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H1 Inleiding

Afbeelding 1.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)
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Een afstudeerproject is vaak de laatste horde die genomen moet worden voor dat een leerling zijn
of haar diploma in ontvangst kan en mag nemen. Dit rapport is zo een horde die genomen moest
worden voordat de diploma in ontvangst genomen kan worden.
Dit afstudeerproject is een unieke kans geweest om aan de slag te gaan met een project wat in het
buitenland ligt. Via via is de vraag binnen gekomen bij Van Hall Larenstein of er studenten waren
die wilde bijdrage aan een ontwerp en uitwerking van een luxe en moderne boulevard in Gisenyi
in Rwanda.
Dit rapport is de uitwerking van deze bijzondere vraag. Dit project is aangeboden door de
Gemeente Rheden, VNG International en het District Rubavu. Dit project is via Freek Rurup
terecht gekomen bij twee enthousiaste leerlingen van de opleiding Tuin- & Landschapsinrichting.
Deze twee studenten hebben een intensief en leerzaam traject afgelegd om dit rapport te maken.
In dit rapport wordt dit intensieve traject beelden en woorden laten zien, dit in combinatie met de
benodigde uitwerkingen of te laten zien dat de twee leerlingen beschikken over de kwaliteiten en
eigenschappen om aan de slag te gaan als Technische Ontwerper in het werkveld.

In dit rapport komen verschillende hoofdstukken en onderwerpen aanbod. Zo wordt u in
hoofdstuk twee meegenomen in de inventarisatie en analyse van het plangebied met de directe
omgeving waar de boulevard gerealiseerd gaat worden. In dit hoofdstuk worden aan het einde
conclusies en bevindingen gegeven waarmee verder wordt gewerkt aan een uitwerking van een
eigen masterplan.
Als derde hoofdstuk in dit rapport wordt er gekeken naar een gemaakt concept voor de nieuwe
boulevard. Deze wordt in beelden en woorden uitgelegd in hoofdstuk 4, hierin is de visie van
Rubavu en de technische ontwerpers terug te vinden. Het concept en de visie zijn de basis van
het maken van een ontwerp en de uitwerkingen. Deze visies zijn meegenomen naar het maken
van een masterplan. Dit masterplan is terug te vinden in hoofdstuk vijf. Hierin is te lezen en te
zien hoe drie masterplannen van deeltijdstudenten zijn geanalyseerd en welke onderdelen er zijn
meegenomen naar de uitwerking van een eigen masterplan.
Hierna hebben de technische ontwerpers een deelgebied uitgekozen om verder onder de loep
te nemen en verder uit te werken tot een inrichtingsplan. Dit is inrichtingsplan is terug te
vinden in hoofdstuk zes. Daarin wordt het plan in woorden en beelden uitgelegd aan de hand
van verschillende plankaarten. Dit zijn plankaarten zoals verhardingen, inrichtingselementen,
groenstructuren en meer. De plankaart groenstructuur word in hoofdstuk 6 uitgebreid uitgelegd.
Hier is ook het beplantingsplan en de uitwerking van verschillende staalkaarten terug te vinden.
In hoofdstuk zeven worden verschillende aansluitingen, knelpunten en ontwerpuitdagingen onder
de loep genomen in de vorm van details en doorsnedes. In dit zevende hoofdstuk zijn zeven details
en vijf doorsnedes terug te vinden, die bijdrage aan de uitwerking en verbeelding van het plan.
In het achtste hoofdstuk wordt een van de constructie uitwerking in beeld en woord laten zien.
Deze constructie is de watersportsteiger in het westen van het plangebied. In dit hoofdstuk is
tevens een multircriteria-analayse te vinden voor het gebruik van een houtsoort. Deze houtsoort is
door middel van verschillende criteria en eisen geselecteerd.
In hoofdstuk negen is de uitwerking van een globale grondbalans te vinden. Hier worden
uitspraken over gedaan met betrekking tot de mogelijkheden van grondvervoer en gebruik binnen
het plangebied.
In het tiende en een na laatste hoofdstuk word er gekeken naar de kosten en fasering van het
project. Hier wordt een inschatting gemaakt van de kosten van het project en een voorstel gegeven
in welke drie fases het plan uitgevoerd kan worden.
Als laatste is het ontwerpproces te vinden van de ontwerpers, opgesplitst in een gezamenlijk deel
van het masterplan en een eigen deel van het inrichtingsplan.
Als laatste zijn de bijlages te vinden in hun originele papierformaat.
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H2 Inventarisatie & analyse

Afbeelding 2.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H2 Inventarisatie & analyse

In dIt hoofdstuK wordt het planGeBIed en zIJn

dIreCte omGevInG GeÏnventarIseerd en Geanalyseerd.
de onderwerpen dIe worden Behandeld zIJn fysIsChe,
BIotIsChe, aBIotIsChe en ruImtelIJKe eIGensChappen van
het GeBIed. alle Geanalyseerde onderdelen worden
voorzIen van een ConClusIe. hIerdoor Kunnen de Kansen
en de Knelpunten vroeGtIJdIG GesIGnaleerd worden. de
InventarIsatIe en analyse dIent als BasIs voor het nader
uIt te werKen teChnIsCh ontwerp.
de hIervoor Benoemde te analyseren onderdelen zIJn
onderverdeeld In CateGorIeën Bestaande uIt:

2.1 loCatIe & ConteXt planGeBIed
2.2 KlImaat
2.3 maaIveldverloop & relIëf
2.4 Bodem & Grond
2.5 watersystemen
2.6 InfrastruCtuur
2.7 BeBouwInG
2.8 GroenstruCtuur

Afbeelding 2.2: Ligging Rwanda (Google Maps, z.d.)
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2.1 loCatIe & ConteXt

2.1.1 loCatIe & ConteXt rwanda

2.1.2 loCatIe Boulevard GIsenyI
De specifieke projectlocatie bevindt in Gisenyi zich in het westen van Rubavu. Gisenyi is een
grensstad in Rwanda en grenst in het westen direct aan de stad Goma in Congo. De stad had in
2015 circa 86.000 inwoners. Door de romantische ligging aan het Kivumeer is Gisenyi één van de
toeristische trekpleisters van Rwanda. Dit heeft door de jaren geresulteerd in de bouw van diverse
hotels. De projectlocatie strekt zich vanaf de grens van Congo ongeveer 3.9 km langs de kustlijn.
Deze kustlijn is geologisch gezien onderverdeeld in twee delen (zie afbeelding 2.4).
Het eerste deel, groen aangegeven, kenmerkt zich door een rotsachtige kustlijn met relatief
veel hoogteverschillen. Het andere deelgebieden, in het rood aangegeven, kent geen abrupte
hoogteverschillen en beschikt veelal over een zanderige ondergrond. Functioneel bekeken kent
de huidige ‘boulevard’ twee functies. In het zuid- oosten zijn veelal resorts en hotels gelegen waar
toeristen hun verblijf hebben. De rest van de projectlocatie kent geen duidelijk functie en wordt
voornamelijk in gebruik genomen door de lokale bevolking, voor bijvoorbeeld recreatie, werk en
ontspanning.

Afbeelding 2.3: Districten Rwanda (d-maps.com, z.d.)

Afbeelding 2.4: Deelgebieden boulevard Gisenyi (Jonathan van Gog, Adobe Illustrator 2020)

