


Inhoudsopgave

Inleiding           3
Loopstromen           6
Fietsnetwerk           8
Inrichting op hoofdlijnen         10
Richtlijnen voor de uitwerking         11
Maaiveldontwerp          12
Fase 1 Situatie tijdens bouw DOK        14
Fase 2 Eindsituatie, na bouw DOK        15
Loopstromen en toegankelijkheid        16
Vogelvlucht impressie van Mahlerplein         17
Impressie van zuidelijke verblijfsplek        18
Impressie met zicht vanaf de Mahlerlaan op het groene verblijfsgebied    19
Impressie van de hoek met de fietsentree       20
Vogelvlucht impressie situatie na bouw DOK       21
Impressie gezien vanuit station, situatie na bouw DOK       22
Impressie over het groene verblijfsgebied ter hoogte van de trap, situatie na bouw DOK  23
Impressie zicht op het station vanuit het groene verblijfsgebied, situatie na bouw DOK  24 
Impressie richting het station vanaf de oostelijke hellingbaan, situatie na bouw DOK  25
Verlichting           26
Bomen            28
Windklimaat           30
Gras en bollen           31
  

























14 Situatie tijdens bouw DOK (fase 1)

Fase 1 Situatie tijdens bouw DOK 

Tijdens de bouw van het Zuidasdok worden er tijdelijk 
stationsvoorzieningen op het Mahlerplein geplaatst. 
Hiervoor is ruimte gereserveerd aan de noordzijde van 
het plein.
Daarom kan dit deel van het plein nog niet definitief 
worden ingericht. 
Het rode vlak geeft de locatie aan van de mogelijke sta-
tionsvoorzieningen. Wanneer deze er niet komen, wordt 
het maaiveld ingericht met hetzelfde materiaal als de 
aangrenzende bestrating(bricano).
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Verlichting

Principe Verlichting 

Pleinmast

Lichtstok

Lichtlijn rand

Verlichting bomen

De basis verlichting op het Mahlerplein bestaat uit 5m. 
hoge lichtstokken. Deze staan zowel aan de randen 
van het plein als in het groene verblijfsgebied. Aan de 
noord- en zuidzijde van het plein komen 14m hoge 
pleinmasten. Deze lichtmasten staan ook op het huidige 
Mahlerplein.

Op diverse plekken in het groene verblijfsgebied wordt 
sfeerverlichting toegepast. Met behulp van led-lijnen in 
de vloer worden in de grote verblijfsplekken de zitranden 
aangelicht.
Daarnaast worden ook diverse bomen aangelicht met 
spots.
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In het bijzonder zullen de bomen beeldbepalend zijn 
voor de identiteit van het Mahlerplein. Bij de boomkeuze 
is het essentieel dat voldaan wordt aan:
• het verkrijgen van een aangenaam verblijfsklimaat,
  het gevoel geven van beschutting.
• het tegengaan van zoveel mogelijk windhinder.
• het mogelijk maken van (zon)lichttoetreding.
• een wisselend beeld tijdens de seizoenen.
• een boomgrootte die past bij de schaal van de 
  aangrenzende bebouwing.
• een redelijke boomgrootte bij de aanlegfase.
Het gaat om bomen met een transparante kroon die in 
volwassen toestand ongeveer 15-20 meter hoog kunnen 
worden (1e grootte). 
Soorten: valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos), 
Honingboom  (Sophora japonica) of Amur kurkboom 
(Phellodendron amurense). Exacte soorkeuze nader te 
bepalen.

Bomen

Referentiebeelden bomen met transparante kroon
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Windklimaat

Situatie tijdens fase 1, tijdens bouw DOK Windklimaat eindsituatie

Door het plaatsen van bomen wordt een aangenaam 
klimaat gecreëerd geschikt voor slenteren en verblijven. 
In de huidige situatie is het windklimaat over het gehele 
plein matig tot slecht. Door de nieuwe inrichting veran-
dert het plein in een heel geschikt verblijfsgebied. De 
rode en gele rondjes duiden op een slecht tot matig 
verblijfsklimaat, groen op een goed verblijfsklimaat.
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Gras en bollen

De groene verblijfsplek wordt vormgegeven met ver-
hoogde vlakken met een invulling van gras. De grasvlak-
ken nodigen uit tot allerhande vorm van gebruik: er kan 
gezeten en gelegen worden, maar ook spelen is er mo-
gelijk. De hoogte van de groenvlakken ligt ongeveer 50 
cm boven het bestratingsvlak, zodat ook op alle randen 
gezeten kan worden.
In verband met intensief gebruik is het van belang een 
sterk grasmengsel met hoge sierwaarde toe te passen. 
Dit kan worden ingezaaid of direct aangelegd worden 
met graszoden. 
Het groene beeld wordt in het voor- en najaar extra 
kleurrijk en bijzonder door toevoeging van voor- en na-
jaarsbloeiende bollen.

Mocht in de praktijk blijken dat het gras niet bestand is 
tegen het intensieve gebruik, er kale plekken ontstaan, 
dan is het mogelijk om het gras te vervangen door lage 
vaste planten.

Referentiebeelden gras en bollen
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