Herinrichting Rogat
verbeelding definitief ontwerp

Rogat West (Nr. 8 - 14)
Het asfalt wordt vervangen door nieuwe klinkers en een middenstrook van granietkeien. Met de middenstrook van granietkeien wordt beoogd een visuele versmalling van de weg te maken die snelheidsremmend
werkt. In de Hessenweg en Rogat Oost wordt eenzelfde opzet gehanteerd zodat meer ruimtelijke samenhang en eenheid ontstaat. Daarnaast worden twee drempels toegevoegd voor snelheidsremming.
Om de weg geschikt te houden voor zwaar verkeer wordt een extra sterke fundering onder de weg aangebracht, dubbele opsluitbanden toegepast en aan weerszijden een strook grasbetontegels toegepast. De
weg is in totaal 5,25m breed. Er wordt een robuuste haag toegevoegd onder de bestaande bomen aan de noordzijde van de weg, in samenhang met de hagen elders in het dorp. De bestaande bomenrij blijft
behouden.
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Rogat West (Nr. 8 - 14)

Er wordt een haag toegevoegd
onder de bestaande bomenlaan,
in samenhang met hagen elders
in het dorp.

Er worden twee drempels toegevoegd voor snelheidsremming.

De huidige bestrating wordt vervangen door
nieuwe klinkers en een middenstrook
van granietkeien. De middenstrook werkt
snehlheidsremmend.

De weg is in totaal 5,25 m breed en
krijgt aan weerszijden een strook
grasbetontegels. De weg blijft geschikt voor zwaar verkeer.

NOORD

Dukdalven markeren de entree tot het dorp

Rogat Midden (Nr. 1 - 13 en 16-30)
De middelste straat wordt opnieuw ingericht. De weg wordt 5,50m breed. Met een patroon van diagonale lijnen met granietkeien krijgt het gebied een meer eigen uitstraling. Aan één zijde van de weg komt een
strook met kleurrijke beplanting en een natuurlijke uitstraling. Door bankjes en wandelpaadjes toe te voegen wordt de verblijfskwaliteit versterkt. De bestaande speeltuin blijft behouden en wordt omzoomd door
een haag ter afscherming van de weg. De kleine parallelstraten bij de huizen blijven behouden, evenals de parkeerplekken. De bestaande dijkjes bieden geen goede groeiplaats voor de bomen waardoor de
bomen in slechte staat zijn. Daarom moeten alle bomen worden vervangen, er wordt een mix van boomsoorten voorgesteld. Om de nieuwe bomen een goede groeiplaats te bieden worden de dijkjes verwijderd
en de bomen in goede grond geplaatst. Om de afschermende werking van dijkjes naar de woningen te compenseren, worden robuuste blokhagen aangeplant van een meter breed en met dezelfde hoogte als
de dijkjes. Middenin het gebied wordt met granietkeien een verwijzing gemaakt naar de ligging van de oude brug over het voormalige kanaal. De bestrating ligt daar bol en werkt snelheidsremmend. Bijzondere
lichtmasten, gemaakt met een vakwerkconstructie uit staal markeren deze bijzondere plek nog eens extra. Zie voor referentiebeelden ook de volgende pagina’s.
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Rogat Midden (Nr. 1 - 13 en 16-30)
De locatie van de oude brug wordt zichtbaar gemaakt
met granietkeien en een bijzondere lichtmast van staal in een vakwerkconstructie. De verharding ligt hier bol en werkt snelheidsremmend.

Er lopen diverse nieuwe wandelpaden door het groen en er is
ruimte voor nieuwe bankjes.

Een patroon van diagonale lijnen van granietkeien geven een visueel golvend effect
en verwijzen naar het vroegere water.

Een strook met kleurrijke en natuurlijke
planten geeft het gebied sfeer.

De speelplek, container en vlaggenmast blijven behouden. Een
nieuwe haag schermt de speelplek
af van de weg.
De bestaande klinkers worden hergebruikt, de weg is 5,50 m breed.