De projectlocatie is gelegen in Rwanda (zie afbeelding 2.2). Rwanda is een land in Oost- Afrika
met een oppervlakte van 26.338 km2 en heeft circa 12.3 miljoen inwoners (Republic of Rwanda,
z.d.-b). Het land ligt een aantal graden zuidelijker dan de evenaar. Rwanda grenst direct
aan de landen Burundi, Tanzania, Congo en Uganda. Rwanda heeft een grote diversiteit aan
landschapstypes. Het meest typerende landschap van Rwanda is het heuvellandschap. Hier heeft
het land zijn bijnaam ‘Land van duizend heuvels’ aan te danken. Het heuvellandschap wordt
voornamelijk gebruikt voor agrarische doeleinde, zoals veeteelt en akkerbouw. Het noordwesten
van het land bestaat uit vulkanisch gebied, met nog altijd actieve vulkanen. In het zuidoosten van
Rwanda ligt een bergrug met de hoogste berg van Rwanda, genaamd Mount Karisimbi met een
hoogte van 4507 meter.
Aan de westkant van het land bevindt zich het Kivumeer, in dit meer monden meerdere rivieren
uit. De republiek Rwanda is verdeeld in verschillende provincies, districten, sectoren en cellen. Een
district is de basis politieke-administratieve eenheid van het land. De sectoren kunnen worden
gezien als gemeentes en de cellen zijn de kleinste politieke administratieve eenheden van het land
en staan het dichtstbij de burger. Rwanda is opgedeeld in vier provincies en de stad Kigali, 30
districten, 416 sectoren en 2148 cellen (Republic of Rwanda, z.d.-a).
Het district waar de boulevard van Gisenyi in ligt, is het district Rubavu (zie afbeelding 2.3).
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2.2 KlImaat
Rwanda kent een gematigd tropisch klimaat, ook wel tropisch savanneklimaat (Aw) genoemd. Dit
betekend dat de gemiddelde tempratuur niet lager is dan 18° Celsius in de koudste maand van het
jaar. Bij het Aw klimaat, staat de letter A voor het tropische klimaat en de letter w voor de natte
periode in de winter. Hierbij moet in de droogste maand van het jaar minder van 60mm vallen.
Dit is in Rwanda vaak het geval in de maanden juni en juli. Juni en juli valt in Rwanda in de
winter, omdat Rwanda op het zuidelijk halfrond ligt en dus de seizoenen anders verlopen dan bij
ons in Nederland (landen.net, z.d.).
De temperatuur in Rwanda zijn er aangenaam en schommelt het gehele jaar rond de 25° Celsius.
Deze temperaturen kunnen lager liggen in de bergen, dit is te verklaren door de hoogteligging en
de ontwikkeling van wolken.

Afbeelding 2.5: Klimaat indeling van Köppen, Afrika (Peel et al., 2007)
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In Rwanda valt het jaarrond gemiddeld 1009mm regen, dit is 25% meer dan Nederland. In Gisenyi
ligt de jaarlijkse neerslag iets hoger, namelijk rond de 1200mm. Dit heeft te maken met de ligging
aan het Kivumeer. In Rwanda regent het ongeveer 215 tot 240 dagen per jaar. Dit heeft te maken
met de twee regenseizoenen die het land kent. Rwanda heeft een kort en lang regenseizoen. Het
lange regenseizoen is van februari tot eind mei, het korte seizoen van september tot de tweede helft
van december (zie afbeelding 2.6). Als het tijdens de regenseizoenen regent dan gaat het hier veelal
over langdurige regenval. Buiten de regenseizoenen om heeft het land veel zonuren. Hierdoor is
Rwanda tussen mei en augustus een populaire bestemming voor toeristen. Jaarrond heeft Rwanda
gemiddeld zes zonuren per dag (klimaatinfo.nl, z.d.).

Afbeelding 2.6: Gemiddelde neerslag Gisenyi (Climate-data.org, z.d.)
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2.3 maaIveldverloop en relIëf
Een grote uitdaging in het ontwerp is het verloop van de hoogtes in het gebied. Hier waren vrijwel
geen gegevens van te vinden. Na enige zoekwerk kwam de site van Opentopomap.org naar boven.
Hiermee konden de gegevens van hoogte en het verloop van het maaiveld gemakkelijker en
overzichtelijker worden geïnventariseerd.
Op de volgende pagina is de hoogtekaart te zien van het gebied van de boulevard en de omgeving
hiervan, de lijnen zijn verdeeld in hoogtemeters van 10m en variëren van 1470 tot 1850m in het
gebied rondom Gisenyi. Een opvallend gegeven aan de kaart is de vallei aan de rechterkant. Door
deze vallei stroomt de Sebeya en staan nog enkele kleine bebouwingen. Door deze vallei loopt ook
de weg richting het noordwesten van Rwanda.
Op afbeelding 2.9 is goed te zien dat de meeste bebouwingen aan de voet van de bergen gelegen
is. Dit heeft te maken met het steile verloop van het maaiveld, het maaiveld loopt steil omhoog,
waardoor het nagenoeg onmogelijk is om hier bebouwingen op te plaatsen. Deze steile bergen
bestaan voornamelijk uit beplantingen van bomen en lage heesters. In het gebied van de boulevard
is een hoogte van 1465m tot 1490m te vinden, met deze hoogtes moet er dus rekening gehouden
worden in het ontwerp.
In het westen van het plangebied, naast de grens bij Congo, heeft de kustlijn een stijl verloop.
Hier ligt een harde kustlijn van grote stenen die een paar meter vrij stijl omhoog loopt richting de
aangrenzende weg. Naarmate de kustlijn richting het oosten gaat wordt dit verloop steeds minder
en gaat de kustlijn over van harde kustlijn, naar een zachte kustlijn van zand.
Om het gebied en het maaiveldverloop inzichtelijk te maken zijn er vier verschillende doorsnedes
gemaakt, deze zijn terug te vinden op de volgende pagina’s (zie afbeelding 2.11 tot 2.14).

Afbeelding 2.7: Land van de duizend heuvels, Rwanda (Abercrombie & Kent, z.d.) )

Conclusie

De ligging van Gisenyi is door het natuurlijke verloop van het maaiveld geconcentreerd aan de
voet van de berg. De kustlijn is verdeeld in twee zones, namelijk een harde kustlijn van rotsen en
stenen en een zacht kustlijn van zand.

In het kort:
¤
¤
¤
¤
¤

Snel oplopende steile berg in het oosten
Bebouwing geconcentreerd aan voet van de berg
Vrijwel geen bebouwing op de berg door steil verloop
Opvallende vallei waar de Sebeya stroomt en enkele bebouwingen staan
Twee soorten kustlijn: harde (keien) en zacht (zand)

Afbeelding 2.8: Reliëf Gisenyi (Oyibo VFX, 2018, 3:35)
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Afbeelding 2.9: Hoogtekaart Gisenyi (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)

H2 Inventarisatie & analyse

De doorsnedes hiernaast zijn gemaakt om een inzicht te krijgen in het verloop van het maaiveld op verschillende plekken van de
boulevard. Zo is inzicht verkregen in hoe het maaiveld verloopt vanaf de privéterrein van de hotels tot aan de waterlijn van het
Kivumeer. Met deze informatie en inzichten wordt verder gewerkt in het maken van het masterplan voor de boulevard.

Afbeelding 2.10: Doorsnede aanduiding (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)

Afbeelding 2.11: Doorsnede A-A’ Gisenyi (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)

Afbeelding 2.12: Doorsnede B-B’ Gisenyi (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Afbeelding 2.13: Doorsnede C-C’ Gisenyi (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)

Afbeelding 2.14: Doorsnede D-D’ Gisenyi (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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2.4 Bodem
Een belangrijk onderdeel van de analyse betreft de bodemkundige eigenschappen van het
plangebied. Wegens ontbrekende gedetailleerde bodemkaarten van het plangebied is ervoor
gekozen een aanname te doen voor de bodem op en rondom de boulevard. Hiervoor is het rapport
‘Land use of Rwanda’ geraadpleegd. In dit onderzoek is het land globaal ingedeeld in bodemtypes.
Gisenyi wordt hierin verdeeld in de bodemcategorie ‘Andosols classificatie’ (Kagera AgroEcosystems, 2010).
Een andosolbodem bestaat grotendeels uit vulkanisch as, tuf, puimsteen en andere vulkanische
gesteentes. De andosolbodem komt voor in glooiend tot heuvelachtig terrein in vulkanische
gebieden. De veelvoorkomende profielopbouw hiervan bestaat uit: een 20-50cm dikke donkere
Ah-horizont op een bruine b- of c-horizont (minerale horizont). De donkerste bodem bestaat voor
30% uit organische stof (zie afbeelding 2.15). De overige ondergelegen lagen bestaan voornamelijk
uit vulkanisch gesteente en zand. Een andosolbodem wordt vanwege zijn gunstige bodemfysische
en bodemchemische eigenschappen vaak gebruikt voor agrarische doeleinden (Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 2015) . De nauwkeurigheid van bodem uitspraken
in de stedelijke omgeving zijn discutabel. Dit heeft te maken met de menselijke invloed op het
land (infra- en bebouwing). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bepaalde gesteente, metalen, plastic of
organisch materiaal verwerkt zijn in de bodem en kunnen bodemlagen verstoord zijn.

Conclusie

De waarschijnlijk aanwezige bodemsamenstelling in het plangebied is zeer gunstig. De zanderige
en steenrijke bodem is een goede basisfundering bij de realisatie van straatprofielen, verhardingen
en bouwkundige constructies. Wat betreft beplanting is de dikke mineraalrijke organische laag een
aannemelijke basis voor de groeiplaats van de vegetatie.

