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Inrichtingsplan Bloemenbuurt Didam
Gemeente Montferland & Plavei



Programma  Welkom door Wethouder Walter Gerritsen

 Hoe tot dit plan gekomen

 Presentatie van het Definitief ontwerp

 Beplantingsplan

 Vervolg planproces

 Fasering werkzaamheden

 Vragen en afsluiting



 Initiatief Plavei tot renovatie en sloop (nieuwbouw) woningen, resp. 136 en 73 

 Aanleiding om openbaar gebied toekomst en klimaatbestendig in te richten.
- hitte stress
- wateroverlast
- duurzaam

 Samenwerkingsovereenkomst Plavei en Gemeente

 Participatie bij zowel de renovatie/bouw van de woningen als de inrichting van het 

openbaar gebied

 Input voor het Definitief Ontwerp voor het openbaar gebied 

 Detail invullen van groen in de straten (denk aan hagen en kleur prairie beplanting) in 

overleg met de toekomstige bewoners.

 Realisatie Warmtenet

Tot standkoming DO Bloemenbuurt Didam



Definitief ontwerp  Hergebruik rode klinkers rijbaan

 Hergebruik grijze klinkers parkeer-

vakken, molenwiek verband

 Kruispunten voorzien van punaise 

donkerbruin

 Bomen en groenvakken uitgewerkt 

in beplantingsplan 

 Speelelementen

 Verlichting



Sfeerbeelden



Sfeerbeelden



Sfeerbeelden



Definitief ontwerp Crocusstraat
 Inrit woonhof middels verlaagde band

 Prairiebeplanting,  n.t.b. koele tinten, 
warme tinten of gemengd

 2 bankjes



Park



Definitief ontwerp 

NCB klinkerMolenwiekverband verharding 
parkeerplaatsen



Referentiebeelden speelplek park

Vogelnest schommelWaterpomp

Speelheuvel



Irisstraat/Anemoonstraat/Zonnebloemstraat

Doorsnede Irisstraat

Referentiebeeld Prairiebeplanting



Irisstraat/Anemoonstraat/Zonnebloemstraat



Referentiebeelden speelplek Anemoonstraat

Dubbele peuterschommelStaande boomstammen, 
klimmen, springen, zitten

Liggende boomstammen, evenwicht



Begoniastraat/Geraniumstraat/Zonnebloemstraat

Doorsnede Begoniastraat



Goudsbloemstraat/Geraniumstraat/
Strobloemstraat/Dahliastraat/Salviastraat

Doorsnede Strobloemstraat

Doorsnede Geraniumstraat



Beplantingsplan



Referentiebeelden Prairiebeplanting

Referentiebeeld najaar/winterReferentiebeeld voorjaar/zomer



 Het DO wordt in fasen uitgevoerd.

 Eind 2020, een aannemer geselecteerd.

 Per straat keuze hagen en kleur prairiebeplanting samen met bewoners.

 Voor de inrichting van het park wordt t.z.t. een aparte bijeenkomst gehouden. U blijft 
geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen.

 Fasering is afhankelijk van:
- voortgang renovatie en sloop/nieuwbouw
- de realisatie van het warmtenet 
- de aanpassing van de nutsleidingen

DO Bloemenbuurt vervolg



Renovatie:

 Fase 1 Crocusstraat

 Fase 2

 Fase 3

 Fase 4

Nieuwbouw:

 Fase A

 Fase B

 Fase C

Fasering



 Start aanleg warmtenet eind maart 2021.
 Start herinrichting openbaar gebied, volgorde:

Fase 2 Strobloemstraat en Geraniumstraat mei/juni 2021 
Fase 3 deel Irisstraat, deel Zonnebloemstraat juni/juli 2021

en Anemoonstraat
Fase 4 deel Zonnebloemstraat, Geraniumstraat, sept/okt 2021

Begoniastraat en Tulpenstraat

Fase A Dahliastraat en  Goudsbloemstraat nov 2021 
Fase B deel Goudsbloemstraat april 2022
Fase C Park mei/juni 2022

Fasering



Vragen en Afsluiting
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