinigd worden.
Minder strandopgangen en waar mogelijk een oriëntatie haaks op de windrichting

• De metropoolboulevard is enkel toegankelijk voor voetgangers. Fietsers kunnen

zorgt voor minder verstuiving en beheerlast. Objecten worden verminderd, slim

via de Burg. Engelbertsstraat hun weg vervolgen. Een routing onderlangs de

gecombineerd en waar mogelijk op pootjes vormgegeven zodat er minder zand

duin of over het strand verhoogt de toegankelijkheid voor bezoekers en nood- en

ophoopt.

hulpdiensten. Het laden en lossen gebeurt enkel tijdens venstertijden.

• Het materiaalgebruik wordt mooier in tijd, vergt weinig onderhoud en is bestand

• Op de duinboulevard is de auto te gast en ligt de focus op voetgangers en fietsers.

tegen zee, zand, zout en wind. Waar mogelijk wordt straatmeubilair gekozen dat

Het verkeer wordt afgeremd door de inpassing van een fietsstraat met vertragende

modulair en recyclebaar is. Hout is duurzaam en afkomstig van Europese bossen.

maatregelen. De fietsstraat vormt een logische en aangename fietsverbinding in

• In het ontwerp heeft de wandelaar en fietser ruim baan gekregen met
aantrekkelijke wandelroutes, auto te gast-straten en goede fietsparkeerplaatsen.
Boulevard Paulus Loot - Voorlopig ontwerp
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B O U L E VA R D OV E R Z I C H T S C H E T S O N T W E R P

Boulevard Paulus Loot (huidig profiel)

Duinboulevard (nieuw profiel)

Paulus Loot:
duinboulevard

Boulevard
Zandvoort
Schetsontwerp
N
50
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Boulevard Favauge (huidig profiel)

transitiegebied

Metropoolboulevard (nieuw profiel)

Favauge:
metropoolboulevard
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PAU LU S LO OT S C H E T S O N T W E R P

Boulevard
Zandvoort
Schetsontwerp
N
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1.6 O N T W I K K E L I N G E N VO O R LO P I G O N T W E R P
Tijdens de ontwikkeling van het SO en VO zijn gesprekken gevoerd met

keer vorm kunnen krijgen.
• Door integrale uitvoering kunnen hiermee meerdere kansen opgepakt worden (zie

Hoogheemraadschap Rijnland t.b.v. verandering strandopgangen, positie paviljoens,

SO) ter kwaliteitsverbetering van boulevard en strand(paviljoens) die bijdragen

aanwas duin en toekomstsituatie kustveiligheid. Hieruit is gebleken dat binnen een

aan meerwaarde voor inwoners, ondernemers en bezoekers. En hiermee de

termijn van enkele jaren Rijnland en de gemeente de intentie hebben kustversterking

concurrentiepositie versterken van Zandvoort, zoals gesteld door bestuur

uit te voeren. Dit is van invloed op het huidig voorgestelde ontwerp.

Zandvoort.

Redeneerlijn

Kansen (zie ook schetsontwerp)

• Zandvoort wil en moet zeewaartse duinuitbreiding doen i.v.m. kustveiligheid

• Sterkere onderscheiding Favauge (metropoolboulevard) - Paulus Loot

• Hierbij schuiven paviljoens op richting zee en is het de wens het strand uit te
breiden om de huidige breedte te behouden
• De vorm en maat waarop deze aanpassing gebeurt is onzeker en afhankelijk van

(duinboulevard). Zie ook visie Zandvoort.
• Heldere clustering paviljoens met tussenliggend ruimte en zicht middels
herpositionering

de versterkingsopgave voor Zandvoort (bv. natuurlijke aanwas of kunstmatige

• Publieke én ruimtelijke toegangen op het strand

uitbreiding t.b.v. mogelijkheid zwakke schakel)

• Kwalitatief hoogwaardige toegangen tot het strand

• Er wordt voor gekozen dit in de toekomst in één keer uit te voeren, i.p.v. nu halve
maatregelen te nemen die gekoppeld zijn aan het ontwerp van de boulevard
• Door deze ingreep op één moment te doen ontstaan veel kansen ter verbetering
van de kwaliteit routing, gebruik, indeling strand, paviljoens en meer
• Er kan met de voorgestelde inrichting (schetsontwerp, en eerste uitwerking