In het kort:
¤
¤

Bovenste laag goed bruikbaar voor beplantingen door hoge organisch stofgehalte
Onderliggende laag goed bruikbaar voor wegopbouw door vulkanisch gesteente en zand

Afbeelding 2.15: Weergave Andosolbodem (Wikipedia, 2018)
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Afbeelding 2.16: Bodemkaart Rwanda, met omcirkelde locatie Gisenyi (Kagera Agro-Ecosystems, 2010)
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2.5 Watersystemen
In deze paragraaf wordt het huidige watersysteem van het plangebied geanalyseerd. Er wordt
gekeken naar het watersysteem op regionaal en lokale schaal . Op deze manier kan een duidelijk
beeld gecreëerd worden en kunnen knelpunten en kansen ontdekt worden. De wateranalyse is
onderverdeeld in drie categorieën: het Kivumeer, Kivu Catchment en het hemelwatersysteem.

2.5.1 Kivumeer

De projectlocatie ligt zoals eerdergenoemd direct aan het Kivumeer en is hiermee het laagste punt
in de omgeving. Het Kivumeer ligt op de grens van de oeverstaten: de Democratische Republiek
Congo en Rwanda. Het Kivumeer heeft een oppervlakte van 2370 km2, met een maximale diepte
van 485 m. Het waterpeil van het Kivumeer ligt op +1.465m.. Het Kivumeer bevindt zich bij een
riftvallei die divergeert waardoor er sprake is van veel vulkanische activiteit in de regio. Door de
vulkanische activiteit zitten er in het water diverse edelgassen. Naar schatting beschikt het meer
over circa 60m3 methaangas en 300m3 kooldioxide. Deze gassen zijn voor de omliggende landen
ook van economisch belang. Naar schatting zit er zo’n 20 miljard dollar aan gas in de bodem van
het meer. Sinds 2019 wordt dit methaangas opgepompt (Boehrer et al., 2019).
Buiten de winning van edelgassen wordt het Kivumeer ook gebruikt voor lokale visserij. In het
meer leven 60 verschillende vissoorten. Dit heeft te maken met de complexe leefomgeving met
betrekking tot de vulkanische activiteit. Van de 60 vissoorten wordt vooral sardine op grotere
schaal gevangen. Een lokale lekkernij is de traditionele barbus. Deze wordt in minder grote getale
gevist (Sarmento et al., 2006, p. 818).

Afbeelding 2.17: Het Kivumeer (Abercrombie & Kent, z.d.) )

2.5.2 Watersysteem Kivu Catchment (CKIV)

In Rwanda wordt de kwaliteit en management van water geregeld per regio. De projectlocatie valt
onder het regime van het Kivu Catchment (CKIV). Dit orgaan van het land is verantwoordelijk
voor de kwaliteit, de veiligheid, de drinkwatervoorziening en het afvoeren van regenwater. De
grondwaterkwaliteit is voor Rwanda zeer belangrijk. Dit komt doordat het grootste deel van de
stedelijke omgeving voorzien wordt van drinkwater door middel van grondwater (Rwanda Water
Resources Board (RWB), z.d.) . Wat betreft grondwaterstanden en grondwaterstromen is er geen/
nauwelijks data te achterhalen. De stroming en grondwaterstanden worden in dit rapport bepaald
aan de hand van aannames. De aannames zijn gebaseerd op aanwezig materiaal, foto`s en stedelijke
water structurerende principes.
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2.5.3 hemelwatersysteem

Door de lage ligging van het plangebied heeft de locatie tijdens hevige regenval veel hemelwater te verwerken. Het niet
direct geïnfiltreerde regenwater van hoger gelegen delen, watert af richting het meer. Dit wordt veelal afgevoerd door
middel van een open zichtbaar hemelwaterafvoer. In de vorm van watergroeve (zie afbeelding 2.18). Op de directe
planlocatie wordt het hemelwater op een subtiele manier afgevoerd. Hier wordt het hemelwater door middel van een
doorvoer in de bandenlijn van het trottoir richting het strand afgevoerd (zie afbeelding 2.19).
Op het gebied van hemelwatermanagement valt er nog veel te winnen in Rwanda. Zoals eerder vermeld regent het
jaarrond veel, maar onlangs de vele regen kampt het land met een watertekort. Specifiek betreft het hier drinkwater. In
het onderzoek van M. Matto en S. Jainer, ‘Potential of rainwater harvesting in Rwanda’, wordt onderzoek gedaan naar
potentiële opslag van regenwater. In het onderzoek wordt een beschreven dat het genoeg regent in Rwanda maar dat
de hoeveelheden water niet benut kunnen worden. Oplossingen hiervoor worden genoemd in de vorm van boven- en
ondergrondse wateropslag (Matto & Jainer, 2019).

Afbeelding 2.18: Waterafvoer langs de straat (Miss Trudy, 2019, 11:23)

Afbeelding 2.19: Waterafvoer door de bandenlijn richting het strand (Miss Trudy, 2019, 9:50)
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Conclusie

Na het analyseren van het huidige watersysteem kunnen diverse conclusies
getrokken worden. De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden heeft
betrekking tot de verwerking en opslag van hemelwater. Landelijk kampt het
land ondanks de vele regenval met een chronisch watertekort. In de diverse
rapporten wordt de essentie van wateropslag gezien als een oplossing voor
dit probleem. Hier dient in de nadere uitwerking rekening mee gehouden te
worden.

In het kort:
¤
¤

Veel te verwerken hemelwater
Potentie voor waterbuffering
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Afbeelding 2.20: Waterkaart Gisenyi (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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2.6 Infrastructuur
Gisenyi heeft een duidelijke, functioneel ogende indeling van het infrastructurele netwerk. Deze
is gekenmerkt door zijn horizontale en verticale hoofdwegen (N2 en de RN4) waarop op haakse
wijze zijwegen zijn gerealiseerd. Deze haakse wegen vertakken in kleinere, minder betreden
subwegen. De hiervoor benoemde kenmerkende hoofdwegen hebben als primaire functie een
snelle verbinding te vormen tussen grensland Congo en de aangrenzende steden. De overige
wegenstructuren dienen ter verbinding van de leefomgeving. De materialisatie van de wegen in
Gisenyi bestaat grotendeels uit gravel. Alleen de hoofdwegen zijn gemaakt van asfalt.
De Avenue de la Révolution (potentieel toekomstige ligging boulevard) bestaat uit een
tweebaansweg breed wegprofiel met aan de kant van het Kivumeer een voetpad. Het wegprofiel
wordt in het midden gescheiden door een berm. De weg wordt momenteel voornamelijk door
voetgangers en fietsers gebruikt. Sporadisch wordt de weg bereden door autoverkeer zoals taxi`s en
vrachtverkeer. Het voetpad verbind op diverse locaties de Avenue de la Révolution met het strand
en is hiermee een belangrijk voetpad.

Afbeelding 2.21: Asfaltweg met berm en trottoir (Rubavu)

Conclusie

Na de infrastructuur te hebben bestudeerd, kunnen enkele conclusies worden getrokken met
betrekking tot het ambitiedocument van Rubavu. Er zijn nog veel gebreken op het gebied van
de kwaliteit van de infrastructuur. Grotendeels van de wegen zijn voorzien van gravel. Buiten de
materialisatie is er momenteel geen duidelijke zonering voor autoverkeer, voetgangers en fietsers.
Dit resulteert in een chaotisch en onveilig straatbeeld. De hiervoor benoemde weg Avenue de la
Révolution wordt niet intensief gebruikt door autoverkeer en hierdoor is de brede tweebaansweg
overbodig. Dit biedt ruimte in het nieuwe ontwerp voor een nieuwe inrichting te komen.

Afbeelding 2.22: Eenbaansweg van asfalt (Rubavu)

In het kort:
¤
¤
¤

Hoofdwegen van asfalt
Lokale subwegen van gravel
Geen duidelijke plek op de weg voor fietsers en autoverkeer

Afbeelding 2.23: Zijweg van gravel (Rubavu)
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2.7 Bebouwing
De bebouwingstructuur in Gisenyi bestaat uit verschillende type bebouwing, afhankelijk van het
gebied. Zo bestaat het gebied rondom het strand en de rand van het Kivumeer vooral uit hotels en
restaurants. Deze bebouwingen zijn er vooral voor de toeristen. De hotels zijn gekenmerkt door
grote groene percelen met een afbakening bestaande uit groen of hek- en metselwerken. De hotels
worden gekenmerkt door de statige landhuiselijke uitstraling. De hotels zijn relatief laag gebouwd
en zijn veelal niet hoger dan drie etages. Door de lage bouw in combinatie met de hoge bomen en
struiken vallen de hotels in de omgeving niet erg op. Ook door hun kleuren, die veelal wit, grijs en
bruin zijn, vallen de hotels snel weg in het beeld. Hierdoor hebben de hotels geen grote invloed op
uitstraling van de omgeving.
Direct noordelijk vanaf de Ave de Independence, is een duidelijke strook zichtbaar waar veelal
bedrijven, ziekenhuizen en scholen gelegen zijn. Deze ‘strook’ wordt ook gekenmerkt door grotere
vrijstaande huizen. De meeste inwoners van Gisenyi wonen ten noorden van het centrum. Er is
hierbij een duidelijke relatief open bebouwingsstructuur aanwezig. De bebouwing is voornamelijk
parallel aan de subwegen gebouwd. Ten noordoosten en zuidwesten van het centrum is een
dichte bebouwingsstructuur zichtbaar. Er is in Gisenyi geen eenduidigheid op het gebied van
materialisatie van de woningen. Veelal wordt er gebruikt gemaakt van gebakken materiaal, beton,
golfplaten en hout.

