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0.2 voorwoord
Een beeldkwaliteitsplan voor de N261
De provincie wil de provinciale weg N261 voorzien
van ongelijkvloerse kruisingen.
Het streven hierbij is om de bestaande weg en
en het bestaande alignement zoveel mogelijk te
handhaven.
Ten aanzien van het landschap streven we ernaar
om het bestaande landschappelijke beeld zoveel
mogelijk te handhaven en waar mogelijk
te
versterken
In dit beeldkwaliteitsplan geven we aan op welke
wijze de nieuwe provinciale weg vormgegeven
wordt.
Het beeldkwaliteitsplan dat nu voor u ligt is een
uitwerking van de ontwerpvisie dd. 14.11.2007.
Deze ontwerpvisie voor dit beeldkwaliteitsplan is
in 2008 reeds besproken met de opdrachtgever,
de provincie Noord-Brabant en de gecombineerde
welstandscommissies
van
de
betrokken
gemeenten.
In 2009/2010 is de aansluiting Loon op Zand
geoptimaliseerd. Dat heeft geen inhoudelijke
wijzigingen ten aanzien van de beeldkwaliteit tot
gevolg. Het recent voorontwerp is verwerkt in deze
versie van het beeldkwaliteitsplan
Gert-Jan de Jong
architect & constructief ontwerper
Arc2 architecten
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proces 0.3
Opzet beeldkwaliteitsplan

Doel beeldkwaliteitsplan

Design-build-maintain

Aanpassing en uitbreiding

Het proces van de ontwikkeling van het
beeldkwaliteitsplan bestaat uit de volgende stappen:

Het beeldkwaliteitsplan heeft als doel om een
coherent beeld voor de nieuwe N261 te ontwikkelen
en ook de kwaliteit hiervan vast te leggen.
De provincie en welstandscommissies kunnen nu in
een vroeg stadium overeenstemming bereiken over
de gewenste beeldkwaliteit.
In de ontwerpfase van de weg en de kunstwerken
hoeft dan, bij gelijkblijvende omstandigheden en
uitgangspunten, geen discussie meer gevoerd
worden over de beeldkwaliteit.
Dit biedt voor het traject van design-build-maintain
heldere uitganspunten en dit kan sneller worden
doorlopen

Het beeldkwaliteitsplan vormt de richtlijn op het gebied
van vorm en materialisering voor de uitwerking van
het ontwerp van de weg in het design-build-maintain
traject.
De vormgevingsprincipes moeten dan worden vertaald
naar alle verschillende situaties die in het trace te
vinden zijn. De algemene vormgevingsprincipes
worden dan toegepast op de individuele kunstwerken
en de specifieke randvoorwaarden van de locatie.
De vormgevingsprincipes worden dan ook technisch
verder uitgewerkt en vertaald naar de randvoorwaarden voor functionaliteit, standaardisering,
uitvoering, kosten, beheer, onderhoud etc.

Het is mogelijk dat het beeldkwaliteitsplan in een
later stadium op sommige onderdelen moet worden
aangepast als gevolg van nieuwe inzichten.
Deze inzichten kunnen voortkomen uit veranderingen
in het programma van eisen, aankoop van benodigde
grond, budgettaire beperkingen of (on-)mogelijkheden
van de gekozen uitvoeringsmethodieken.
Ook is het mogelijk dat het beeldkwaliteitsplan in
een later stadium moet worden uitgebreid omdat er
nieuwe onderdelen worden toegevoegd aan de N261
die ook moeten worden beschreven.

Reikwijdte beeldkwaliteitsplan

Toetsing

Het beeldkwaliteitsplan behandelt alle nieuwe
onderdelen van de weg waarvan de beeldkwaliteit
nog richting moet krijgen en worden omschreven.
Het gaat dan om de inrichtingsprincipes van het
landschap en de vormgevingsprincipes van de
kunstwerken.

Er moeten nog afspraken worden gemaakt door wie
en hoe de ontwerpen van het design-build-maintain
proces worden getoest aan het beeldkwaliteitsplan.
Het ligt in de rede om zowel de opdrachtgever als
de commissie van welstand als de maker van de
beeldkwaliteitsplan hierin een rol geven.
Ondergetekende kan als supervisor voor de
beeldkwaliteit en de uitwerking van de ontwerpen
beoordelen en bijsturen.
Het proces van toetsen met de verschillende
verantwoordelijkheden en processtappen moet nog
nader worden uitgewerkt.