• Versterking toegankelijkheid door flauwere hellingen
• Logische aansluiting vanaf P-Zuid direct naar strand (zie schetsontwerp)
• Sterkere samenhang tussen boulevard boven, strandopgang en paviljoenzone
beneden
• Vloeiiende doorloop vanaf boulevard naar strand en terug, gemak in route

voorlopig ontwerp) onvoldoende ingespeeld worden op de toekomstige situatie, er

• Alzijdige vormgeving paviljoens zonder achterkanten en rommelzone

zijn teveel onduidelijkheden

• Veilig lossen en laden en afvalophaal bij paviljoens zonder achteruit rijden

• Er wordt gekozen op dit moment de basis van de boulevard aan te leggen, zonder

• Verbetering routing leverantie en afval

strandopgangen. Dit zodat de toekomstige locatie van de aansluitingen en

• Grotere samenhang in afvalsystemen en leverantie

inrichting van de strandopgangen, integraal met mogelijke duinuitbreiding, in één

• Betere inpassing afvalsystemen en bereikbaarheid paviljoens
• Betere inpassing nieuwe reddingsbrigade
• Door het instellen van venstertijden kan veiligheid van de bezoeker gegarandeerd
worden

Aansluitingen vanuit P-Zuid (schetsontwerp)
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Clusteren aan duinboulevard, ruimte tussen strandpaviljoens (schetsontwerp)

1.7 B O U L E VA R D VO O R D E TO E KO M S T
Deze ontwikkeling maakt dat in het huidig ontwerp de voorgestelde strandopgangen

en/of het aanpassen van de routing.
• Draaicirkels nemen veel ruimte in beslag. Dit gaat ten koste van óf de duinstrook op

niet meegenomen worden. Er is wel onderzocht of er nu alvast plekken/ balkons

de boulevard óf ruimte t.b.v. van programmering als zitten, spelen. Waar gedraaid

gemaakt kunnen worden waar de toekomstige strandopgangen op aangesloten kunnen

wordt kan geen object geplaatst worden.

worden. Echter door de vele onduidelijkheden van toekomstige veranderingen, is dit
niet mogelijk en/of praktisch.
Ontwerpuitgangspunten vanuit schets- en voorlopig ontwerp voor de toekomstige
strandopgangen:
• V-vormige strandopgangen op de belangrijkste aansluitingen vanuit P-Zuid
• Zo veel mogelijk noord-west opgangen i.v.m. ophoping stuifzand
• Tegelmateriaal van boulevard tot aan begin helling strandopgang, daarna
stelconplaten 2.00 x 1.00m
• Balkonhekwerk op de kop van de strandopgang met zitgelegenheid
• Bescherming van de entrees strandopgangen t.b.v. vrachtauto’s (zo ook beneden),
gecombineerd met plekken om tijdelijk te kunnen zitten om bijv. schoenen aan- en
uit te doen. Middels betonnen zitelementen
• Per dubbele opgang één gebundelde locatie waar informatie (i) te vinden is
over het strand, de paviljoens en evt. menu’s, attentiepaal met nummering
strandopgang, watertappunt. Met eenduidige vormgeving in de taal van de nu
ingerichte boulevard.
• Eén plek, langs de strandopgang, waar voorzieningen (v) als water, gas, electra zijn
opgelost voor twee paviljoens tegelijk. Eenduidig, goed ingepast en onopvallend in
kleur. Goede voorbeelden zijn Katwijk en Noordwijk.

Toekomstige voorkeurssituatie aansluiting strandopgang

Binnen het maken van nieuwe strandopgangen zijn een aantal uitdagingen te vinden:
• Voor een veilige ontsluiting voor leverantie en afval via boulevard Paulus Loot
dienen de vrachtwagens vooruit in- en uit te rijden (in huidige situatie niet
het geval, levert onveilige situaties op). Koppelen van strandopgangen maakt
doorrijden mogelijk, een andere optie is extra ruimte voor draaien/ steken. Ook is
op de boulevard mogelijk extra ruimte nodig t.b.v. de draaicirkels vrachtwagens,
Mogelijk alternatief routesysteem
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2. Het voorlopig ontwerp
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PAU LU S LO OT OV E R Z I C H T: O N T W E R P
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Brede

