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Handboek Inrichting Openbare Ruimte,
Deel 0: Criteria t.b.v. maatvoering openbare ruimte
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Inhoud en doel
In dit deel van het handboek zijn de essentiële criteria opgenomen voor de maatvoering en inrichting
van de openbare ruimte binnen de gemeente Hollands Kroon.
Hoe te gebruiken?
Dit deel is bedoeld als leidraad en kader voor een ieder die betrokken is bij het ontwerp van de
openbare ruimte. Het bevat informatie om (op schetsniveau) een openbare ruimte te ontwerpen die
qua inrichting en maatvoering voldoet aan de eisen van de gemeente Hollands Kroon. De H.I.O.R.
delen 1 t/m 5 zijn van toepassing op de verder uitwerking van het ontwerp.

Thema’s
De volgende thema’s zijn in dit deel te vinden:
• Wegen en Verkeer
• Civiele Kunstwerken
• Water
• Riolering
• Openbare Verlichting
• Kabels en Leidingen
• Groen, Bomen en Ecologie
• Speel- en Sportvoorzieningen
• Afvalinzameling
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Begrippenlijst
In het handboek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen en benamingen. In onderstaande
lijst zijn deze nader bepaald:
ASVV
De ASVV is een door het CROW uitgebracht boek met aanbevelingen voor
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Het bevat aanbevelingen op alle
mogelijke terreinen betreffende wegen binnen de bebouwde kom vanaf
planvoorbereiding tot en met onderhoud, zoals dwarsprofielen, parkeervoorzieningen,
verkeerdrempels, etc.
CROW
Afkorting van "Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en
Wegenbouw en de Verkeerstechniek", is een Nederlandse organisatie die kennis over
verkeer en vervoer bundelt.
HHNK
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HVC
Huisvuilcentrale N.V te Alkmaar, inzamelingsdienst voor huishoudelijk afval
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Wegen en verkeer

• De ASVV wordt gebruikt als basis voor de wegeninrichting binnen de bebouwde kom.
• De parkeernorm is het gemiddelde van de Parkeer kencijfers uit de meest recente CROW
publicatie. De stedelijkheid wordt bepaald op basis van CBS gegevens.
• Parkeerplaatsen op eigen terrein tellen alleen in de parkeernorm mee als ze voldoende afmeting
hebben, direct vanaf de openbare weg toegankelijk zijn (dus geen twee parkeerplaatsen achter
elkaar), en de perceel eigenaar/gebruiker contractueel verplicht wordt gesteld dat deze
parkeerplaatsen in stand gehouden moeten worden.
• Parkeerplaatsen voor bezoekers dienen openbaar toegankelijk te zijn.
• De inrichting dient te voldoen aan de eisen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
• Een wijk moet altijd minimaal twee toegangen hebben voor motorvoertuigen (dit i.v.m.
calamiteiten en onderhoud aan toegangsweg(en).
• Bij voorkeur geen doodlopende wegen. Indien het niet anders kan, dan in ieder geval niet langer
dan 125 meter bij een wegbreedte van 5 meter. Bij een wegbreedte kleiner dan 4,5 meter is de
maximale lengte 40 meter.
• Bij een doodlopende weg die langer is dan 40 meter moet aan het einde altijd een keerlus/
keermogelijkheid aanwezig zijn.
• Achterpaden komen niet in eigendom en beheer bij de gemeente.
• Laat hoofdroutes voor langzaam verkeer zoveel mogelijk langs voorkanten van gevels lopen in
verband met sociale controle.
• Trottoirs zo smal als nodig is dimensioneren. Op plaatsen waar weinig wordt gelopen ontstaat
onkruid.
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Civiele Kunstwerken

• Het wegprofiel, met de daarbij horende obstakelvrije ruimte, moet over of onder het kunstwerk
worden doorgezet in dezelfde maatvoering.
• Het ontwerp moet duurzaam, vandalismebestendig en onderhoudsarm zijn.
• Er dient rekening gehouden te worden met voldoende doorvaarthoogte, -breedte en -diepte
i.v.m. reinigingsvaartuigen van de watergangen conform de eisen in de Keur van het HHNK.
• De vormgeving van bruggen moet beeldbepalend zijn en aansluiten bij het stedenbouwkundig
geheel.
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Water

• Nieuw stedelijk water dient te voldoen aan alle eisen en randvoorwaarden van het
Hoogheemraadschap (HHNK).
• Het onderhoud van nieuw stedelijk water dient tijdens het planvormingsproces te worden
geborgd en te zijn ondergebracht bij het Hoogheemraadschap.
• De taluds van een waterpartij hebben een helling die niet steiler is dan 1:3.