- inventarisatie van de situatie aan de hand van
foto- en beeldmateriaal,
- inventarisatie van de uitgangspunten en
programma van eisen
- ontwikkeling van de ontwerpvisie
- ontwikkeling van vormgevingsprincipes voor de
N261
In het uiteindelijke beeldkwaliteitsplan dat nu voor u
ligt zijn deze verschillende stappen terug te vinden in
de verschillende hoofdstukken:
- situatie
- uitgangspunten
- ontwerpvisie
- vormgevingsprincipes

Van verschillende onderdelen van de weg kan de
beeldkwaliteit niet worden beïnvloed: te denken valt
aan het wegdek, de wegmarkeringen en wegmeubilair
als bebording, bewegwijzering, barriers, geleiderails,
kilometerpaaltjes, trafohuisjes en verkeersportalen.
Deze onderdelen worden in hun vormgeving en hun
locatie volledig bepaald door randvoorwaarden ten
aanzien functionaliteit, standaardisering, kosten,
beheer, onderhoud etc. Deze onderdelen worden in
dit beeldkwaliteitsplan niet nader beschreven. Wel
wordt er gestreefd naar een rustig wegbeeld door
deze functionele onderdelen op een terughoudende
manier te integreren in het geheel.
In het beeldkwaliteitsplan zullen we ons richten op
onderdelen van de weg die binnen de functionele
randvoorwaarden nog ruimte bieden voor vormgeving
en keuzes op het gebied van de beeldkwaliteit.
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1.0

situatie > uitgangspunten > ontwerpvisie > vormgevingsprincipes
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topografische kaart 1.1

aansluiting A59 in slagenlandschap

bedrijventerrein met stadslandschap

heide-ontginningslandschap met bos

Loon op Zand achter groene kraag
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1.2
pompstation en gevel bedrijven

aankondiging kruispunt

bomenrij langs de weg

weg ligt hoger dan veenlandschap

gelijkvloerse kruising

de kerk van Sprang

de meubelboulevard

de middenberm

viaduct

de N261 klimt weer omhoog

hotel efteling als landmark
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inventarisatie situatie 1.3
viaduct met hoog hekwerk

lijn tussen groene wanden

pompstation

N261 ligt lager dan de bossen

kasteelweg Loon op Zand

bestaand kunstwerk

kleinwildtunnel onder de N261

zendmast als landmark
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2.0

situatie > uitgangspunten > ontwerpvisie > vormgevingsprincipes
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groenstructuurplan 2.1

versterking landschapsbeeld door tweezijdige bomenrij

behoud bestaande historische groenstructuur met bossen

Als uitgangspunt voor de groenstructuur rond de
nieuwe N261 hanteren we het Groenstructuurplan
dat Oranjewoud in 2003 heeft gemaakt in opdracht
van de Provincie Noord Brabant.
Hierin worden twee streefbeelden beschreven:
- Een versterking van het landschapsbeeld door
het aanbrengen van een tweezijdige bomenrij in de
deelgebieden 1 en 2.
- Het behoud van de bestaande (historische) groenstructuur met bossen in de deelgebieden 3 en 4.
De bermen van de weg hebben een ecologische
rol.
Voor een uitgebreide analyse en beschrijving
van de landschappelijke kwaliteiten en de relatie
tussen weg en landschap verwijzen we naar het
Groenstructuurplan.
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2.2
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verkeerstechnisch voorlopig ontwerp 2.3
Als uitgangspunt voor de weg zal het verkeerstechnisch voorlopig ontwerp gehanteerd worden.
Dit ontwerp is gebaseerd op de aansluiting van
de nieuwe weg op alle wegen en kunstwerken die
gehandhaafd worden en een geometrie die een veilige
en optimale doorstroming van het verkeer mogelijk
maakt. Te denken valt aan vrije doorgangshoogten,
hellingspercentages en boogstralen.
Het verkeerstechnisch voorlopig ontwerp is leidend
voor de vormgeving van de weg en alle kunstwerken.
Ook voor de detaillering komen veel eisen voort uit
de techniek.
Bijgaand een impressie van het verkeerstechnisch
voorlopig ontwerp. Er is digitaal ook een visualisatie
beschikbaar op de website van de provincie NoordBrabant (www.brabant.nl)