Paulus Loot noord:
overgang duinboulevard - metropoolboulevard
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PAU LU S LO OT OV E R Z I C H T: M E T H U I D I G E S I T UAT I E

Paulus Loot:
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Brede

Paulus Loot noord:
overgang duinboulevard - metropoolboulevard

Paulus Loot/ Favauge:
metropoolboulevard
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PAU LU S LO OT - Z U I D
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PAU LU S LO OT - M I DZ U I D
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PAU LU S LO OT - M I D N O O R D
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PAU LU S LO OT - N O O R D
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3. Profielen
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OV E R Z I C H T P R O F I E L E N E N TO E G A N G E N

Paulus Loot - zuid

Paulus Loot

P

P

P
P
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Hoofdentrees

Tussen
oversteken

Paulus Loot - noord

Favauge
(zie SO)

P
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PAU LU S LO OT

huidige situatie

nieuwe situatie
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PAU LU S LO OT N O O R D

huidige situatie

noordelijk deel met zitranden en grotere tegels

zuidelijk deel
met lage duinzone
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PAU LU S LO OT Z U I D

huidige
situatie

nieuwe
situatie
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ENTREES

Hoofdentrees vanuit P-zuid of dorp

Kleine oversteekplaatsen voor parkeerders op boulevard
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4. Bijzondere plekken
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OV E R Z I C H T B I J ZO N D E R E P L E K K E N

Zuidkop: einde boulevard,
uitzichtpunt, balkon op zee

Dennispad:
hoogwaardig welkomstpunt Zandvoort,
rustmoment, uitzichtpunt, tijdelijk verblijf
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Frederik Hendrik:
beschut zitten, kijken over zee

Maurits:
beschut zitten en loungen,
zicht op zee en boulevard

Thorbecke:
levendigheid/ samenkomst,
visje, tribune, kijken over zee,
zitten/ chillen
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D E N N I S PA D
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Z U I D KO P

50 - BoschSlabbers

Boulevard Paulus Loot - Voorlopig ontwerp

- 51

F R E D E R I K H E N D R I KS T R A AT
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P R I N S M AU R I T S S T R A AT
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T H O R B E C K E S T R A AT
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I M P R E S S I E T H O R B E C K E S T R A AT
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I M P R E S S I E V L A A I J E N PA D
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4. Materialisering
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V E R H A R D I N G : B O U L E VA R D & T R OT TO I R

Boulevard (incl. trottoir)
• Terughoudende warme vloer, zandkleur.
• Afwisseling in maten, leesbare naden

Natte situatie (zichtbaarheid textuur)
• Leverancier Klostermann
tegeltype SCADA

• Subtiele afwisseling in textuur

• Kleur: Zandsteen-Beige

• Paulus Loot: breedte 24cm

• Lineair wildverband

• Favauge: breedte 40cm

30% ruw: finerro (24x48)

• Paulus Loot Noord: afwisseling breedte

30% glad: fino (24x24)
30% effen: ferro (24x36)

Kleine tegel
Grote tegel
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Paulus Loot & Paulus
Loot noord
• 24x24
• 24x36
• 24x48
• Dikte n.t.b.
• Patroon n.t.b.

Paulus Loot noord
(& Favauge)
• 40x40
• 40x60
• 40x80
• Dikte n.t.b.
• Patroon n.t.b.
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V E R H A R D I N G : PA R K E R E N

Boulevard (incl. trottoir)
• Terughoudende warme vloer, zandkleur.
• Afwisseling in maten, leesbare naden

Parkeervakken
• Leverancier Klostermann
tegeltype SCADA

• Parkeervakken grijs
• Textuur als boulevard (familie)

• Leesbare afwisseling door textuurverschil

• Kleur: ‘Zandsteen-Beige’

• Voldoende contrastwaarde

• Paulus Loot: breedte 24cm

• Lineair wildverband

• Grijstint als opsluitband

• Favauge: breedte 40cm

30% ruw: finerro (24x48cm)

• Paulus Loot Noord: afwisseling breedte

30% glad: fino (24x24cm)

• Klostermann verharding,
type SCADA:
ruw: finerro
• Kleur: ‘Sandstein gelb-grau’
• Afm. 24x24/36/48cm

