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AANLEIDING
Dorpsvisie en dorpsplan opgesteld
• Steenderen groener en aantrekkelijker met meer ruimte voor 

verblijven, groen en leefkwaliteit.

• Samen met bewoners tijdens dorpsavonden.

• Projectenlijst met prioritering.
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AANLEIDING
Eerste schetsontwerp Dorpsplein
• Met pleinen maken we verbinding tussen Dorpsplein, 

Het Anker, Kerk, De Bongerd, enzovoort. 

• Verhoogde pleinen zorgen voor snelheid remmende 
werking autoverkeer.

• Ruimte voor groen, verblijven en ontmoeten.

• IJsselroute en water-thema.

• Was nog niet afgestemd op de wensen van kerk en 
kermis en wat betreft parkeren.
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AANLEIDING
Ontwerp J.F. Oltmansstraat
• Corvus Infra werkt het ontwerp voor fase 1 

civieltechnisch verder uit.

• Dit deel is onlosmakelijk verbonden met het totale 
gebied wat betreft ontwerp en materiaalkeuzes. 
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AANLEIDING
Herinrichting Dorpsplein gebaseerd op 
bestaande situatie
• In het Groen heeft ontwerp opgesteld voor gebied 

rondom de kerk.

• Uitgangspunten: gebaseerd op bestaande inrichting in 
verband met kosten.



OPGAVE EN 
AANDACHTSPUNTEN
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OPGAVE
De opgave is deze zaken goed en 
zorgvuldig op elkaar af te stemmen en te 
komen tot een passend en gedragen 
ontwerp voor dit gehele gebied: het groene 
dorpshart van Steenderen. 
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STUDIEGEBIED ONTWERP GROEN DORPSHART
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EXTRA AANDACHTSPUNTEN
• Rekening houden met wensen van mensen vanuit eerdere participatie.

• Ontwerp zorgvuldig afstemmen met wensen kerk en kermis.

• Afstemmen met grondeigenaren en aanwonenden.

• Goed kijken naar hoeveelheid parkeerplaatsen en mogelijkheden voor flexibiliteit.

• Afstemmen op ontwerp In het Groen.

• Mogelijkheden hergebruik bestaande oude klinkers. Deze klinkers worden erg gewaardeerd en heeft effect 
op realisatie kosten.

• Kijken naar mogelijkheden om realisatiekosten ontwerp omlaag te brengen.

• Snelheid in ontwerpproces, vanwege civieltechnische werkzaamheden Corvus Infra.

• Wat is beste gebiedsindeling om ontwerp in 3 fases in te delen?



SAMEN AAN DE SLAG IN 
4 STAPPEN
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11 mei

STAP 4
DEFINITIEF 
ONTWERP

JUNIMEI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

20 mei

Afzonderlijke gesprekken met stakeholders, zoals: kermis, 
kerk, bewoners, grondeigenaren, etc.
Aansluitend overleg met vertegenwoordigers werkgroep. 
Bespreken gewenste aanpassingen.

SPREEKUUR-DAG
IN HET GROEN

Procesmakers, In het Groen, werkgroep, gemeente, Corvus Infra 
en Goudappel

WERKGROEP WERKGROEP

EXPOSITIE

STAP 1
CONCEPT SCHETSONTWERP

STAP 2
SCHETSONTWERP EN 
GLOBALE KOSTENRAMING

STAP 3
VOORLOPIG 
ONTWERP

IN HET GROEN

Voor gebied Oltmansstraat, Burgemeester Smitstraat en 
Dorpsplein. Balans tussen Dorpsplan, ontwerp In het 
Groen en bestaande klinkerverharding, zoals besproken.

Schetsontwerp en opzet voor 3 deelgebieden. Globale kostenraming met 
inzicht in deelgebieden.

Bespreken met omgeving 
en aanpassen tot definitief 
ontwerp.

AFSTEMMINGSOVERLEG 

Woensdag 8 september

Uiterlijk 29 oktober

INDIENEN 
ICOON PROJECT

Woensdag 29 september

Zaterdag 16 oktober

Goudappel en In het Groen Goudappel en In het Groen

6 juli 26 augustus

SAMEN AAN DE SLAG IN 4 STAPPEN

WERKGROEP



SCHETSONTWERP DORPSPLEIN 
EN OMGEVING
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SCHETSONTWERP

Steenderen werkt hard om het dorp groener en 
aantrekkelijk te maken. We maken ruimte om 
te verblijven en elkaar te ontmoeten. Dit als 
uitwerking van de Dorpsvisie en het Dorpsplan 
Vitale Kern Steenderen. De werkgroep heeft 
hierbij een grote rol. Met trots presenteren we 
het ontwerp voor het Groene Dorpshart van 
Steenderen: van doorgaande route naar 
aantrekkelijk verblijfsdorp.