Pagina
•

5

4
•
•
•

5

Riolering
Situeer de riolering in openbaar gebied en zo veel mogelijk in de as van de weg.
De minimale afstand tussen de rioolleiding en de particuliere erfgrens is 3 meter.
Stem met de rioolbeheerder af waar het riool aangesloten kan worden op het bestaande riool
zodat daar in het ontwerp rekening mee gehouden kan worden. Dit is van belang om het tracé te
bepalen en na te gaan of het al dan niet noodzakelijk is dat er een rioolpompgemaal moet
worden gebouwd.

Openbare verlichting

• In het ontwerp rekening houden met de te respecteren afstand tussen lichtmasten en bomen (zie
ook thema openbaar groen).
• Ga uit van een lichtmastafstand van circa 25 m. In een later stadium op basis van een
lichtberekening de juiste afstand tussen de lichtmasten bepalen.
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Kabels en leidingen
In het ontwerp/inrichtingsplan het kabel- en leidingentracé opnemen.
Zorg dat het tracé in een grasstrook ligt.
Nutstracé’s hebben een minimale breedte zonder middenspanning van ± 2,40 m (Schager profiel).
Geen diepwortelende beplanting boven kabels en leidingen situeren.
Geen bomen plaatsen op minder dan 1,00 m afstand van kabels en leidingen.
Reserveer ruimte voor bovengrondse nutsvoorzieningen, probeer deze zoveel mogelijk te
integreren in erfafscheidingen of gebouwde voorzieningen.

Openbaar groen

• Inrichting van het openbaar groen moet passen binnen de kaders van de omgevingsvisie.
• Streven naar een efficiënte en eenduidige inrichting van het openbaar groen (goed toegankelijk
en eenvoudig te onderhouden).
• Beplantingen intekenen op grootte van eindbeeld (kroonprojecties).
• voldoende afstand tot lichtmasten aanhouden, minimaal 2 m uit kroon van volgroeide boom.
• Liever geen bomen in verharding.
• Maak gebruik van de richtlijnen uit het handboek bomen van het Norminstituut Bomen.
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Speelvoorzieningen en terreinmeubilair

• Inrichting en locatie van speelvoorzieningen en terreinmeubilair moet passen binnen de kaders
van de omgevingsvisie.
• Speelplaatsen moeten veilig en goed zichtbaar zijn (sociale controle) en goed toegankelijk zijn
voor onderhoud.
• Speelplaatsen en terreinmeubilair (bankjes en afvalbakken) moeten logisch zijn geplaatst en goed
toegankelijk zijn voor onderhoud.

Pagina
•

6

9

Afvalinzameling

• De wijze van inzamelen en locatie afvalinzameling in overleg met HVC bepalen.
• Inzamelmiddelen dienen op eigen terrein te worden opgesteld behoudens de inzameldag voor de
desbetreffende afvalstroom.
• Bij grondgebonden woningen wordt in principe met rolcontainers per huishouden ingezameld. In
overleg met HVC kan hier van worden afgeweken. Er zijn op dit moment 3 rolcontainers per
huishouden.
• Voor de inzameling met rolcontainers voorzieningen treffen in de bestaande of nieuw op te
leveren openbare ruimte waarmee het mogelijk is de containers aan de afvalinzameldienst aan te
bieden, zodanig dat deze de containers met een zijlader kan legen. De hijsarm zit aan de
bijrijderszijde van het voertuig.
• Containeropstelplaatsen dienen in de openbare ruimte op maximale loopafstand van 80 meter
vanuit de woning te worden gemaakt.
• De lengte van een containeropstelplaats is 1 meter per rolcontainer.
• Voor de inzameling van rolcontainers dient er bij het ontwerpen van de weg rekening te worden
gehouden met een minimale rijbaanbreedte van 4,80 m ten behoeve van een inzamelvoertuig
met zijlader.
• Let op ruimte voor lediging (o.a. bomen en lichtmasten).
• Bij hoogbouw (alle vormen van gestapelde bouw) kan er in overleg met HVC worden gekozen
voor ondergrondse inzameling.
• Voor de GFT- inzameling is géén ondergrondse inzameling mogelijk. GFT afval wordt ingezameld
middels containers.
• Plaats de ondergrondse containers op een bereikbare plaats in verband met het hijsmechanisme
van het inzamelvoertuig. Het inzamelvoertuig blijft in principe op de openbare weg.
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