Aansluiting PKOweg + fietsbrug N261

Aansluiting Europalaan

Aansluiting Loon op Zand

Aansluiting Bevrijdingsweg

knooppunt A59-N261 + fietsbrug A59
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visualisatie landschappelijke inpassing voorlopig ontwerp 2.5
In opdracht van de provincie is een visualisatie
gemaakt waar het verkeerstechnisch voorlopig
ontwerp is ingepast in het bestaande landschap. Dit
is door VIA Drupsteen in beeld gebracht aan de hand
van foto-panorama's.
Vanuit 5 verschillende locaties word de weg vanuit
een hoog en een laag perspectief geprojecteerd in
het bestaande landschap.
De panorama's geven een goed beeld van de
ruimtelijke inpassing van de weg en de kunstwerken in
het landschap. De verschillende taluds, kunstwerken
en toeritten zijn in hoofdlijnen in 3D weergegeven.

panorama 1 hoog

perspectief 1 hoog

panorama 2 hoog
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2.6

panorama 3 laag

panorama 4 laag: in de tunnel

panorama 5 laag:
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visualisatie landschappelijke inpassing voorlopig ontwerp 2.7

panorama 3 hoog

panorama 4 hoog

panorama 5 hoog
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3.0

situatie > uitgangspunten > ontwerpvisie > vormgevingsprincipes
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contrast & combinatie van landschap & weg 3.1
landschap
natuurlijk
bedding
gras-struiken-bomen
organisch
context
zichtlijnen
bestaand
versterken
ecologie

provinciale weg
technisch
stroom
asfalt-staal-beton
rechtlijnig
continuiteit
identiteit
nieuw
beperken
economie
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3.2 alignement - situaties - perspectieven
In de nieuwe provinciale weg ontstaan voor de het
automobilist heel diverse situaties en verschillende
perspectieven.
Het verticale alignement van de nieuwe weg vertoont
heel veel heuvels en dalen om over de verschillende
tunnels en onder de viaducten door te stromen.
Deze kunstwerken zorgen bovendien voor
verschillende perspectieven voor de weggebruiker:
soms rijdt hij een tunnel in en duikt hij onder de grond
op andere moment stijgt hij boven het landschap uit
als hij een afslag via een viaduct neemt.

schets alignement provinciale weg

op de weg tussen het groen

op de weg onder een viaduct

op de weg door de tunnel

op een viaduct over de weg
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landschappelijke wanden 3.3
Bij de inrichting van het landschap wordt ernaar
gestreefd om het bestaande landschap zoveel
mogelijk intact te houden: dit kan bestaan uit bossen,
bomenrijen of een stedelijke wand van de gebouwde
omgeving.
Daar waar het noodzakelijk is om het groene karakter
te versterken worden extra bomen aangeplant.
Dit kan in de vorm van een bomenrij of een strook
met hoge en lage bomen in het geval dat het zicht
op/van de snelweg niet gewenst is.
Op andere locaties is het zicht van de snelweg
op de omgeving juist zeer gewenst en heeft een
toegevoegde waarde voor de automobilist. Dit is
het geval bij gebouwen die nu juist om die reden op
een zichtlocatie zijn gebouwd zoals bijvoorbeeld het
Eftelinghotel, NHhotel en de meubelboulevard bij
Waalwijk.
Het Eftelinghotel vervult ook een rol als landmark en
orientatiepunt voor de automobilist.

bos langs de weg

bomenrij langs de weg

stedelijke wand langs de weg

het Eftelinghotel als orientatiepunt
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3.4 continuïteit van de weg: familie van kunstwerken
Wij streven er naar om de weg als een doorgaand
element in het landschap vorm te geven.
De continuïteit van de verkeersstroom wordt
weerspiegeld door de continuïteit van de weg en alle
onderdelen daarvan. Ook de groenstructuur speelt
een rol in de begeleiding van de weggebruiker.
De doorgaande weg zelf heeft uit verkeerstechnisch
oogpunt al een continue vorm, de verschillende
kunstwerken krijgen een uniforme vormgeving
en detaillering zodanig dat ze herkenbaar zijn als
behorend bij hetzelfde geheel.
Toch kunnen de kunstwerken van elkaar verschillen
doordat ze een andere functie hebben of door ze
verschillende accenten te geven.
Ondanks de verschillen zijn ze te herkennen als een
familie van kunstwerken.
Kenmerken van de familie worden: gestroomlijnde
vormgeving, elegante constructie en sierlijk
lijnenspel.
Een uniforme vormgeving heeft ook economische
voordelen.
We streven er naar om ook vormgeving van de
bestaande kunstwerken aan te passen zodat ze
passen bij de nieuwe familie van kunstwerken.