30% effen: ferro (24x36cm)
• Conform afspraken
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Parkeren

detail parkeren
Boulevard Paulus Loot - Voorlopig ontwerp - 65

V E R H A R D I N G : F I E T S S T R A AT

Fietspad

Rabatstrook

• Gebakken klinkers

• Gebakken klinkers hergebruik

• Kleur bruin-rood, egaal

• Elleboogverband

• Bezand (vastere maat)
• Lingeformaat (grotere steen, weinig voegen)
• VanderSanden, type Rossa

Fietsstraat
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detail fietsstraat
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V E R H A R D I N G : O P S L U I T BA N D E N & Z I T R A N D E N

Opsluitbanden Paulus Loot

Banden Paulus Loot noord (& Favauge)

• Parkeerzijde: schuine band, breedte 20cm

• Middengrijs natuursteen (gebrand) als Fenemaplein

• Duinstrook beide zijden: rechte band, breedte 20cm

• Op boulevard, breedte 20cm

• Duinrand talud: rechte band, breedte 30cm

• Duinrand talud: breedte 30cm

• Beton, kleur lichtgrijs

• Zitranden boulevard: breedte 50cm (zie detaillering)
• Verloopstukken tussen zitranden en opsluitbanden

Betonbanden Paulus Loot
Natuursteen banden noord
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rechte band, breedte 20cm,
rechte band, breedte 30cm, beton, lichtgrijs
beton, lichtgrijs

schuine band, breedte 20cm,
beton, lichtgrijs

Band Paulus Loot

zitrand, breedte 30cm,
natuursteen grijs

zitrand, breedte 50cm,
natuursteen grijs

Banden boulevard Paulus Loot Noord (& Favauge)
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F I E T S PA R K E R E N E N D U I N PA A D J E S

Fietsparkeren en duinpaadjes
• Natuurlijk ogend materiaal, zelfverdichtend
• Stabiel t.b.v. fietsparkeren en wandelen
• Met schelp, kleur zand
• Koers Mix, type KoMex BIO, kleur naturel

Fietsparkeren
Duinpaadjes

70 - BoschSlabbers

fietsparkeren

duinpaadjes
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V E R H A R D I N G : OV E R I G

Toegangen leverantie

Bijzondere plekken

• Grasbetontegels met reliëf

• Natuursteen keitjes

• Natuurlijke uitstraling door zand en natuurlijkevergroening

• Halfsteensverband

• Tegen plaatsen fiets door relief, wandelen onaangenamer

• Kleur grijsgeel gemeleerd

• ‘Grassplittegel’, leverancier v.d. Bosch beton

Grasbetontegel
Keitjes
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detail toegang leverantie
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KLEURSTELLING EN TEXTUUR

Boulevard

Fietsstraat

Trottoir/ parkeren

• zandkleurig

• donkere doorsnijding van boulevard

• zandkleurig, geel

• afwisseling in formaat

• contrastwaarde

• afwisseling in formaat

• subtiel textuurverschil

• onderdeel boulevard, geen standaard fietssstraat rood

• subtiel textuurverschil

• natuursteen textuur geeft luxe uitstraling, draagt

• klinkers en asfalt in dezelfde kleurtint, andere textuur

• natuursteen textuur geeft luxe uitstraling, draagt

bij aan allure

bij aan allure
• parkeervakken in grijstint als opsluitbanden
• parkeervakken voldoende contrastwaarde
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Standaard meubilair

Lichtmast en accentkleur

• zandbruinkleurig in familie tegelverharding

• rijkblauwe kleur, verbijzondering

• staal met coating

• staal met coating

• coating Akzo Nobel Gris 2500 Sablé

• coating Akzo Nobel Blue 2700 Sablé

• bijzondere (interpon)coating geeft luxe

• bijzondere (interpon)coating geeft luxe

uitstraling, draagt bij aan allure
• combinatie met kleur vergrijzend hout

uitstraling, draagt bij aan allure
• maakt eigenheid Zandvoort

• maakt eigenheid Zandvoort
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M E U B I L A I R : OV E R Z I C H T
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M E U B I L A I R : BA N K

i.s.m.