PLEIN ALS BASIS

Plein zorgt voor lagere rijsnelheid 
en verbinding
Het nieuwe Dorpsplein wordt als het ware 
gedeeltelijk over de J.F.Oltmansstraat en de 
Burgemeester Smitstraat heen getrokken. Het 
plein is hier verhoogd uitgevoerd, zodat de 
automobilist er met gepaste snelheid overheen 
rijdt. De automobilist is als het ware even ‘te 
gast’. Het nieuwe plein zorgt voor verbinding 
tussen de Seven Steenen, Het Anker, Heezen, de 
Remigiuskerk en De Bongerd.



PLEINEN
Zorgen voor lagere rijsnelheid en betere oversteekbaarheid





GROEN

Ruimte voor groen
Bij de beplanting is er aandacht voor bloeikleur, 
bloeiperiode en biodiversiteit. Er wordt extra 
groen aangebracht voor een aantrekkelijke en 
meer klimaatadaptieve omgeving. Dit betreft gras 
met mogelijk een bloemenmengsel. Ook zorgen 
we voor onderhoudsarme beplanting, zodat het 
goed te onderhouden is. Bij de beplanting en 
bomen is het extra zichtbaar maken van de kerk 
het uitgangspunt.



GROEN: CORTENSTAAL ALS OPSLUITING



GROEN



IJSSEL-ROUTE ZORGT VOOR IDENTITEIT EN VERBINDING



IJSSEL-ROUTE ZORGT VOOR IDENTITEIT EN VERBINDING

• Ijssel zorgt voor identiteit en verbijzondering op plein.



IJSSEL-ROUTE ZORGT VOOR IDENTITEIT EN VERBINDING

We brengen een Ijssel-route aan op het plein, 
uitgevoerd in natuursteen. Hierbij zien we ook de 
dorpen langs de IJssel geprojecteerd op het plein. 
Het dorp ‘Steenderen’ ligt op een centrale plek 
voor Heezen. De IJssel-route vormt een leuke 
wandelroute van de Seven Steenen via het Anker, 
Heezen, de Remigiuskerk en bushalte naar De 
Bongerd.



IJSSEL-ROUTE ZORGT VOOR IDENTITEIT EN VERBINDING

Plaatsen aan de IJssel



IJSSEL-ROUTE ZORGT VOOR IDENTITEIT EN VERBINDING

Plaatsen aan de IJssel

Cortenstalen goot als buitenlijn voor IJssel 
zorgt voor de benodigde afwatering.



IJSSEL-ROUTE ZORGT VOOR IDENTITEIT EN VERBINDING

Drinkwaterpunt

Water voor ontmoeting en spelen
Er komt een drinkwaterpunt om je waterfles bij 
te vullen en een waterspeelplaats voor kinderen. 
Als onderdeel van de Ijssel-route kunnen 
bijvoorbeeld naast het terras bij Heezen 
grondfonteintjes komen. Hier kunnen kinderen 
spelen, terwijl hun ouders op het terras zitten.



IJSSEL-ROUTE ZORGT VOOR IDENTITEIT EN VERBINDING

Grondfonteintjes



IJSSEL-ROUTE ZORGT VOOR IDENTITEIT EN VERBINDING



HERGEBRUIK OUDE KLINKERS

Verharding en hergebruik
We kiezen voor gebakken klinkers voor de straten en voetpaden en voor 
een gebakken klinker in een andere kleur voor het plein. Zo is het 
duidelijk wanneer je het plein opgaat. De IJssel-route en de plaatsen 
worden in natuursteen uitgevoerd om deze route extra bijzonder te 
maken. We kiezen voor maximaal hergebruik van de bestaande oude 
klinkers op het plein. Deze brengen we in een nieuwe vorm terug 
rondom ‘Steenderen’ centraal op het plein. Mogelijk kunnen de oude 
klinkers ook worden hergebruikt voor de paden rondom de kerk.



