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Plankaart Forum Noord en SPW
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Welstand verslag

1.
2.

3./4.

Scheg korter geworden om uitgaande 
loopstroom SKU te faciliteren

Scheg dichter tegen 
gebouw, service-strook, 
geen verblijfsplek, geen 
zitrand langs gebouw1.

1.
Smallere randen vervangen voor 
bredere en hogere zit-randen 2.

Scheggen eenzelfde qua typologie als op 
rest forum, vv beplanting 3./4.

Opgaand groen toegevoegd in centrale 
scheggen, ook onder SKU 4.
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RENVOOI

bestaande natuursteen afwerking Forum

peilmaat in mm0+NAP

droge blusleiding

daktegels 600x600mm

nieuwe blindegeleidelijn, conform materiaalstaat

nieuwe natuursteen afwerking Forum, bestaande tegelpatroon volgen. Tegels vertand aanbrengen, te alle tijden hele tegels toepassen.

Er dient rekening gehouden te worden met:

• Aanhelen van gesloopt bestaand tegelwerk en de bijbehorende onderlaag t.b.v. 
daar waar nieuwe leidingen voor verlichting en water (afhankelijk van het nieuwe 
ntb traces af te stemmen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer) zijn aangelegd

• Aanhelen van gesloopte bestaande geleidetegels door nieuwe geleidetegels
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Alle maten in het werk te controleren. Terreinmaten zijn indicatief
Alle maten in mm
Constructieve onderdelen volgens opgave constructeur 
Lichtplan volgens lichtplan BeersNielsen, groenontwerp groenbakken volgens ontwerp OKRA
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hoofdstroom wordt netto nauwelijks smaller door 
sloop hoek bestaande bak 

secundaire stroom leidt in bestaande situatie aan 
de zuidzijde om de trappen heen naar roltrap; netto 
maat wordt daar nauwelijks verkleind

vergroting bestaande bak in de luwte van de 
stromen

constructie SKU was niet meegenomen in loop-
stromenberekening; loopstromen lopen er omheen 
van en naar OVT

Loopstromen, analyse capaciteit 
Loopstromenanalyse gebaseerd op het stedenbou-
wkundig masterplan. In de uitvoering zijn er op de-
tails wijzigingen doorgevoerd zoals locatie en aantal 
entree SKU.
De scheggen zijn op basis van de loopstromenana-
lyse gepositioneerd. Dit diagram laat zien dat de 
scheggen de loopstromen niet frustreren. Tevens 
wordt daarmee aangetoond dat de hoeveelheid 
scheggen niet verder opgevoerd kan worden.



Loopstromen en groen 
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Lichtmasten 