Afbeelding 2.25 Hotel Hill View (Rubavu)

In het kort:
¤
¤
¤

Hotels dicht bij de kust
Winkel, restaurants, en cafe’s in het centrum
Veel woningen in het noorden van Gisenyi

Afbeelding 2.26: Roxy Bar en restaurant (Rubavu)

Afbeelding 2.27: Huis in Gisenyi (Plut Properties Rwanda, 2019)
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Afbeelding 2.28: Bebouwingskaart Gisenyi (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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2.8 Groenstructuur

2.8.1 Groen op grote schaal

De projectlocatie en het direct omliggende gebied zijn geïnventariseerd en geanalyseerd op
aanwezige groenstructuren en types groen (zie afbeelding 2.29). De donkergroene kleuren in de
kaart zijn de bomen en grotere heesters, hierbij bestaat het assortiment voornamelijk uit diverse
naald-, loof- en palmbomen. De licht groene kleur zijn de aanwezige grassen- en kruidenlagen.
Kijkend naar de kaart zijn er drie gebieden zichtbaar met een hogere groenindex. Dit zijn de
directe kustlijn, de gebieden met hotels en de directe omgeving van de rivier de Sebeya. Het
gebied grenzend aan de rivier is het buitengebied van Gisenyi en kent veel verhoogde terrassen
waar veel akkerbouw aanwezig is. Daarop aansluitend valt op dat er een groot gebied is wat
voornamelijk bestaat uit een aanwezige gras- en kruidenlaag met relatief weinig groter groen. Dit
zijn voornamelijk parkjes en openbare ruimtes zonder duidelijke functie.

Conclusie

Als conclusie voor de geanalyseerde groenstructuren zijn er twee onderdelen die aandacht vereisen
tot een nadere uitwerking. Er is geen duidelijke aansluitende groenstructuur aanwezig. Deze
ontbrekende groenstructuur creëert als ware geïsoleerde groengebieden. Een ander aandachtspunt
is de kustlijn. De directe kustlijn en de toekomstige locatie van de te realiseren boulevard ogen
op de kaart groen, maar grotendeels van het aanwezige groen is gelegen op privé terrein van de
diverse hotels. Hierdoor is er relatief weinig openbaar groen. Het openbaar groen dat aanwezig is
bestaat uit een eentonig assortiment met weinig tot geen onderbegroeiing.

In het kort:
¤
¤
¤

Geen duidelijke groenstructuur
Veel groen aanwezig op privéterrein
Openbaar groen bestaat vooral uit bomen en gras-en kruidenlagen
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Afbeelding 2.29: Groenstructuurkaart Gisenyi (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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2.8.2 Groen op en rondom de Bouelvard

Kijkend naar de groenstructuren direct op en rondom de toekomstige
boulevard (zie afbeelding 2.36) valt op dat de omgeving opgedeeld is in
vier zones (zie afbeelding 2.37): de harde kustlijn (rood) , de semiharde
kustlijn (blauw), de zachte kustlijn (geel) en het gebied rondom de Sebaya
rivier (paars). De zone met de harde kustlijn wordt gekenmerkt door zijn
afwisselende dichtbegroeide schaduwrijke karakter. Hierbij is een duidelijke
zichtbare lagenopbouw aanwezig. De bestaat veelal uit een gras- en
kruidenlaag, solitaire heesters en bomen. Aansluitend op deze zone (blauw) is
een wisselend groenkarakter te zien. Hierbij worden open vlaktes afgewisseld
met dichter begroeide ruimtes. Binnen deze zone ontbreekt een duidelijke
vaste planten en heesterlaag.
De gele zone is het drukst bezochte deel van het boulevard. Deze wordt
gekenmerkt door een breed strand waarop een groene boomrijke strook
gelegen is. Evenals bij de blauwe zone ontbreekt het binnen de boomrijke
strook aan een vaste planten en heesters. Daarop aansluitend is een brede
tweebaansweg gesitueerd met in het midden een groenstrook.
Het gebied rondom de Sebaya rivier (paars) wordt gekenmerkt door een groen
karakter. Hierbij worden dicht begroeide delen rondom de hotels afgewisseld
met een halfopen kustlijn.

Conclusie

Als de conlcusie op de hiervoor geanalyseerde groenstructuren komt één
aspect naar voren. Op en rondom de toekomstige boulevard is relatief veel
groen aanwezig. Hierin ontbreekt echter een samenhang en een structuur. Het
huidige groensortiment bestaat uit losse componenten.

Afbeelding 2.30: Beplanting in zone rood (Rubavu)

Afbeelding 2.31: Beplanting in zone blauw (Rubavu)

Afbeelding 2.32: Beplanting in zone blauw (Rubavu)

Afbeelding 2.33: Beplanting in zone geel (Rubavu)

Afbeelding 2.34: Beplanting in zone geel (Rubavu)

Afbeelding 2.35: Beplanting in zone paars (Rubavu)

In het kort:
¤
¤

Weinig heesters en vaste planten in de openbare ruimte
Veel bomen, gras en kruidenlagen
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Afbeelding 2.37: Groenzonering (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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2.9 Massa & ruimte
Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van potentiële locaties binnen en rondom het
projectgebied is er gekeken naar de opbouw van ruimtes en massa’s. De massa- en ruimtekaart
geeft een duidelijk beeld waar binnen het project ruimte is voor ontwikkeling en waar minder.
Tevens geeft de massa- en ruimtekaart de beleving van een plek weer. Er is onderscheid gemaakt
tussen gesloten, halfopen en open massa. De gesloten massa bestaat uit bebouwing, halfopen massa
is vormgegeven door grotere groepen groen en open massa zijn open ruimtes. Op deze kaart zijn
de open ruimtes van privégrondgebied buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat deze
privéruimtes veelal zijn afgebakend door middel van een hek of heg.
Wat opvalt op de kaart is dat er in de westelijke kant veel massa’s aanwezig zijn. Dit komt
door de hoge bezetting met hotels en de rotsachtige kustlijn. Hierdoor is enkel ruimte op en
direct rondom de weg, Avenue de la Révolution. Aan de westelijke kustkant zijn drie potentiële
ontwikkelingslocaties gelegen. Deze ruimtes hebben momenteel geen duidelijke functies. Kijkend
naar de zuidoostelijke kant van het projectgebied is te zien dat er veel meer potentiële ruimte is.
Deze zijn gevormd door open ogende parken en het relatief brede zandstrand. In deze omgeving
zijn er acht nieuwe potentiële ruimtes aangegeven. Deze kunnen bij het nieuwe ontwerp betrokken
worden. De brede zandstranden worden aan de wegkant afgesloten door parallel lopend hekwerk.
Dit hekwerk zorgt er momenteel nog voor dat het strand afgesloten lijkt en vormt een barrière
voor de toekomstige open boulevard. Het verwijderen van dit hekwerk kan een grotere ruimte
creëren, die goed gebruikt kan worden in het vormgeven van de boulevard. Niet alleen op het land
is er ruimte voor nieuwe ontwikkeling en potentie voor nieuwe bedrijvigheid. Ook op het water
van het Kivumeer kan nieuwe woonruimte en/of nieuwe ruimte voor bedrijvigheid gecreëerd
worden. Denk hierbij aan watersport, recreatie gebieden of andere vormen van activiteiten.

Afbeelding 2.38: Potentieel gebied, vrachtwagenstandplaats (Rubavu)

Afbeelding 2.39: Braakliggend stuk groen, potentieel gebied (Rubavu)

Conclusie

Na de massa- en ruimte te hebben geanalyseerd zijn er diverse conclusies getrokken. De hiervoor
benoemde potentiële ontwikkelingslocaties kunnen een grote rol spelen in het behalen van de
ambitie om een verbinding te creëren met het achterland. Een andere kans die de analyse weergeeft
is het parallel lopend hek om de boulevard. Door deze te verwijderen worden twee dynamische
ruimtes met elkaar verbonden. Ook het Kivumeer heeft veel potentie voor nieuwe plannen.