doorgaande verkeersstroom

continue vorm

gestroomlijnde vormgeving

familie van kunstwerken
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identiteit van de plek 3.5
3
1
2

5
4

Er wordt voorgesteld om enkele aansluitingen met
een bijzondere locatie of bestemming herkenbaar
te maken door middel van de vormgeving van het
kunstwerk.
Hiervoor komen de volgende aansluitingen in
aanmerking:
1 knooppunt A59-N261
2 aansluiting PKO-weg (meubelboulevard)
3 aansluiting Bevrijdingsweg
4 aansluiting Europalaan (Efteling)
5 aansluiting Loon op Zand
Op deze wijze krijgen deze punten een eigen identiteit
die de orientatie van de weggebruikers bevordert.

de boog verbeeldt de sprong

een centrale mast markeert de rotonde

een boog aan weerzijde als entreepoort

ook herkenbaar in het donker
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3.6 vormgeving & detaillering kunstwerken
Om tot een coherente vormgeving te komen worden
de principes voor de detaillering van de verschillende
onderdelen van de procinciale weg en bijbehorende
kunstwerken uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan.
Het betreft o.a.: de hoofdliggers, ondersteuningsconstructies, wanden, hekwerken, schorten, landhoofden en taluds.
We hanteren de volgende principes voor de
kunstwerken:
Gestroomlijnde vormgeving met soepele curves.
Slanke vormen en horizontale lijnen voor de randen
en hekwerken.
Hekwerken met een terughellende balusters,
schampkant met afgeronde vormen en een scherpe
punt. Doorzicht door hekwerken mogelijk maken.
Kolommen met een hellende voorzijde en een
scherpe punt.
Verticale elementen in het landschap als
grondkerende wanden en geluidsschermen uitvoeren
met schanskorven.
De vormgeving van de verschillende onderdelen
worden op elkaar afgestemd zodat het een kunstwerk
uit een stuk wordt.

integratie kunstwerk - landhoofd - talud

afstemming hoofddraagconstructie - hekwerken

zorgvuldig gedetailleerd hekwerk

geintegreerde lichtlijn
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renovatie & aanpassing bestaande kunstwerken 3.7
Er zijn verschillende bestaande kunstwerken die
onderdeel zullen vormen van de nieuwe weg.
Het betreft met fietsbruggen, tunnels en
verkeersviaducten.
Deze kunstwerken krijgen nieuwe hekwerken en
schorten zodat ze ook qua uiterlijk in het nieuwe
beeld van de N261 zullen passen.
Indien technisch noodzakelijk worden ook andere
onderdelen van deze kunstwerken gerenoveerd.
Voor de aankleding van de fietstunnel wordt verwezen
naar de QuickScan Sociale Veiligheid
Fiets/voetgangerstunnel Loon op Zand door MOAB
Breda, september 2007.

viaduct over de weg heen

viaduct onder de weg

verweerde schampkanten

entree fietstunnel met grafitti

Beeldkwaliteitsplan
www.Arc2.nl

N261
25.01.2011

4.0

situatie > uitgangspunten > ontwerpvisie > vormgevingsprincipes
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inhoud vormgevingsprincipes 4.1
In de komende hoofdstukken worden de
vormgevingsprincipes voor de verschillende
onderdelen van de N261 in beeld gebracht.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen
aan bod:
- Inrichtingsprincipes voor het landschap langs de
weg (4.2 - 4.7)
- Vormgevingsprincipes van de kunstwerken
en hun detaillering: viaducten, tunnels,
langzaamverkeerviaduct, ecoduct. (5.0 - 5.23)
- Vormgevingsprincipes overige elementen in het
landschap. (6.0 - 6.4)
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4.2

L4

L2

L3

L3

L1
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inrichtingsprincipes landschap 4.3
Groenstructuurplan

Zone 2: Sprangse Duinen - Efteling

Zone 4: Loon op Zand - Tilburg

Ecoduct

Bij de inrichting van het landschap worden in grote
lijnen het eerder genoemde Groenstructuurplan
gevolgd. Het Groenstructuurplan is vertaald naar
de nieuwe opzet van de weg en wordt op enkele
locaties enigzins genuanceerd. Dit geldt met name
voor locaties waar een goed zicht op het stedelijke
landschap gewenst is.
Uitganspunt is om de provinciale weg een groen
verbindend element te laten zijn in het landschap
en de weggebruiker een rustig wegbeeld te geven
door een continue groene begeleiding door bossen
en bomenrijen.