Bank
• Robuust houten bank
• Lange lengte voor sociaal zitten
• Plaatsing op boulevard langs duinstrook, buiten wandelzone
• Poot in de kleur van het meubilair: luxe zandbruin (Akzo2500 sablé)
• Voldoende ruimte voor doorwaaien zand
• Sfeerverlichting onder bank
• Maatwerk
Bank
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aanzicht

plaatsing op boulevard
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M E U B I L A I R : BA N K N O O R D
beeld ter illustratie

Bank noord
• Bank geïntegreerd onderdeel van natuursteen opsluiting
• Geleidelijke transformatie naar Favauge
• Houten latten voor zitten, 160x100mm
• Rugleuning waar nodig
• Robuust en geïntegreerd
• Sfeerverlichting geintegreerd in natuursteen

Bank noord
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M E U B I L A I R : VA R I AT I E V E R B L I J F N O O R D (& FAVAU G E )
beeld ter illustratie

Bijzonder zitten
• Grote variatie aan type zitten en verblijven
• Geleidelijke transformatie naar Favauge
• Bank noord als uitgangspunt: één systeem
• Robuust

Bijzondere zitplek
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M E U B I L A I R : A F VA L BA K

Afvalbak
• Leverantier Grijsen, type Constructo 72L opgeschaald naar 120L
• Ronde vorm i.v.m. flexibele plaatsing en stuifzand
• In de kleur van het meubilair: luxe zandbruin (Akzo2500 sablé)

Afvalbak
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MEUBILAIR: FIETSBEUGEL
beeld ter illustratie

Fietsbeugel
• Robuust houten palen, 130x130mm, verbonden met een stalen
buis t.b.v. fietsslot,
• Plaatsing in duinstrook
• Familie fietsbeugel met palenrijen duinpaadjes
• Enkele fietsbeugels toepassen, rest van de fietsen op standaard
• Fietszone uit zicht en beschermen middels palenrij

Locatie fietsbeugels
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M E U B I L A I R : PA L E N R I J F I E T S PA R K E R E N + D U I N PA A D J E S
beeld ter illustratie

Duinpaadje

Palenrijen duinpaadjes

Fietsparkeren

• Bescherming duinen
• Herkenbaar maken paadjes voor bezoekers
• Familie met fietsbeugel
• Robuust hout, maat 130x130mm
• Koppen aan fietssstraat herkenbaar maken. Blauw als lichtmast

Fietsparkeren
Duinpaadjes
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M E U B I L A I R : L E U N H E KW E R K U I T K I J K P U N T E N (& R A N D FAVAU G E )
beeld ter illustratie

Leunhekwerk
• Stalen staander met dubbele coating
• Staal in de kleur van het meubilair: luxe zandbruin (Akzo2500 sablé)
• Houten ligger, natuurlijk materiaal als bank en fietsbeugel
• Subtiele vormgeving als meubilair
• Lichtstrip verwerkt in houten ligger t.b.v. sfeerverlichting
• Staaldraden als valbeveiliging

Leunhekwerk
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M E U B I L A I R : L I C H T M AS T
beeld ter illustratie

Lichtmast
• Lichtgebogen lichtmast met spots (vriendelijk, gras)
• Versterking eigen karakter Zandvoort
• Lichtmast met bijzondere blauwe coating (allure) Akzo 2700 sablé
• Hoogte variatie per zone (Paulus Loot/ Favauge)
• Vriendelijk ogende spot
• Eclatec Xeon 2/3 (zonder kap)
Lage mast
Combi hoge masten
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Paulus Loot & Paulus Loot noord: enkele mast

Paulus Loot noord & Favauge: meerdere masten met variatie hoogte
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MEUBILAIR: SFEERVERLICHTING
beeld ter illustratie

Sfeerverlichting
• Lichtstrip in leunhekwerk bij uitkijkpunten
• Onder houten banken
• In natuursteen/ houten zitranden

Leunhek
Zitrand
Bank
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Balkonhekwerk:

Bank:

Zitelement:

lichtstrip in leunelement

lichtstrip in onderzijde hout

spotjes in natuursteen
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M E U B I L A I R : AT T E N T I E , I N F O & M E N U ’ S

Attentiepaal & paviljoeninfo

Drinkwaterpunt/ voetwaspunt

• Herkenbare attentiepaal met nummer t.b.v. orientatie bezoeker en leverancier

• Vriendelijke/ terughoudende vormgeving

• Ruimte voor expressie paviljoens (menu/ info) 80x120cm

• In de kleur van het meubilair: luxe zandbruin (Akzo2500 sablé)