In het kort:
¤
¤
¤

Elf potentiële ruimtes voor nieuwe ontwikkelingen en connectie met de boulevard
Kivumeer verbinden met de boulevard voegt veel waarde toe aan de boulevard
Parallel hek aan de weg zorgt voor een barrière, deze verwijderen in het nieuwe plan

Afbeelding 2.40: Braakliggend stuk groen, potentieel gebied (Rubavu)
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Afbeelding 2.41: Massa/ruimtekaart (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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2.10 functies & gebruik
Het plangebied heeft een duidelijk eenzijdig functie en activiteiten gebruik. In deze paragraaf
worden deze aspecten beschreven.
Direct op en rondom het plangebied zijn op economisch gebied enkel restaurants en hotels
gesitueerd (zie afbeelding 2.42). Deze zijn vooral gefocust op het toerisme. Het Kivumeer speelt
een grote rol in lokale visserij en de wateractiviteiten. Ten noorden en oosten van het plangebied
zijn diverse ziekenhuizen, scholen, kerken en overheidsgebouwen gelegen. De lokale economie van
Gisenyi is vooral in het centrum gelegen. Hier zijn diverse markten en winkels gesitueerd. Op het
gebied van sociale en lokale activiteit speelt het plangebied een belangrijke rol. De kustlijn van het
Kivumeer wordt veel gebruikt voor recreatie, sport en ontmoeting. De kustlijn wordt zowel door
de lokale inwoners als de toeristen gebruikt. Veel lokale mensen brengen tijd door op het strand
samen met vrienden en kennissen.

Conclusie

Als conclusie op het functiegebruik van het plangebied valt op dat de functies in de huidige situatie
behoorlijk gescheiden zijn. Er zijn veel hotels aanwezig aan het strand en zijn er veel winkels en
eetgelegenheden in het centrum, maar vrijwel geen op het strand of direct aan de kuststrook.

In het kort:
¤
¤
¤

Veel hotels vlakbij het meer
Weinig horeca en lokale marktjes aan de kuststrook
Kans voor bundeling van nieuwe horeca aan de kuststrook
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2.11 Conclusies & bevindingen
Na het plangebied geanalyseerd te hebben zijn gedurende de analyse diverse conclusies getrokken.
In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies in het kort beschreven die van invloed zijn
voor het ontwikkelen van het technisch ontwerp.

Hoogteverschillen

Een belangrijk onderdeel binnen de realisatie van het technisch ontwerp zijn de aanwezige
hoogteverschillen. Er zijn zoals eerder benoemd diverse hoogteverschillen aanwezig. Vooral de
west- en oostkant van het plangebied zijn gekenmerkt door relatief veel hoogteverschillen. Hierbij
zorgen de steile hoogteverschillen in een relatief smal profiel (± 30m) aan de westkant voor de
grootste uitdaging.

Diverse zones

Een opvallende constatering van de analyse zijn de diverse gescheiden zones. Momenteel heeft de
toekomstige boulevard alle functies zichtbaar gescheiden. Zo zijn aan de linker en rechter kant van
de boulevard voornamelijk toerisme en privé gesitueerd. De lokale bevolking maakt voornamelijk
gebruik van het vlakke brede zandstrand. Het Kivumeer wordt momenteel gebruikt voor
rondvaart, watersport en visserij, maar op het water ligt nog een veel groter onbenutte potentie.
Deze dient in het masterplan nader uitgewerkte te worden.

Ontbrekende samenhang opbouw groenstructuur

Het huidige plangebied wordt momenteel gekenmerkt door een groen ogende strook. Tijdens de
analyse is opgevallen dat de huidige situatie veelal over losse groencomponenten beschikt met een
eentonig groenbeeld het jaarrond. Hierbij ontbreekt evenals een duidelijk zichtbare lagenopbouw,
bestaande uit een gras- kruidenlaag, vaste planten, heester en bomenlaag.

Potentiële ruimtes

Er zijn binnen het plangebied diverse ruimtes die in de huidige situatie geen duidelijke functie
hebben. Het gaat hierbij veelal om één groot open veld waarop sporadisch vrachtwagens
geparkeerd zijn, parkjes en braakliggende stukken grond. Deze potentiële ruimtes kunnen in het
technisch ontwerp uitstekend gebruikt worden voor diverse doelstellingen.

Waterbuffering

Gedurende de waterparagraaf is opgevallen dat het gedurende het jaar regelmatig regent
(1200mm). Maar onlangs de vele regenval kampt het land met een chronisch watertekort. Specifiek
betreft het hier om drinkwater. Een grote kans binnen het vormen van het technisch ontwerp is de
potentie van te integreren waterbuffering binnen het plangebied.

Gescheiden functiegebruik

Een belangrijk ambitie van Rubavu voor de realisatie van het plangebied is het creëren van een
groei binnen de lokale economie en toerisme. Momenteel beschikt het huidige plangebied over
een sterk gescheiden functiegebruik. Zo zijn functies als toerisme, recreatie en lokale handel
gescheiden. Om de economische ambitie te behalen dient er gedurende de uitwerking van het
technisch ontwerp een balans gevonden te worden tussen deze functies.

Kwaliteit en situering infrastructuur

De infrastructuur in de huidige situatie kampt met diverse knelpunten en opgaves. Zo is er geen
logische harmonie en erkenning aanwezig binnen de infrastructuur. Hierbij zijn de toegangswegen
naar de toekomstige boulevard gematerialiseerd met gravel en de hoofdweg met asfalt. Doordat
de toegangswegen geen duidelijke erkenning en kwalitatieve materialisatie hebben, nodigt deze
de bezoeker minder uit het gebied te bezoeken. Een ander aspect binnen de infrastructurele
analyse is het weggebruik en zonering binnen het wegprofiel. In de huidige situatie zijn de functies
voetgangers, fietsers en rijverkeer gebundeld. Hierdoor is er een chaotisch en onveilig ogende sfeer
aanwezig.
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Afhankelijk van externe informatie
Weinig inzicht lokale prijzen
Communicatie met Rubavu
Afhankelijk van aanwezige
(lokale) expertice

H3 Concept

Afbeelding 3.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H3 Concept

In dit hoofdstuk wordt het concept laten zien voor het ontwerp van
de boulevard in Gisenyi Rwanda.

Hiernaast is de concepttekening van de boulevard in Gisenyi te zien. Het is één boulevard met veel
verschillende dimensies en belevingen waarbij de lokale en internationale bezoeker elkaar en de
cultuur van Rwanda ontmoet aan het prachtige Kivumeer.
Het concept is opgebouwd uit één lange organische gevormde lint met aan beide uiteinden een
karakteristiek eind/begint punt. Het lint wordt op drie locaties aangeduid met behulp van een
landmark en groenstructuren die de bezoeker richting de boulevard en naar het landmark op het
Kivumeer trekt. De drie doorkruisingen zorgen buiten deze verbinding ook voor een zonering
binnen het ontwerp. Deze zoneringen zijn onder te verdelen in natuur, cultuur en recreatie.
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Afbeelding 3.2: Concept boulevard Gisenyi, Rwanda (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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Afbeelding 4.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H4 Visie

In dit hoofdstuk worden de verschillende visies in woord en beeld
gegeven. De visies die aanbod zullen komen zijn de algemene visie
van het District Rubavu, de algemene visie van ons als technisch
ontwerpers, de specificeerde visie op materialen zoals verhardingen

en inrichtingselementen en als laatste de visie op de beplantingen die
toegevoegd zullen worden aan het nieuwe ontwerp van de boulevard

4.1 Visie District Rubavu
District Rubavu heeft in samenwerking met Gisenyi een ambitieuze visie opgesteld voor een
nieuw ontwerp voor de boulevard. In deze visie dient de realisatie van de boulevard een impuls
te geven aan de omgeving en een trademark te worden voor Rwanda. De boulevard dient een
fijne, schone en veilige plek te worden waar de lokale bevolking elkaar kan ontmoeten, verblijven
en kan recreëren in een groene omgeving. Een ander kernpunt in deze visie is het creëren van
een economische impuls. Deze impuls wordt behaald door toerisme en de verkoop van lokale
producten een plaats te geven op de boulevard. Ook het Kivumeer dient in de realisatie betrokken
te worden. Het potentierijke Kivumeer dient in de ambitie van Rubavu ruimte te bieden voor
recreatieve vaart, zwemactiviteiten en watersport. In de ambitie/visie van Rubavu wordt het
efficiënter verwerken en bufferen van hemelwater als belangrijk kernpunt gezien. Verder wordt de
verbetering van het infrastructurele netwerk van het achterland naar het Kivumeer als waardevol
beschreven.