VERHARDING TOTAAL

Straat en voetpad
Autunno dikformaat

Plein

IJssel en plaatsen
Natuursteen

Hergebruik oude klinkers plein
Hergebruik rondom ‘Steenderen’, bij hogere 
randen langs borders bij zitelementen en 
mogelijk bij wandelpad achter kerk.

Plein
Aurora dikformaat



VERHARDING EN TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijkheid
In de huidige situatie zijn er veel 
hoogteverschillen, waardoor het voor 
mensen met een beperking en 
ouderen minder prettig en 
toegankelijk is. De straten krijgen 
schuine stoepranden, zodat deze voor 
iedereen prettig in gebruik zijn. Op 
het plein is alles op één niveau voor 
optimale toegankelijkheid. We kiezen 
voor verhardingsmaterialen die 
voldoende ruw zijn, zodat deze niet 
glad worden.



WANDELROUTES



BOMEN BESTAAND



BOMEN MOGELIJK AAN TE PLANTEN

Bomen
Vrijwel alle bomen blijven gehandhaafd. De 
bomen met een witte stip zijn nieuwe bomen. 
Uiteraard zorgen we hier dat er zowel 
ondergronds als bovengronds voldoende ruimte 
voor de bomen is om goed uit te groeien. We 
stemmen dit goed af op ondergrondse kabels en 
leidingen.



BOMEN TE VERWIJDEREN



PARKEREN AUTO

Het blijft mogelijk om de auto op het plein te 
parkeren. Met hoekjes in de verharding is te zien 
waar er parkeervakken zijn. Er zijn verschillende 
plekken aangemerkt voor mindervaliden. Met 
een paaltjessysteem wordt verder onderzocht of 
het plein in overleg wellicht af en toe autovrij 
kan zijn, zodat er meer ruimte is voor spelen en 
ontmoeten. Ook onderzoeken we waar het 
verstandig om oplaadpunten aan te brengen 
voor elektrische auto’s. De parkeerplaatsen naast 
de kerk aan de Dorpsstraat kunnen worden 
uitgevoerd in grasbetonstenen voor een extra 
groen beeld en extra waterinfiltratie.



PARKEREN AUTO Parkeren mindervaliden

Parkeren met oplaadpunt



PARKEREN AUTO



PARKEREN AUTO



PARKEREN FIETS
Parkeren met oplaadpunt

We brengen verschillende plekken aan voor 
fietsparkeren. Dit is bij Het Anker, Heezen, de kerk 
en de bushalte. Ook hiervoor onderzoeken we of 
extra locaties voor oplaadpunten voor E-bikes 
nodig zijn.



PARKEREN FIETS



MOGELIJKHEDEN KERMIS

Markt en kermis
Het ontwerp is afgestemd op de wensen vanuit 
de Markt, de kermis en de feesttent. Deze 
zorgen immers voor levendigheid in het dorp. 
Deze zijn allemaal inpasbaar in de fysieke ruimte. 
We gaan voor een optimale balans tussen 
vergroenen en verblijven en de ruimte voor de 
Markt en jaarlijkse kermis met feesttent.  



MARKT



KUNSTROUTE - SOKKELPLAN

Er wordt gewerkt aan een ‘sokkelplan’ om 
bestaande en nieuwe kunstobjecten te verdelen 
in het gebied. Deze zijn onderdeel van een 
wandelroute om zo het geheel met elkaar te 
verbinden.



ZITPLAATSEN

Bankjes op randen van groen

De randen van de beplanting wordt op een aantal 
plaatsen uitgevoerd in cortenstaal. Op enkele van 
de cortenstalen randen worden bankjes 
aangebracht waardoor aantrekkelijke plekken 
ontstaan om even te zitten en elkaar te 
ontmoeten in een groene omgeving.



ZITPLAATSEN



SCHETSONTWERP TOTAAL



SCHETSONTWERP TOTAAL



SCHETSONTWERP TOTAAL

HUIDIG BEELD



WENSBEELD



HUIDIG BEELD



WENSBEELD



KADASTRALE GRENZEN



SCHETSONTWERP 
TOTAALGEBIED
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SCHETSONTWERP TOTAALGEBIED



FASERING IN 3 FASES
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SCHETSONTWERP TOTAALGEBIED

FASE 1
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SCHETSONTWERP TOTAALGEBIED

FASE 2
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SCHETSONTWERP TOTAALGEBIED

FASE 3
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SCHETSONTWERP TOTAALGEBIED

FASE 3

FASE 1

FASE 2
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