• Eén systeem/ familie aan montage palen t.b.v. verschillende borden

• Type Reder, leverancier DELTA

• Modulair systeem per bord/ paal, in toekomst te verplaatsen

• Eén bij elk balkon

• Combineren met watertappunt

• Geïntegreerd in kop

• Bij samenvoegen strandopgangen (toekomst) één paal met twee nummers
Watertappunt
Infopaal
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M E U B I L A I R : V L AG G E N & S T R A N D I N F O

Vlaggen en informatieborden
• Vlaggen bij paviljoen plaatsen t.b.v. rust in beeld op boulevard
• Informatieborden einde strandopgang t.b.v. rust in beeld op boulevard
• Informatieborden strand enkel waar nodig (in overleg)

Vlaggen
Infobord strand
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G E CO M B I N E E R D E G W L A A N S L U I T I N G E N

Electra en aansluitingen
• Eén object per één of twee opgang(en)
• Combineren electra, water, gas in één kast
• Combineren meerdere paviljoens in één object
• Centrale plaatsing bij entree strandopgangen
• Goed toegankelijk
• Geïntegreerd in kop strandopgang
• Kleur helmgrasgroen
Gecombineerd aansluitingspunt
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BEPLANTING

Beplanting
• 90% helmgras
• 10% variatie als blauwe zeedistel, duindoorn en bottelroos,
zandhaver

Beplanting
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M AT E R I A A L L I J S T
MATERIAALLIJST

BOULEVARD PAULUS LOOT

VERHARDING

Locatie

Materiaal

Afm

Paulus Loot
Tegels klein
Tegels P midden

boulevard, trottoir
P‐vakken

Beton, natuursteen toeslag
Beton, natuursteen toeslag

Paulus Loot ‐ noord
Tegels klein
Tegels groot
Tegels P midden
P‐tegel

boulevard, trottoir
boulevard
P‐vakken
P‐vakken Paulus Loot noord

Paulus Loot ‐ zuid
Tegels standaard
Klinkers

Bosch Slabbers Landschapsarchitectuur

8‐7‐2020

Kleur

Leverancier

Type

Specificaties

240 x 240/360/480 x n.t.b.
240 x 240/360/480 x n.t.b.

sandstein‐beige'
sandstein gelb‐grau'

Klostermann
Klostermann

SCADA: ferro, finerro, fino
SCADA: finerro

Specificatie Klostermann
Specificatie Klostermann

Beton, natuursteen toeslag
Beton, natuursteen toeslag
Beton, natuursteen toeslag
Beton

240 x 240/360/480 x n.t.b.
400 x 400/600/800 x n.t.b.
360 x 240 x n.t.b.
240 x 240/360/480 x n.t.b.

sandstein‐beige'
sandstein‐beige'
sandstein gelb‐grau'
sandstein gelb‐grau'

Klostermann
Klostermann
Klostermann
Klostermann

SCADA: ferro, finerro, fino
SCADA: ferro, finerro, fino
SCADA: finerro

Specificatie Klostermann
Specificatie Klostermann
Specificatie Klostermann

trottoir
P‐vakken

Beton
Gebakken

300 x 300 x n.t.b.
dikformaat

grijs
bruinrood

hergebruik
hergebruik

Fietsstraat
Klinkers
Klinkers

fietsstraat
rabatstrook

Gebakken
Gebakken

lingeformaat
dikformaat

bruinrood
bruinrood

VanderSanden
hergebruik

Rossa

bezand
hergebruik

Duinstrook
Grastegels relief
Halfverh/ stabilizer

entrees leverantie
fietsparkeren, duinpaadjes

Beton
stabilizer

625 x 375 x 150

grijs
type Naturel

Van den Bosch beton
Koersmix

Grassplittegel
KoMex BIO

Met relief
Schelptoeslag, beige

Plekken en overig
Asfalt zwart
Industrieplaten
Keitjes

fietspad Dennispad
strand rondom paviljoens
Dennispad pleintje, standplaats Kroon

