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De ambities uit het gebiedspaspoort zijn de
uitgangspunten bij de herinrichting van de
openbare ruimte. Op dit paneel ziet u hoe de
openbare ruimte eruit komt te zien en leest u
wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Dak Kopermolen

Ketelmeerlaan

Hoofdthema’s
Verkeer: veilig en duurzaam
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Verblijven

Er komt volop ruimte voor voetgangers en fietsers.
Zo komen er nieuwe wandelroutes, die de Merenwijk
verbinden met het winkelcentrum en het park. En er worden
130 extra fietsparkeerplaatsen gemaakt. Daarmee
stimuleren we dat bezoekers vaker te voet of met de fiets
naar het winkelcentrum komen.
Voor het auto- en busverkeer blijft de Ketelmeerlaan een
doorgaande route. Maar we zorgen er met een slimme
inrichting voor dat de snelheid van het verkeer afneemt.
We verleggen de Ketelmeerlaan naar het zuiden. Dat
zorgt voor meer veiligheid en ruimte voor de markt.
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Bushalte

Door de parkeerterreinen beter in te richten, komen er
minder in- en uitritten op de Ketelmeerlaan en wordt
de verkeersveiligheid verbeterd. Het winkelcentrum
en omliggende woningen blijven goed bereikbaar met
de auto. De bushaltes worden verplaatst, zodat het
winkelcentrum beter bereikbaar wordt met het openbaar
vervoer. Grotere vrachtwagens rijden voortaan via twee
routes: de Houtzaagmolen en de Papiermolen. Zo blijft het
centrale deel van de Ketelmeerlaan vrij van vrachtverkeer.

We kiezen in het gebied voor minder verharding en meer
groen. We verwijderen een aantal parkeerplaatsen en
leggen in de plaats daarvan groen en verblijfsplekken
(zoals bankjes) aan. Waar dat mogelijk is, worden speciale
open of waterdoorlatende stenen gebruikt. Daarmee wordt
de opvang van regenwater verbeterd.
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De kades bij het water aan de Rosmolen en de Verfmolen
vervangen we door groene oevers. En door het gebied heen
maken we grote plantvakken en planten we verschillende
soorten bomen. Ook op en aan het winkelcentrum wordt veel
groen geplant: groene gevels en groene daken.
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We zorgen dat er in het hele gebied meer groen kan
groeien, we regenwater goed kunnen opvangen en hitte
tegengaan. Het gebied wordt zo bestendig tegen het
veranderende klimaat. We kiezen bij de beplanting soorten
die zo veel mogelijk bijdragen aan de biodiversiteit.
Gemeente en Van der Vorm doen nog onderzoek naar het
precieze aantal parkeerplaatsen en wat dat betekent voor
de hoeveelheid groen.
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Bushalte

Het gebied wordt zo ingericht dat het groen en het
water beter zichtbaar zijn én beter gebruikt en beleefd
kunnen worden. Zo komen er meer plekken voor verblijf
en ontmoeting, zoals bankjes waar je even kunt gaan
zitten. Ook is er ruimte voor enkele terrassen bij de
horeca.
Er komen verschillende objecten voor kinderen om te
spelen (spelaanleidingen) met bijvoorbeeld water, om te
zitten, te klimmen of te springen. Aan de Ketelmeerlaan
maken we meer ruimte voor de markt. Een deel van die
ruimte kan ook buiten marktdagen gebruikt worden voor
kleine evenementen en/of terrassen.

Deelgebieden
Verfmolen

Op dit paneel staat een aantal plekken en
straten waar we de openbare ruimte gaan
vernieuwen. In en rondom het winkelcentrum
maken we verschillende plekken waar je
prettig kunt verblijven.

Houtzaagmolen
Dankzij de groene gevels van het
gebouw en de open verharding op
een deel van het parkeerterrein
krijgt de Houtzaagmolen een groen
karakter. Voetgangers kunnen
vanaf het park langs de oostzijde
van de Houtzaagmolen lopen. Ook
krijgen zij vanaf het park ter hoogte
van de Houtzaagmolen toegang tot
het groene dak van het winkelcentrum.
Daar worden ook tiny houses gebouwd.
De meeste parkeerplaatsen blijven
behouden en er is rekening gehouden met het
laden, lossen en keren van vrachtwagens.
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Net als bij de noordelijke ingang van het
winkelcentrum worden de kademuren op
de Verfmolen verwijderd. Daarnaast
verdwijnen de parkeerplaatsen aan
één zijde. Daardoor ontstaat er
ruimte voor een groene zone
en oever, die het park met de
Slaaghwijk verbindt. Vlakbij
de Ketelmeerlaan wordt een
vlonder gemaakt met een
zitplek direct aan het water.
Voor de parkeerplaatsen
die behouden blijven, worden
graskeien gebruikt.
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Ketelmeerlaan Oost
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Ketelmeerlaan
De Ketelmeerlaan is nu een onduidelijke en onveilige straat. Daarom wordt de Ketelmeerlaan naar het zuiden
verlegd en ingericht met klinkerbestrating om de snelheid te verlagen (een ‘erftoegangsweg’). Ook ontstaat
er zo meer ruimte voor de weekmarkt. De Ketelmeerlaan bestaat na de herinrichting uit drie delen, van elkaar
gescheiden door de wandelroutes tussen Slaaghwijk en het park:
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Ketelmeerlaan Midden