In deze zone zijn de taluds en geluidswallen aan de
achterzijde beplant met eiken bossages. Tussen de
viaducten wordt aan weerszijden van de weg een
inlandse eiken bomenrij voorgesteld daar waar geen
bossages zijn.
Het landmark Eftelinghotel en het NHhotel blijven vrij
in het zicht.

Het ruimtelijk gevarieerder wegbeeld dient te
worden behouden. De brede wegbermen bezitten
ecologische potenties. Het bestaande profiel blijft
gehandhaafd.

Het ecoduct is in dit beeldkwaliteitsplan op
landschappelijk niveau nog niet verder uitgewerkt.
Wel worden de vormgevingsprincipes van het
kunstwerk ecoduct beschreven.

Groene verkeerslussen

Landschappelijke ontwerpopgaven

Op twee plaatsen ontstaan in de verkeerslussen van
een knooppunt grote ronde terreinen.
Naast hun functie als wateropvangbekken dienen
deze een groene landschappelijke invulling te krijgen
die aansluit bij de natuurwaarden van het omliggende
gebied.
Op de taluds aan de buitenzijde van de lussen wordt
struweel gepland.

Langs de N261 liggen nog wel enkele zones die een
landschappelijke ontwerpopgave vormen en vragen
om een kwalitatieve aanpassing.
Het betreft oa. in zone 1 de strook tussen de weg en
de meubelboulevard en in zone 3 de oude aansluiting
van Loon op Zand met het busstation.
Deze gebieden vallen buiten het grondgebied van
de N261 en buiten de reikwijdte van dit beeldkwaliteitsplan dat per defenitie globaal is.
Het ontwerp van de (her-)inrichting van deze zones
en de aansluiting ervan op de omgeving zullen in
overleg met de betreffende gemeenten verder
moeten worden uitgewerkt.

Zone 1: A59 - Sprangse Duinen
De oostzijde van de weg wordt gedomineerd door de
zichtlocatie van de aanwezige bedrijven. Langs de
westzijde van de weg is een meer landschappelijke
beleving van de Meerdijkse Driessen en de Sprangse
Duinen.
Om deze landschappelijke beleving zo groot
mogelijk te laten zijn wordt hierafgeweken van het
groenstructuurplan en komt er aan deze zijde van
de weg geen bomenrij. Hiermee is de impact van de
weg op het open landschap ook beperkt.
Aan de oostzijde wordt voorgesteld om Essen te
planten. Door ze bovenaan het talud met onderling
voldoende afstand te planten heeft de weggebruiker
een goed zicht op het stedelijke landschap.

Zone 3: Efteling - Loon op Zand
De besloten groene corridor in zone 3 wordt gevormd
door de historische groenstructuren van de bosranden
van Nationaal park de Loonse en Drunense duinen
en restanten van het oude bos tussen de provinciale
weg en de parallelweg. Dit landschappelijk groen
maakt deel uit van de Groene Hoofdstructuur. Het
landschapsbeeld behoeft geen versterking.
Wel wordt voorgesteld om het 'gat' in de groenstructuur
ter plaatse van het tankstation te dichten door de
aanleg van een graswal.
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5.0 locatie kunstwerken
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kunstwerken 5.1
Viaduct met enkele boog

Viaduct voor langzaam verkeer

Rotonde met tunnel

Ecoduct

Het viaduct met een boog komt op twee locaties
voor:
K1: knooppunt A59-N261
K6: aansluiting Europalaan (Efteling)

De brug voor langzaam verkeer komt op de volgende
locaties voor:

De rotonde met tunnel is ontworpen voor:
K4: de aansluiting PKO-weg (meubelboulevard)

K2: over de A59
K3: vlak voor de aansluiting PKO-weg.

De vormgevingsprincipes voor dit kunstwerk worden
in beeld gebracht in 5.12 - 5.16

Er is ook een ontwerp gemaakt voor een ecoduct:
K8. De locatie en uitwerking van het ontwerp zijn
omschreven in de planstudie Natuurbrug N261
Loonse en Drunense Duinen door Grontmij.
In dit beeldkwaliteitsplan worden de vormgevingsprincipes van het kunstwerk ecoduct beschreven.
Het gaat daarbij met name om de vormgeving van
de randen en de ondersteuningsconstructie.