Asfalt
Beton
Natuursteen

2000 x 1000 x n.t.b.
100 x 100 x 100

gelijk als natuurgebied, antraciet
lichtgrijs
grijs ‐zandgeel gemeleerd

BANDEN

Locatie

Materiaal

Afm

Kleur

Leverancier

Paulus Loot
Geleideband schuin 20
Opsluitband recht 20
Opsluitband recht 30

fietsstraat P‐zijde
rondom duinstrook
rand duintalud

Beton
Beton
Beton

200 x 130/70 x 1000
200 x 250 x 1000
300 x 300 x 1000

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

Klostermann
Klostermann
Klostermann

Paulus Loot ‐ noord
Opsluitband recht 20
Opsluitband recht 30
Zitelementen 50

duinstrook
duinrand talud
duinstrook zitranden

Natuursteen
Natuursteen
Natuursteen

200 x 250 x 1000
300 x 300 x 1000
500 x 550 x 1000

grijs als Fenema
grijs als Fenema
grijs als Fenema

gebrand, incl. bochtstralen etc
gebrand, incl. verloopstukken
gebrand, incl. verloopstukken

Paulus Loot ‐ zuid
Trottoirband 150

trottoir zuid

Beton

130/150 x 200 x 1000

lichtgrijs

hergebruik als mogelijk

Plekken
Opsluitband recht 10
Geleideband schuin 20
Opsluitband recht 20
Zitelementen 50
Element traptreden

fiets P‐plek Dennispad
fietspad Dennispad
kijkplek Dennispad
Dennispad
Dennispad

Beton
Beton
Beton
Beton
Beton

100 x 200 x 1000
200 x 130/70 x 1000
200 x 250 x 1000
500 x 550 x 1000

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

incl. verloopstuk, hoek, etc..
standaard geintegreerd

MEUBILAIR

Locatie

Materiaal

Afm

Kleur

Leverancier

Boulevard
Bank hout
Bank rand
Bijzonder zitten

Paulus Loot
Paulus Loot noord
Paulus Loot noord

hout, gecoat staal
natuursteen, hout
natuursteen, hout

conform detail
conform detail
conform detail

hout, Akzo 2500 Sable
grijs als fenema, hout
grijs als fenema, hout

Grijsen
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hergebruik huidig
hergebruik

standaard

Type

Type

met hijsogen
gebrand, zie referentiebeeld
Specificaties

Specificaties
Detail Grijsen, incl. lichtstrip
incl. lichtstrip, hout 160x100mm
incl. lichtstrip, hout 160x100mm

Paulus Loot ‐ zuid
Trottoirband 150

trottoir zuid

Beton

130/150 x 200 x 1000

lichtgrijs

hergebruik als mogelijk

Plekken
Opsluitband recht 10
Geleideband schuin 20
Opsluitband recht 20
Zitelementen 50
Element traptreden

fiets P‐plek Dennispad
fietspad Dennispad
kijkplek Dennispad
Dennispad
Dennispad

Beton
Beton
Beton
Beton
Beton

100 x 200 x 1000
200 x 130/70 x 1000
200 x 250 x 1000
500 x 550 x 1000

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

incl. verloopstuk, hoek, etc..
standaard geintegreerd

MEUBILAIR

Locatie

Materiaal

Afm

Kleur

Leverancier

Type

Specificaties

Afvalbak
Boulevard
Bank hout
Fietsbeugel
Bank rand
Palenrij
Bijzonder zitten
Parkeermeter
Lichtmast S

Paulus Loot + noord

gecoat staal

conform detail

Akzo 2500 Sable

Mr Fill

Ultrafill 240L

Paulus Loot
Paulus Loot noord
Paulus Loot paadjes,
noord P‐fiets
Paulus Loot + noord
Paulus Loot + noord

hout, gecoat staal
hout,
staal hout
natuursteen,
hout
natuursteen,
hout
staal
staal

conform detail
conform detail
conform detail
aanwezig
5m

hout, Akzo 2500 Sable
hout,
staal
grijs als
fenema, hout
hout,
RAL
5003 hout
grijs als
fenema,
antracietgrijs
Akzo 2700 sable

Grijsen

Eclatec

Xeon 2

Lichtmast M

Paulus Loot noord

staal

7m

Akzo 2700 sable

Eclatec

Xeon 2 (of 3)

Lichtmast L

Paulus Loot noord

staal

8m

Akzo 2700 sable

Eclatec

Xeon 2 (of 3)

met pedaal, asbak en zonnepanelen,
zonder
stickersincl.
en voetplaat
Detail Grijsen,
lichtstrip staal
palen
130x130hout 160x100mm
incl. lichtstrip,
palenlichtstrip,
130x130hout 160x100mm
incl.
herplaatsen huidig, één type
twee spots per mast, zonder kap (enkel
in lijn)
twee spots per mast, zonder kap
(groeperen per min 2 typen)
twee spots per mast, zonder kap
(groeperen per min 2 typen)