Ketelmeerlaan

Ketelmeerlaan West
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Hier ligt de ingang naar de
ondergrondse parkeergarage.
Verder zijn hier enkele
parkeerplaatsen voor
mindervaliden en een overdekt
bushokje. Naast de brug wordt
de nieuwe woontoren gebouwd.
Er komt een nieuwe wandelroute
langs deze toren naar het
parkeerterrein aan de Tuinbank. De
huidige onderdoorgang, onder de
Papiermolen door, wordt opgeheven.

Dit deel van de Ketelmeerlaan
biedt ruimte aan veel
parkeerplaatsen, zodat er in de
rest van het gebied ruimte is voor
groen en verblijf. De randen van
het parkeerterrein worden groen
ingericht en er wordt gekeken
naar andere mogelijkheden om het
parkeerterrein te vergroenen.

Verfmolen

Papiermolen

Torenmolen
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Houtzaagmolen
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De Papiermolen wordt een
éénrichtingsstraat. De straat wordt
ingericht als een groene plek om
te verblijven. Dit sluit aan op de
groene gevels van de nieuwe
supermarkt, die op het huidige
pleintje aan de Papiermolen wordt
gebouwd. Autoverkeer is in de
Papiermolen niet meer toegestaan,
behalve de vrachtwagens die
komen laden en lossen bij de twee
supermarkten.
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Aan de noordkant van de Ketelmeerlaan
komen parkeerplaatsen. Ook aan de
zuidzijde maken we er een aantal.
De noordzijde wordt ook ingericht
voor verblijf. Op marktdagen
is hier voldoende ruimte voor
44 marktkramen. Er kunnen ook
kleinschalige evenementen worden
georganiseerd en er is ruimte voor
terrassen. In de bestrating wordt
een waterspeelelement geplaatst.
Ook krijgt de bestrating een bijzonder
patroon. Dat werken we in de volgende
fase uit.

Suggesties (in de vorm van een
tekening of korte tekst) zijn welkom!

Wandelroutes door De Kopermolen
Er komt meer ruimte voor voetgangers,
zoals verschillende wandelroutes door én
om het winkelcentrum heen. Deze routes
laten we op dit paneel aan u zien.

Route RosmolenKopermolen-Bergmolen

Route PoldermolenPelmolen-Torenmolen
Poldermolen

Rosmolen
1

Als je vanuit het park bij het winkelcentrum komt, zie je daar
eerst het water bij de Rosmolen liggen. De kadewanden
rondom deze waterpartij worden vervangen door
een groene oever met een lange zitrand. Ook het
openbaar gebied bij de Rosmolen maken we groener
met een aantal grote plantenvakken.

Vanaf het park komt er een doorgaande route voor
voetgangers en fietsers naar de Ketelmeerlaan
en verder de Slaaghwijk in. De indeling van het
parkeerterrein aan de Poldermolen blijft grotendeels
gelijk, maar krijgt een nieuwe bestrating van
graskeien. De parkeerplaatsen voor de winkels
aan de Pelmolen maken plaats voor een brede
groenstrook. Deze groenstrook begeleidt het pad
en loopt door tot de oostelijke ingang van het
winkelcentrum.
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De looproute gaat daarna verder door het
winkelcentrum en komt via de Bergmolen uit bij de
hoofdingang aan de Ketelmeerlaan.

-- ----------

Een aantal kinderen heeft in 2021 meegedacht
over de inrichting van de openbare ruimte rondom
De Kopermolen. We hebben samen mooie ideeën
bedacht voor speel- en zitplekken. In het plan
zijn een paar ideeën al opgenomen. Zo komen
er bedriegertjes (fonteintjes) en poefjes waarop
geklauterd kan worden. Ook komt er een bank
waarop je naar de sterren kan kijken en een steiger
om met je voeten in het water te hangen. Als (in de
toekomst) een deel van het park wordt vernieuwd,
dan kijken we of we daar een blotevoetenpad en
stapstenen over het water kunnen maken.
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Torenmolen

2

Bergmolen

Papiermolen

Verfmolen
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Ketelmeerlaan

Entree Bergmolen

Entree Torenmolen

Vanaf deze nieuwe entree komt er een
breed wandelpad richting de Slaaghwijk.
Aan beide kanten hiervan komen
plantenvakken met zitranden en water. Twee
van de bestaande kunstwerken van Berry
Holslag zijn hier ook in opgenomen. Ze krijgen
zo een mooie nieuwe plek.
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Vanaf de Ketelmeerlaan maken we het
park meer zichtbaar, doordat de kiosken
worden weggehaald. De wandelroute
loopt door tot in de Slaaghwijk, met bomen,
groenvakken en twee andere kunstwerken
van Berry Holslag.
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