Viaduct met dubbele boog
Het viaduct met een dubbele boog komt op de
volgende locaties voor:
K5: aansluiting Bevrijdingsweg
K7: aansluiting Loon op Zand

Het ontwerp is bewust eenvoudig gehouden om het
wegbeeld niet onnodig te verstoren.

Uitgangspunten:
- plaats is direct ten noorden van Kraanven.
- gronddekking op ecoduct maximaal 1 m.
- rand langs ecoduct (visuele afscherming) minimaal
2 m hoger dan grondafdekking.
- duurzaam materiaal, niet doorzichtig
- breedte 40 m
- geen fietspad of ruiterpad
- parallelweg Horst onveranderd overbruggen
- het scherm op het ecoduct krijgt een groen uiterlijk
dmv van gebiedseigen planten.

De vormgevingsprincipes voor deze kunstwerken
worden in beeld gebracht in 5.17 - 5.20

Viaduct zonder boog
Het viaduct zonder boog komt op de volgende
locaties voor:
K9 en K10: knooppunt A59-N261
De vormgevingsprincipes voor deze kunstwerken
worden in beeld gebracht in 5.4 - 5.11
struweel

sloot

ecologische zone

sloot

struweel

De vormgevingsprincipes voor dit kunstwerk worden
in beeld gebracht in 5.21 - 5.23
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5.2 materialisering kunstwerken
De kunstwerken worden uitgevoerd in beton, de
hekwerken en schorten in rvs.
Ook de stalen bogen en de mast van de rotonde
worden in rvs uitgevoerd.
Dit zijn duurzame materialen die passen bij de
technische uitstraling van de kunstwerken.

beton voor liggers, kolommen en landhoofden
kleur: lichtgrijs

betonblokken in de vorm van basalt voor de
taluds onder de kunstwerken
kleur: geelbeige

beton met structuur voor de tunnel wanden
kleur: geelbeige

rvs voor hekwerken en schorten
kleur: blank
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vormgevingsprincipes kunstwerken 5.3
Familie van kunstwerken

Hoofdligger met ondersteuningconstructie

Hekwerken en schorten

Ledlijnen

De verschillende kunstwerken zijn als een familie
ontworpen door de principes van de vormgeving van
de onderdelen op elkaar af te stemmen.
De hoofdliggers met ondersteuningsconstructie, de
hekwerken en schorten en de landhoofden en taluds
hebben dezelfde vormgeving.

De hoofdliggerconstructie van de kunstwerken wordt
in beton gemaakt. Het brug dek is aan de zijkanten
afgeschuind met een ronding om in aanzicht een
ranker beeld te creëren.
Het streven is om de onderslagbalk te integreren in
het dek en niet onder de prefabliggers uit te laten
steken.

De hekwerken zijn opgebouwd uit verticale balusters
met horizontale buizen en worden uitgevoerd in rvs.
Door de achteroverhellende balusters krijgen de
viaducten een de elegante en dynamische vorm.
De schorten zijn eveneens van rvs en door hun
vormgeving versterken ze het beeld van elegantie
en dynamiek.
De schorten krijgen een 'gladde' bevestiging d.m.v.
verzonken inbusschroeven.

De blauwe ledlijnen in de bogen zijn op een subtiele
wijze zichtbaar en niet nadrukkelijk aanwezig.
Ze hebben een signaalfunctie zonder dat ze de
omgeving aanlichten of de weggebruiker afleiden.

Kenmerken van de familie worden: gestroomlijnde
vormgeving, elegante constructie en sierlijk
lijnenspel.
We hanteren de volgende principes voor de
kunstwerken:
Gestroomlijnde vormgeving met soepele curves.
Slanke vormen en horizontale lijnen voor de randen
en hekwerken.
Hekwerken met een terughellende balusters,
schorten met afgeronde vormen en een scherpe
punt. Kolommen met een hellende voorzijde en een
scherpe punt.

De onderslagbalk wordt gedragen door v-vormige
kolommen die een puntvormige neus hebben.
Door de vormgeving wordt een spannend beeld
gecreëerd waarbij het viaduct op een fraaie manier
wordt gedragen door de kolommen.

De landhoofden vormen een beëindiging van de
hekwerken van het viaduct en een steunpunt voor
de liggers. Ze worden uitgevoerd in beton.