In het kort
¤
¤
¤
¤
¤

Trademark Rwanda
Stimulatie sociale cohesie en economie
Benutten potentie Kivumeer
Veilig & schoon
Verbeteren infrastructureel netwerk

4.2 Visie technisch ontwerpers
De toekomstige boulevard van Gisenyi dient jaarrond een trademark van Rwanda te worden. Dit
wordt betracht te doen door een samenhangende en aantrekkelijke boulevard vorm te geven die de
verschillende karakters, belevingen en functies bij elkaar brengt. Hierbij wordt met respect voor de
omgeving een nieuwe tijdslaag in het bestaande landschap gelegd. Hiermee wordt gedoeld op het
behouden of versterken van bestaande structuren.
De boulevard wordt door middel van bestaande en nieuwe structurerende aspecten omgevormd
naar een moderne groene ruimte waar de bezoeker kan recreëren, ontspannen, elkaar kunnen
ontmoeten en de cultuur van het land kan ervaren en omarmen. De boulevard wordt gekenmerkt
door zijn eigen identiteit in de omgeving die wordt gecreëerd door een organische deel en door
een strak en modern deel met moderne materialen en kleurrijke exotisch ogende beplanting. Deze
identiteit wordt versterkt door de structuren zoals paden, beplanting en inrichtingselementen die
bijdrage aan een aangename ervaring en prettig verblijf op de boulevard.
De boulevard strekt zich van west naar oost uit over 2,4 km en kruist door verschillende type
landschappen met zijn eigen identiteiten. De kenmerken van deze landschappen zijn onder te
verdelen in: het reliëf rijke natuurlijke deel, het vlakke strand en de uitmonding van de rivier. De
beleving van de diverse landschappen wordt bereikt door op speelse wijze de landschapstypen te
benadrukken. De boulevard wordt opgedeeld in twee delen, waar ieder deel zijn eigen lijnvorming
heeft. Een natuurlijk organisch deel, het westelijke deel, en een modern strak deel. Dit om het
contrast tussen natuurlijk en modern weer te geven op de boulevard. Hierbij wordt de boulevard
opgedeeld in een economische- en cultuurlijke, natuurlijke, cultuurlijke- en economische en
recreatieve zone. Het Kivumeer wordt hierbij betrokken door deze incidenteel te verbinden
met de boulevard. Om ervoor te zorgen dat de bezoeker een duidelijke beleving ervaart van zijn
bezoek aan de boulevard, wordt deze voorzien van een karakteristiek begin- en eindpunt. Dit
karakteristiek begin- en eindpunt wordt ten westen gevormd door middel van een groot cultuurlijk
plein. Ten oosten van de boulevard wordt deze gerealiseerd door kunst te integreren.
De entrees van het plangebied spelen een belangrijke rol in de bereikbaarheid en herkenning
van het plangebied. Dit wordt bereikt door het achterland te verbinden met de boulevard.
Hierbij worden de entreeroutes vormgegeven door middel van verbindende materialisatie en
groenstructuren die terugkomen op de boulevard.
De entreewegen worden aangeduid door middel van landmarks die de Rwandese cultuur
benadrukken. Op en rondom de boulevard wordt de Rwandese cultuur benadrukt door
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‘’imigongo’’, dit is de Rwandese vormentaal die terugkomt in hun kunst. Verder wordt de cultuur
benadrukt door slingerende paden rondom de boulevard te realiseren die de relatie legt met de
kronkelige bergwegen in het heuvellandschap van Rwanda.

De boulevard dient zowel overdag als ’s avonds een aantrekkelijke en veilige plek te zijn waarbij de
voetganger en fietser centraal staat. Rijverkeer wordt op de boulevard zoveel mogelijk geweerd. Dit
wordt gedaan door enkel bestemmingsverkeer van hotels, woningen en restaurants toe te staan op
een hiervoor bestemde rijbaan.

De realisatie van de boulevard biedt een uitgelezen kans om de lokale economie en het vooralsnog
redelijk onbenutte Kivumeer aan te grijpen. Dit wordt gedaan door op de boulevard twee pleinen ’s Avonds wordt de boulevard aantrekkelijk vormgegeven door verlichting, deze verlichting wordt
in te richten waar lokale markten en horecagelegenheden de ruimte krijgen voor bedrijvigheid.
geplaatst op de hoofdboulevard. Zo wordt alleen het noodzakelijke uitgelicht en wordt de natuur
Hierbij wordt ook ruimte gecreëerd voor handel tussen Rwanda en het buurland Congo.
niet te veel verstoord door lichtvervuiling.
Dit aantrekkelijke gevoel wordt bereikt door de twee cultuurpleinen uit te lichten. Deze pleinen
dienen `s avonds een bruisende plek te worden waarbij de bezoekers kunnen genieten van de
De boulevard speelt een essentiële rol in het ontwerp. Deze dient het Kivumeer met het
cultuur, horeca en terrasjes. De boulevard biedt de bezoeker een uitstekende mogelijkheid om een
achterland te verbinden. Dit wordt gedaan door zowel op het land als op het water landmarks te
realiseren. Deze landmarks staan loodrecht op elkaar en worden verbonden door middel van een unieke avondwandeling te maken over de boulevard. Dit wordt gedaan door alleen het hoofdpad
van de boulevard en de pleinen te verlichten. Hierdoor wordt er een andere dimensie gegeven aan
contrastvormende gematerialiseerde lijn die dwars door de boulevard kruist. De landmarks die
de beleving.
op het water gelegen zijn worden drie multifunctionele karakteristieke landmarks die fungeren
als recreatieve speelpier, haven en boardwalk. Er wordt gekozen voor deze landmarks om de
verblijfskwaliteit van de boulevard en het Kivumeer sterk te vergroten. De landmarks dienen de
kustlijn op te delen in drie zones waar veilig watersport, recreatieve vaart en zwemactiviteiten
de ruimte krijgen. Het doel van deze landmarks is om de bezoeker bewust op te laten gaan in de
prachtige omgeving van Gisenyi en de drie zones te benadrukken.

Afbeelding 4.2: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Stott, 2017)

Afbeelding 4.3: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Sturrock, 2017)
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4.3 Materialenvisie
4.3.1 Verhardingen

Een deel van de boulevard wordt gekenmerkt door een moderne uitstraling met strakke
vormen. De moderne strakke uitstraling wordt bereikt door het gebruik van betonstructuren en
rechthoekige natuurstenen. Hierbij wordt de verharding gelegd in banenverband en worden de
randen van de boulevard voorzien van een strakke gezaagde in- en uithammen (zie afbeelding 4.5).
Het overige deel van de boulevard wordt gekenmerkt door een moderne organische uitstraling.
Dit wordt bereikt door de randen en inrichtingselementen van de boulevard op een organische
wijze vorm te geven. Hierbij worden ter accentuering en contrastvorming op en rondom de
boulevard diverse houten inrichtingselementen vormgeven en worden de entrees voorzien van
een hout steiger pad die door de boulevard heen loopt tot de zoneringsafscheiding in de vorm
van landmarks. Het terug laten komen van de Rwandese cultuur is een belangrijk aspect binnen
het ontwerp. Dit wordt gedaan door de Rwandese kunst te benadrukken op afscheidingen en
inrichtingselementen. Deze worden ontworpen en geschilderd door lokale bewoners.

4.3.2 Inrichtingselementen

Verspreidt over de boulevard worden diverse inrichtingselementen toegepast. Dit zijn elementen
zoals zitmeubilair, borders, verlichting en afvalbakken. De inrichtingselementen dienen over de
gehele boulevard een eenduidige materialisatie te hebben waarbij de vormgeving van de elementen
refereert naar de organische of strakke uitstraling. De inrichtingselementen worden veelal
gematerialiseerd met hout, natuursteen, beton en staal. Het zitmeubilair op de boulevard dient
een multifunctioneel element te worden. Dit wordt bereikt door de zitgelegenheid te combineren
met groen (zie afbeelding 4.9). Hierbij wordt een contrast gecreëerd door het gebruik van hout en
beton/steen. De afvalbakken worden gematerialiseerd met staal.
De boulevard wordt uitgelicht met verschillende verlichtingsarmaturen. De inrichtingselementen,
kunstobjecten, trappen en pleinen worden uitgelicht met spotjes en strips. De secundaire paden
worden niet belicht, dit om de focus op de hoofdroute te leggen. Hierdoor wordt er rekening
gehouden met de fauna.
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Afbeelding 4.5: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Diller Scofidio, z.d.)

