
Programma van Eisen Herinrichting Rotonde Kerk-Avezaath

• Start Omgevingsplan Gemeente Buren 2014

• Kerk-Avezaath vraagt om voorrang

• Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert

• Twee sessies met bewoners in 2015

o Het zoeken naar projecten

o Contouren van het Klompenpad-project en het rotonde project

• Project Rotonde: startbijeenkomst en ca 5 ontwerpbijeenkomsten

• Bericht en Raadsbesluit : Buren gaat de rotondes aanbesteden

• Schouw van de rotonde met de Gemeente ( 6 ambtenaren)

• Ontwerp team ( ondersteuning door Philips) levert:

o Een Programma van Eisen ( PvE) als uitgangspunt voor de 

aanbesteding

o Inhoudelijke vormgeving van het PvE



Programma van Eisen Herinrichting Rotonde Kerk-Avezaath

Structuur elementen:

• Accentueren van zichtlijnen naar de 

Daver ingang van het dorp

• Accent op fruit en bloemen

• Zomer en winter opvallend door lei-

systeem en verlichting

• Eenvoudig in onderhoud

• Transparante beplanting voor zicht 

voor verkeer

• Bijdrage aan afscherming van het 

tenniscomplex

• Accentueren van de Avezathen
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Bloemen border

• BLOEIENDE VASTE 

PLANTEN IN EEN BED 

VOOR DE LEIPEREN

• ONDERHOUDS ARM

• EENMALIGE 

AANPLANT



Bloemen border

VERLICHINGS ZONE 

MET LAAG GRAS



Bloemen border

GREENTOCOLOUR® VASTEPLANTEN CONCEPT

Een maatwerk oplossing van ontwerp, sortiment, grondbewerking, pot 11 kwaliteit 

vasteplanten (8 planten per vierkante meter) en een maai- en bemestingsplan. Met 

als resultaat een attractieve beGreentoColour® denkt vanuit de kosten van beheer. In 

het concept wordt daarom gewerkt met herkenbare soorten. Ten behoeve van 

overzichtelijk onderhoud wordt niet gewerkt met mengsels of beplantingen met 

open ruimtes. 

WEINIG ONKRUIDGROEI, MINDER ONDERHOUD

Zeer snelle dichtgroei van vasteplanten zorgt voor aanzienlijk minder onkruidgroei 

ten opzichte van heesterbeplanting. Bekijk de vele toepassingsmogelijkheden van 

een binnentuin, borders, verkeersgeleiders tot begraafplaatsen bij een aantal van 

onze projecten.

Een GreentoColour® beplanting is na de eerste zomer al vrijwel volledig bedekt.

KLEURIGE UITSTRALING, LAGE BEHEERKOSTEN ,planting met een hoogwaardige 

uitstraling.
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Licht elementen

groen ledlicht op de lei-linde frame palen

• Voor flora en fauna heeft groen licht (groene LED verlichting) in de meeste 

onderzoeken een positieve uitwerking op het gebied van ecologie

• Groen licht (waaronder ook groene led verlichting) zorgt ervoor dat de ogen 

zich aanpassen aan het donker (de staafjes worden actiever) en er beter kan 

worden waargenomen bij lagere lichtniveaus

• Door gebieden van lagere lichtniveaus te voorzien zonder dat veiligheid en 

zichtbaarheid in het geding komt, kan er standaard met lagere wattage’s

volstaan worden bij groen licht.

• 30 euro per staaf kaal
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Belevings belichting via led-flood light 

• Keuze voor een artistieke aanpak via programmeerbare ledverlichting

• Veel meer sfeer, beleving en aanpassingsmogelijkheden

• Bijvoorbeeld op koningsdag : oranje verlichting, kerst-effect en verlopende 

kleuren via een tijdsprogramma

• Kosten ca 40.000 euro



















Licht elementen

Belevings belichting via led-flood light 



Hoe nu verder

• Presentatie PVE als uitkomst van het project rotonde van het omgevingsplan 

Gemeente Buren, begeleid door de stichting Landschapsbeheer Gelderland

• Presentatie aan de Provincie Gelderland : Ontwerpteam, Gemeente Buren en 

LSG

• Principe akkoord over het PVE: alle partijen 

• Procedure inpassing  en uitwerking omgevingsplan: Gemeente Buren en SLG

• Procedure aanbesteding rotonde inrichting : Gemeente Buren op basis van het 

PVE

• Zoeken naar kunst en belichting subsidie Provincie Gelderland : BVKA via de 

DKK en de Gemeente Buren

• Stellen van een ambitie project-opening.



ontwerpteam

• Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

• Karin Oosters

• Eduard de Bievre

• Leonie Schimmel

• Menno Vermeulen

• Wilco Voerman,

• Paul kersten

• Jan Dijk

• Aart Keij

• Philips

• Dick Rutten
• Jos Soares