Het hemelwater dient zoveel mogelijk via het dek van
het viaduct afgevoerd te worden. Indien onvermijdelijk
kan een hemelwaterafvoer geïntegreerd worden in
het landhoofd of kolommen.
Ook eventuele andere kabels en leidingen dienen
'onzichtbaar' in het kunstwerk geïntegreerd te worden
en de vormgeving niet aan te tasten.

De taluds worden zoveel mogelijk onverhard gelaten
en ingezaaid met gras. Onder de kunstwerken kan
echter geen gras groeien. Daarom worden deze
stukken verhard met betonblokken. Deze hebben een
zeshoekige vorm met een karakteristieke profilering
die qua beeld lijkt op basalt.

De vormgeving van de verschillende onderdelen
worden op elkaar afgestemd zodat het een kunstwerk
uit een stuk wordt.

impressie kunstwerk

Landhoofden en taluds

Hemelwaterafvoeren

impressie ondersteuningsconstructie

impressie hekwerk en rand

impressie landhoofd
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5.4 viaduct 3D
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5.6 viaduct met enkele boog
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viaduct met dubbele boog 5.7
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5.12 tunnel met rotonde 3D
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5.17 viaduct voor langzaam verkeer 3D
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5.21 principe ecoduct 3D
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6.0 landschappelijke elementen
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6.1 materialisering landschappelijke elementen
Onderdeel van de weg vormen verschillende
elementen die in het groene landschap komen te
liggen. Het gaat hierbij om geluidswallen, taluds,
geluidsschermen en wanden van tunnelbakken.
Er wordt naar gestreefd om deze elementen als
onderdeel van dat landschap vorm te geven.
Dit wordt gedaan door deze met natuurlijke materialen
te maken of een natuurlijke textuur te geven:
- zoveel mogelijk werken met taluds begroeid met
gras
- indien door ruimtegebrek verticale onderdelen
noodzakelijk zijn (geluidsschermen en keerwanden)
worden deze uitgevoerd in of bekleed met
schanskorven.
- betonnen wanden van de tunnelbakken worden
uitgevoerd met relief dat een aardetextuur heeft
- verticale wanden kunnen gedeeltelijk worden
begroeid met klimplanten indien de situatie dit
toelaat.
In het geval dat een geluidsscherm over een
(bestaand) kunstwerk heen loopt kan er geen
schanskorf worden toegepast en wordt er gewerkt
met een betonwand met 'schanskorfstructuur'.

taluds met gras begroeid

verticale onderdelen met schanskorven

betonwanden tunnel met aardestructuur

waar mogelijk wanden laten begroeien
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6.2 principes geluidsschermen

talud, gras

schanskorf

talud, gras

schanskorf
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principe stalen damwand 6.3
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PRINCIPE KEERWAND
aanzicht + doorsnede
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principes verlichting 6.4
De locatie van de verlichting langs de N261 wordt
bepaald door overwegingen ten aanzien van
functionaliteit, verkeersveiligheid en beheer:
Zone 1 en zone 2 zijn volledig verlicht met een
de verlichtingsmasten in een zogenaamde
portaalopstelling: aan beide zijden van de weg staan
lichtmasten in de berm.
Alle discontinuïteiten zijn ook verlicht: het gaat hierbij
om kruispunten, rotondes etc.
Zones 3 en 4 zijn niet verlicht met uitzondering
van enkele discontinuïteiten die wel verlicht zijn:
tankstation, aansluiting openbaar vervoer Hoge
Steenweg en nieuwe aansluiting Loon op Zand.
Aan de onderzijde van de kunswerken is de verlichting
zoveel mogelijk bij de eindsteunpunten gesitueerd.
Voor de vormgeving van de lichtmasten stellen we
een model met een gebogen mast voor. Deze past
perfect in de vormgeving van de kunstwerken.
Indien de situatie hierom vraagt kan dit model ook in
een dubbele variant worden uitgevoerd.

rij lichtmasten langs oprit

De kruisende kunstwerken dienen zoveel mogelijk
te worden verlicht dmv de portaalopstelling langs de
N261.
Als het hiervoor noodzakelijk is om bepaalde
lichtmasten hoger uit te voeren dan dient een
geleidelijk overgang te worden gemaakt door twee
portalen eerder reeds te beginnen met het verhogen
ervan zodat de rij met lichtarmaturen een golvende
lijn vormen.

dubbele lichtmast

enkele lichtmast
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