Afbeelding 4.6: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Falsimagne, 2017)

Afbeelding 4.7: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Diller Scofidio, z.d.)

Afbeelding 4.8: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Zakrzewski, 2015)

Afbeelding 4.9: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Pacheco, 2017)

Afbeelding 4.10: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Mackney, 2020)

Afbeelding 4.11: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Bravo, 2016)

Afbeelding 4.12 Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Bravo, 2016)

Afbeelding 4.13: Sfeerbeeld vormgeving boulevard (Peters, 2020)
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4.4 Beplantingsvisie algemeen
De beplanting voor de boulevard heeft als doel een verbindende factor te worden tussen de
verschillende deelgebieden en het creëren van herkenbare samenhang op de boulevard. Hierbij
wordt vormgegeven aan de boulevard en ruimtes die direct grenzen aan de boulevard. De
boulevard wordt op gebied van beplanting onderverdeeld in drie deelgebieden: de natuurlijke
zone, de cultuurlijke zone en de recreatieve zone. De drie deelgebieden lopen door middel van
beplantingsdichtheid, structuren en een eenduidig sortiment op een soepele manier in elkaar over.
Op deze manier beschikt iedere zone over zijn eigen beleving maar door het eenduidige sortiment
behoud de boulevard zijn karakter en wordt de gewenste samenhangende sfeer gecreëerd.
Het groen dient als positieve verhoging van de belevingservaring op de boulevard en moet
bijdragen aan een prettige en natuurlijke ogende sfeer in de verschillende deelgebieden. Dit wordt
bereikt door het toe te passen van (semi) natuurlijke beplantingstructuren met een variërend
sortiment in hoogte, structuur, textuur, kleur en speling met bloeiperiodes.
Duurzaamheid is een belangrijk streven in de realisatie van het definitieve ontwerp. Op het gebied
van beplanting wordt er zoveel mogelijk gewerkt met de aanwezige groenstructuren. Hierbij
wordt gekeken naar hoe de bestaande beplantingsstructuren in combinatie met nieuw toe voegen
vegetatie kunnen bijdragen in het behalen van het gewenste eindbeeld.

4.4.1. Natuurlijke zone

De natuurlijke zone bevindt zich op de westelijke ﬂank van het plangebied. Deze zijde loopt
vanaf de grens van Congo tot de recreatieve zone. De natuurlijke zone is een belangrijk onderdeel
voor de beleving van het ontwerp. Hierbij dient de natuurlijke zone een plek te worden waar
de bezoeker in een romantische natuurlijke ogende omgeving kan verblijven en ontspannen.
Deze romantische natuurlijk ogende sfeer wordt bereikt door het gebruik van organische
groenstructuren en vegetatie waarbij de beplanting zich zoveel mogelijk op natuurlijke wijze kan
ontwikkelen.
De natuurlijke zone wordt een ruimte waarbij de bezoeker wordt uitgenodigd verschillende ruimtes
te ontdekken. De ruimtes worden gevormd door een duidelijke lagenopbouw bestaande uit: grasen kruidenlaag, vaste planten, heesters en bomenlaag.
De beplanting dient het gewenste natuurlijke beeld te geven door een beplantingssortiment samen
te stellen dat voldoet aan bepaalde beplantingshoogtes,kleuren, structuren en bladtexturen.

Vaste planten en gras-en kruidenlaag

De vaste planten en gras- en kruidenlaag dient op de niet te betreden ruimtes een extensiever
onderhoudsbeeld te krijgen waarbij een hoogte die varieert tussen de 0.05 en 1.20m gewenst is.
De beplantingslaag dient de aanwezige seizoenen van Rwanda te benadrukken met een piek in
de toeristische zomermaanden (juni t/m aug). Dit wordt bereikt door diverse bloeikleuren. Wat
betreft structuren en bladtexturen dient deze laag een transparant ogend beeld te geven waarbij de
afwisseling wordt gezocht tussen smal en breedbladige beplanting/kruiden.

Heesters

De heesterlaag in de natuurlijke zone heeft als primaire functie het creëren van de gewenste
ruimtes. Hierbij dient de laag een hoogte van 1.20 t/m 6.00 m te hebben. Om ervoor te zorgen
dat de ruimtes niet te donker worden dienen de grotere heester (4.00 m+) een transparante top te
hebben. De heesters hebben evenals de functie de jaargetijden te benadrukken door middel van
diverse bloeistadia.

Bomen

In de natuurlijke zone worden zo min mogelijk bomen toegevoegd. Dit wordt gedaan doordat het
huidige bomenbestand in deze zone voldoet aan het gewenste eindbeeld. Incidenteel wordt een
enkele boom toegevoegd om zo bepaalde ruimtes te benadrukken.
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4.4.2. Recreatieve zone

Deze recreatieve zone is centraal van het plangebied gelegen. De zone loopt vanaf de natuurlijke
zone tot de Sebaya rivier en bestaat uit de directe kustlijn van het Kivumeer. De recreatieve zone is
het middelpunt van de sociale interactie op de boulevard. De zone dient een plek te worden waar
de bezoeker in een groene omgeving kan ontspannen en inspannen aan het prachtige Kivumeer.
De recreatieve zone wordt gekenmerkt door een overzichtelijke semi-open ruimtelijke beleving
met een semi-natuurlijke karakter. De toepassing van groen in deze zone dient de diverse zones
met elkaar te verbinden. Dit wordt gedaan met structuren, hoogtes en dichtheid van beplanting.
Functioneel gezien dient het groen bepaalde plekken te voorzien van verkoeling (schaduw). De
zone wordt ingericht met diverse organisch vormende borders bestaande uit vaste planten, grassen
en heesters met, structuren en bladtexturen.

Vaste planten en kruidenlaag

In tegenstelling tot de natuurlijke zone dient deze laag een gecultiveerder beeld te krijgen waarbij
de gras- en kruidenlaag een hoogte dient hebben van 0.03 en 0.08m met pastelkleurige boeikleuren
en fijne bladstructuren. De vaste planten in deze zone hebben daarentegen een massarijk beeld
met een afwisseling tussen fijne en grove bladstructuren en een hoogte variërend tussen de 0.20 en
2.60m. De laag dient gedurende het hoogseizoen (juni-augustus) te bloeien.

Afbeelding 4.14: Sfeerbeeld beplantingen (Alvarez, 2019)

Heesters

De heesters in de recreatieve zone hebben als doel hoogten in de diverse borders te creëren en
de wandelpaden en schaduwruimtes te accentueren. De zone dient een overzichtelijke ruimte te
worden hierdoor dienen de heesters een maximale hoogte van 2.50m te hebben. Hierbij is een
transparanter beplantingsbeeld gewenst vanaf 1.80m. Wat betreft structuren en texturen wordt een
combinatie gezocht om een semi cultuurlijk exotisch beeld te kunnen creëren.

Bomen

De bomen in de zone bestaan deels uit bestaande bomen en gedeeltelijk nieuw toe te voegen
bomen. De nieuw toe te passen bomen dienen uit de 2e en 1e boomgrote te komen waarbij de
kroon vanaf 4.00 + m begint. Wat betreft groeiwijze en kroonvorm wordt er gekeken naar het
huidige bomenbestand en hoe deze door middel van nieuw toe te passen bomen versterkt kan
worden.

Afbeelding 4.15: Sfeerbeeld beplantingen (Alvarez, 2019)
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Afbeelding 4.16: Sfeerbeeld beplanting (Ricardo, 2017)

H4 Visie

4.4.3. Cultuurlijke zone

De cultuurlijke zone is de directe boulevard. Deze loopt vanuit het westen richting de Sebaya
rivier. Hier kruist de zone met de natuurlijke en recreatieve zone. Doordat de cultuurlijke zone
door het gehele plangebied loopt dient deze als ruggengraat en verbindende factor van het
beplantingsontwerp. De cultuurlijke zone is het middelpunt van de economische activiteiten
op de boulevard en wordt gekenmerkt door een overzichtelijk open ruimte met een cultuurlijk
onderhouden beplantingsbeeld van organische groenstructuren. De cultuurlijke zone wordt
gekenmerkt door een doorlopende lanenstructuur die over de gehele boulevard richting het
achterland loopt.
De boulevard dient een cultuurlijk en tropisch beeld te hebben. Hiermee wordt gerefereerd naar
de omliggende groengebieden. Het is noodzakelijk dat het groen op de boulevard jaarrond een
interessant beeld heeft met een piek in het toeristische hoogseizoen van juni t/m augustus. Dit
wordt bereikt door te werken met diverse bloeitijden, kleuren, structuren en bladtexturen. De
incidenteel voorkomende rijbaan wordt in de cultuurlijke zone afgescheiden door het gebruik van
verschillende beplanting en hoogtes. De toe te passen beplanting bestaat uit vaste planten, heesters
en bomen. De vaste planten en heesters variërend tussen de 0.20 en 4.00m. De bomen dienen hier
vooral te zorgen voor een eenduidige herkenning van de boulevard.