NOORD

De bestaande dijkjes worden vervangen om bomen een betere groeiplaats te geven. In plaats
van de dijkjes komen er robuuste blokhagen om
de woningen van de weg af te schermen.

De parallele wegen voor de huizen en de bestaande parkeerplekken blijven behouden.

Rogat Oost (Nr. 32 - 48)
Wanneer er voldoende geld beschikbaar is, wordt ook deze straat opnieuw ingericht. De betonklinkers worden vervangen door nieuwe gebakken klinkers en een middenstrook van granietkeien. De weg wordt
4,80 m breed. Met de middenstrook van granietkeien wordt beoogd een visuele versmalling van de weg te maken die snelheidsremmend werkt. In de Hessenweg en Rogat West wordt eenzelfde opzet gehanteerd zodat meer ruimtelijke samenhang en eenheid ontstaat.
De huidige bomen hebben door de grote hoeveelheid aanwezige verharding weinig tot geen toekomst en worden daarom vervangen door nieuwe veld-esdoorns. De groene berm wordt vanuit het oosten langs
het water doorgetrokken. Zodoende kan er een goede groeiplaats voor bomen worden gerealiseerd. Tussen de bomen is ruimte voor parkeerplekken in het groen, aangelegd met grasbetontegels.
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Rogat Oost (Nr. 32 - 48)
De huidige bestrating wordt vervangen door
nieuwe klinkers en een middenstrook
van granietkeien. De weg wordt 4,80m breed.

De groene berm wordt langs het water
doorgetrokken vanuit het oosten. Er
worden nieuwe bomen geplant (veldesdoorn) met een betere groeiplaats.
De plantvakken rond de bomen krijgen
kleurrijke beplanting.

Tussen de bomen worden met
gras-betontegels parkeerplekken in
het groen gerealiseerd.

NOORD

Hessenweg
De klinkers worden hergebruikt bij de herinrichting en er wordt een middenstrook van granietkeien toegevoegd. De weg krijgt een breedte van 5,30 m. Met de middenstrook van granietkeien wordt beoogd een
visuele versmalling van de weg te maken die snelheidsremmend werkt. In Rogat Oost en Rogat West wordt eenzelfde opzet gehanteerd zodat meer ruimtelijke samenhang en eenheid ontstaat.
Ongeveer halverwege wordt een verkeersdrempel toegevoegd t.b.v. snelheidsremming. De haag langs de weg wordt hersteld en doorgetrokken. Deze dient als scheiding tussen de weg en het voetpad wat
behouden blijft. De huidige parkeerplaatsen blijven ook behouden. De bomen ter hoogte van huisnummer 2 (westzijde van de weg) verkeren in slechte staat en worden gerooid. Bij de entree tot Rogat, aan de
zuidpunt van de Hessenweg, wordt de toegankelijkheid voor fietsers verbeterd. Er wordt een doorsteek door het groen gemaakt zodat de fietsroute beter wordt aangesloten op de Hessenweg. Ook wordt een
inritconstructie toegepast bij de Hessenweg zodat de verkeerssituatie duidelijker wordt. Bij deze entree worden dukdalven geplaatst en komt kleurrijke beplanting.
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Hessenweg

De bestaande hagenstructuur wordt hersteld
en doorgetrokken. Achter de hagen ligt het
voetpad.

De huidige parkeerplekken blijven
behouden.

Een extra doorsteek voor fietsers
zorgt voor een verbinding tussen de
fietsroute en de Hessenweg

Er wordt een verkeersdrempel
toegevoegd.

Met een inritconstructie wordt het duidelijker dat
men Rogat binnen rijdt. Dukdalven en kleurrijke
beplanting markeren de entree.

De nieuwe bestrating bestaat uit hergebruikte klinkers
en een middenstrook van granietkeien. De weg is 5,30m
breed.

NOORD

Referentiebeelden
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Ontwerp bijzondere lichtmast met vakwerkconstructie als verwijzing naar
oude brug

Banken

Referentiebeelden
Bomen Rogat Midden

Bomen Rogat Oost

Amerikaanse eik

Berk

Walnoot

Zoete kers

Fladder-iep

Kastanje

Veld-esdoorn

