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Padenstructuur en shared space

Het Kluyverpark en haar directe omgeving 
wordt ingericht volgens het shared space 
principe, waarbij voetgangers en fi etsers de 
verharde buitenruimte met elkaar delen. Het 
padenpatroon is gebaseerd op de te ver-
wachten loop- en fi etsroutes die gebouwen 
onderling op een logische manier met elkaar 
verbinden. Voor de entrees verbreden de pa-
den zich tot entreepleinen. Het materiaal van 
de paden en pleinen vormt een herkenbare 
eenheid.

Lichtmasten langs alle voet- en fi etspaden 
zorgen voor een veilige omgeving. Het ver-
lichtingsniveau voldoet aan de minimale ei-
sen van het politiekeurmerk.
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Bomenstructuur

De bestaande imposante bomenstructuur 
langs de voormalige Kluyverweg blijft ge-
handhaafd. Rond de gebouwen zijn enkele 
bomen gekapt om ruimte te maken voor de 
nieuwe inrichting. Op parkniveau worden 
echter nieuwe bomen geplant waardoor het 
totale aantal zelfs groter is dan voorheen. 
De bomen geven structuur en sfeer aan het 
grote parkoppervlak en dienen tevens als 
beschutting.

Waterafvoer/opslag 

In het park worden wadi’s (Water Afvoer 
Door Infi ltratie) aangelegd om te zorgen voor 
voldoende afwatering van regenwater. Over 
de wadi’s worden bruggen aangelegd om 
goede verbindingen te maken.

Beheer van groen

Langs paden, direct om gebouwen heen 
en langs open te houden oeverzones wordt 
kort gras ingezaaid en intensief maaibeheer 
toegepast, dat wil zeggen dat er ongeveer 
12 keer per jaar wordt gemaaid. In de meer 
open stukken groen krijgen wilde grassen en 
gevarieerde kruidenvegetatie de ruimte. Alle 
overige zones - ook de wadi’s - worden in 
principe extensief beheerd. 

Flora en Fauna

Het Kluyverpark biedt ruimte aan verschil-
lende soorten planten en dieren. De kruiden-
vegetatie, bermen en sloten spelen hierin 
een belangrijke rol. Via deze structuren 
vindt ecologische uitwisseling (droog én nat) 
plaats. Daarnaast zijn rond het faculteitsge-
bouw van TNW watergangen aangelegd. 
Door deze groene en blauwe ruimtelijke 
functies aan elkaar te verbinden ontstaat 
een fi jnmazig ecologisch netwerk.

Park meubilair

Verdeeld op de campus wordt op verschillen-
de plekken specifi ek meubilair geplaatst wat 
dient als ontmoetingsplaats en werkplaats in 
de buitenruimte. Naast de vrij verplaatsbare 
stoelen bij de entrees en vaste houten ban-
ken met tafels komen ook langs de paden in 
het park de vaste houten banken terug, bij 
voorkeur op de zon georiënteerd. Daarnaast 
zijn in het gras zijn picknickbanken, zittreden 
en zitplateau’s te vinden.

Entreezones gebouwen

De entreezones bij gebouwen zijn vormge-
geven als ontmoetings- en werkplekken in 
de openbare ruimte met  fraaie boomgroe-
pen en bijzonder zitmeubilair. Hier zijn naast 
vaste houten banken en tafels ook vrij ver-
plaatsbare stoelen geplaatst. De stoelen 
kunnen vrij worden neergezet en verlevendi-
gen het gebruik van de entreepleinen. 
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Bestrating

De bestrating van de ‘shared space’ onder-
delen bestaat uit grijze betonstraatstenen 
met een natuurstenen toplaag van verschil-
lende grijstinten en afwerkingen. Deze be-
strating zorgt voor een herkenbaar straat-
beeld dat door de textuurverschillen van de 
toplaag toch de informele sfeer van een park 
heeft. Het doorgaande fi etspad aan de oost-
zijde van het plangebied wordt uitgevoerd in 
rood verhardingsmateriaal. De ontsluitings-
wegen in het gebied zijn geschikt voor zwaar 
verkeer en worden in verband met trillingen 
in (zwart) asfalt uitgevoerd.
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