Plekken
Balkon met zitelementen
Attentiepaal, menu/ info
Balkonhekwerk
Putkasten
Watertappunt
Entreebord
Infobord
Wandbekleding

kijkpunten Paulus Loot, Kroon
strandopgangen
langs boulevard
hoek
hoek
Dennispad
Dennispad
Dennispad

hout
hout
hout, staal
staal
staal
hout
hout
hout

conform detail
conform detail
conform detail

150x100

OBJECT & OVERIG

Locatie

Materiaal

Afm

Trottoirkolk
Straatkolk

hout, Akzo 2500 Sable
helmgrasgroen
Akzo 2500 Sable

DELTA

Reder

Kleur

Leverancier

Type

palen 160x80
palen 150x150
met lichtstrip
bij behoud enkel schilderen
n.t.d.
n.t.d.
palen 130x60
Specificaties

langs fietsstraat
Paulus Loot noord

herbruik als mogelijk

Duinstrook, duin
Duinstrook, duin
Duinstrook, duin
Duinstrook, duin
Duinstrook, duin

Basis 90%
Accent 10%
Accent 10%
Accent 10%
Accent 10%

BEPLANTING
Helmgras
Bottelroos
Blauwe zeedistel
Duindoorn
Zandhaver

Kleuren coating staal
Akzo 2500 Sable
RAL 7600
Akzo 2700 Sable
RAL 5003
RAL 7038

Zandbruin luxe
Zandbruin RAL
Donkerblauw luxe
Donkerblauw RAL
Betongrijs als zitelementen
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5. Toekomst
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S P E L- E N S P O R TA A N L E I D I N G E N
beelden ter illustratie

beelden ter illustratie

Spel- en sportobjecten (Paulus Loot)

Spel- en sportobjecten (Favauge)

• Spelen middels aanleidingsobjecten, geen wipkip

• Spelen middels aanleidingsobjecten, geen wipkip

• Sporten middels aanleidingsobjecten, geen wipkip

• Sporten middels aanleidingsobjecten, geen wipkip

• Creatief in vorm

• Creatief in vorm

• Natuurlijke materialen

• Creatief in kleur

• Flexibel in gebruik

• Flexibel in gebruik

• Maatwerk n.t.d. per plek

• Maatwerk n.t.d. per plek
Mogelijke sportspeelaanleiding locatie
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KU N S T
beelden ter illustratie

beelden ter illustratie

Kunst (Paulus Loot)

Kunst (Favauge)

• Plaatsing op aantakkingsplekken (locatieherkenning)

• Plaatsing op plekken orientatie, niet concurrerend met andere orientatiepunten

• Plaatsing in duinstrook

• Plaatsing afwisselend in duin, duinbakken en op verharding

• Variatie aan kunstenaars

• Variatie aan kunstenaars. Beperkt in aantal kunstwerken

• ‘Natuurlijke en subtiele’ vormgeving passend bij open duinboulevard

• ‘Robuustere en expressievere’ vormgeving passend bij karakter metropoolboulevard

• Terughoudend en samenhangend in materialisering

• Combineren met spelen, verblijf of sporten mogelijk

• Te combineren met licht

• Grotere variatie en kleur mogelijk, te combineren met licht

• Sokkel van natuurlijk materiaal

• Tijdelijkheid voor enkele plekken
• Sokkel onderdeel van kunstwerk

Kunstlocatie
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Q U I C KW I N S A A N S L U I T I N G E N P-Z U I D (O R I E N TAT I E / R O U T I N G )

Middenweg

Frederik Hendrikstraat

Doctor de Vlaaijenweg

Prins Mauritsstraat
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Den Haag
1e Sweelinckstraat 30
2517 GD Den Haag
T 070 3554407
denhaag@bsla.nl

Middelburg
Oude Vlissingseweg 1
4336 AA Middelburg
T 0118 592288
middelburg@bsla.nl

Maarn
Landgoed Plattenberg – Het
Koetshuis
Amersfoortseweg 38
3951 LC Maarn
T 0118 592288
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