Vaste planten

De vaste planten in de cultuurlijke zone zijn essentieel voor de beleving van de boulevard.
Deze beplantingsgroep dient een hoogte te hebben van 0.40 (bodembedekkers) en 2.40m. De
vaste planten beschikken over wat grovere en bredere structuren om zo massa te geven aan de
boulevard.

Heesters

De heester in de zone worden onderverdeeld in twee de hoofdboulevard en afscheiding van de
rijweg. De heesters op de hoofdboulevard dienen een gemiddelde hoogte te hebben van 1.50 tot
3.00m waarbij vanaf 2.00m een transparanter structuur wenselijk is. De blad structuren variëren
hier sterk en hebben als doel massa te creëren en het exotische beeld te accentueren. De heesters
op de afscheiding van de weg dienen een dichte structuur te hebben met een hoogte tot 4.00m.

Bomen

De bomen op de cultuurlijke zone dienen de hiervoor benoemde lanenstructuur te vormen. Dit
wordt bereikt door bomen van de 1e en 2e grote worden toegepast. Met een kroonhoogte vanaf
5.00m.

Verbindende beplanting

Een belangrijk aspect van de boulevard is het creëren van een verbinding op en rondom de
boulevard. Dit wordt bereikt door de toepassing van een eenduidig bomensortiment. Het
betrekken van het achterland met de boulevard is hierbij een belangrijk onderdeel. Dit wordt
bereikt door bomenlanen te vormen richting de boulevard. Op deze manier kan de bezoeker in
één oogopslag de boulevard herkennen.
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Afbeelding 4.17: Sfeerbeeld beplantingen (GreenTropic, 2020)

Afbeelding 4.18: Sfeerbeeld beplantingen (Alvarez, 2019)

Afbeelding 4.19: Sfeerbeeld beplantingen (GreenTropic, 2020)

Afbeelding 4.20: Sfeerbeeld beplantingen (GreenTropic, 2020)

Afbeelding 4.21: Sfeerbeeld beplantingen (Shöni, z.d.)

Afbeelding 4.22: Sfeerbeeld beplantingen (Alvarez, 2019)

Afbeelding 4.23: Sfeerbeeld beplantingen (Archy, z.d.)

Afbeelding 4.24: Sfeerbeeld beplantingen (Reynolds, z.d.)

Afbeelding 4.25: Sfeerbeeld beplantingen (Reynolds, z.d.)
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Afbeelding 5.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H5 Masterplan

5.1.1. masterplan 1: franK veen

In dIt hoofdstuK wordt het ontwerpproCes van het masterplan
BesproKen. het hoofdstuK Bestaat uIt: analyse drIe masterplannen,
meeGenomen aspeCten masterplannen, ontwerpprInCIpes masterplan en
het defInItIeve masterplan.

Het eerste masterplan is van Frank Veen. Er moet per onderdeel gekeken worden of precies wordt
overgenomen of dat er nog aan ontworpen moet worden voor de landschappelijk inpassing.
Dit komt door de plaatsing van huidige bebouwing en hun privéterrein, hier zullen misschien
conﬂicten in zijn.
Het eerste onderdeel wat meegenomen wordt uit het plan van Frank, is de boardwalk over het
Kivumeer (zie afbeelding 5.2). Met deze boardwalk speel je met het verloop van de boulevard en
trek je de boulevard het Kivumeer op. Deze boardwalk is tevens een manier om waterrecreatie toe
te voegen aan het gebied. Hier kan bijvoorbeeld een speelvoorziening, een aanlegplek voor boten
en jetski’s gemaakt worden of een plek waar er gevist kan worden door bezoekers. Er moet gekeken
worden waar deze geplaatst kan worden in relatie met de omgeving en kustlijn.

5.1 analyse masterplannen.
Het definitieve masterplan is onder andere gevormd vanuit drie masterplannen. Deze
masterplannen zijn door de deeltijdstudenten van het derde leerjaar Tuin- & Landschapsinrichting
gemaakt. In totaal zijn hier tien masterplannen voor gemaakt. Wij hebben een selectie gemaakt van
deze masterplannen waarna er drie masterplannen uitgekozen waren om nader te onderzoeken. De
selectie is gemaakt op basis van de volgende criteria:
¤ Maakbaarheid
¤ Aansluiting visie Rubavu
¤ Samenhang/eenduidigheid
¤ Esthetische waarde
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Afbeelding 5.2: Boardwalk over het Kivumeer (Frank Veen)

H5 Masterplan

Het tweede onderdeel van Frank wat meegenomen wordt, is het grote plein in het midden van de
boulevard (zie afbeelding 5.3). Hier kunnen veel invullingen aan gegeven worden, bijvoorbeeld:
markten, bebouwing voor ondernemers of een plek waar zowel lokale bewoners als bezoekers
elkaar kunnen ontmoeten. Bij de plaatsing van dit plein is niet goed gekeken naar de bestaande
bebouwing. Deze is namelijk over 1 van de grotere hotels van de boulevard geplaatst. Tijdens
het uitwerkingen van het masterplan wordt er gekeken naar de maatvoering, de invullen en de
materialisering van het plein.
Afbeelding 5.3: Plein midden in de boulevard (Frank Veen)

Het derde onderdeel van Frank zijn masterplan wat meegenomen wordt is de verbinding van
de oostelijke en westelijke kant van de Sebeya (zie afbeelding 5.5). Hier zitten verschillende
horecagelegenheden, deze twee kanten verbinden met elkaar is stimulerend voor de lokale
economie. Tijdens het tekenen van het masterplan gaat er gekeken worden naar hoe deze
verbinding tot stand gaat komen. Door de ligging van het Lake Kivu Serena Hotel, moet de weg er
omheen gelegd worden. Dit kan over land, maar een andere mogelijkheid is om de twee zijdes te
verbinden over het Kivumeer heen.
Afbeelding 5.4: Verbinding over het Kivumeer (Frank Veen)

Het vierde en laatste idee wat meegenomen wordt uit het masterplan, is de verschillen in hoogtes
van de paden en plantborders (zie afbeelding 5.5). Door verschillen in hoogte aan te brengen
in deze onderdelen, kun je spelen met de ruimte en de ervaringen van bezoekers. Zo kun je
de verhoogde plantvakken ook gebruiken als zitmeubilair of kun je zitmeubilair aan de rand
toevoegen. Voor de vormgeving en hoogtes wordt er gekeken tijdens het doorontwerpen, wat er
past bij de omgeving en hoe de hoogteverschillen toegepast gaan worden.
Afbeelding 5.5: Hoogteverschillen in functies (Frank Veen)
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5.1.2. masterplan 2: marlIJn van den BroeK

Als tweede wordt het masterplan van Marlijn van den Broek uitgelicht. In dit plan zaten
verschillende ideeën en onderdelen die erg aanspraken voor de nieuwe inrichting van de
boulevard.
Het eerste onderdeel wat meegenomen wordt is het gebruiken van een eind- en beginpunt (zie
afbeelding 5.6) . Dit kan gedaan worden met een plein, een landmark of een ander onderdeel wat
de aandacht trekt van bezoekers. Het begin- en eindpunt moeten een krachtig onderdeel worden
in het plan. Door gebruik te maken van de sterke eigenschappen van de huidige situatie kan er
een sterk begin- en eindpunt worden ontworpen. Tijdens het maken van het masterplan gaat er
gekeken worden hoe dit begin- en eindpunt vormgegeven gaat worden.

Afbeelding 5.6: Begin-/ eindpunt boulevard (Marlijn van den Broek)

Het tweede idee wat meegenomen wordt uit het masterplan is de golvende padenstructuur (zie
afbeelding 5.7). Ook de maatvoering van de breedte is een sterk vormgegeven idee van Marlijn.
De paden passen door hun natuurlijke golvende vorm goed bij de groene omgeving. In het
nieuwe masterplan wordt gekeken hoe deze padenstructuur terug kan komen en welke vorm,
materialisering en kleuren deze krijgt.

Afbeelding 5.7: Golvende padenstructuur (Marlijn van den Broek)

Een derde onderdeel wat meegenomen wordt is de boardwalk over het water (zie afbeelding
5.8). Op deze manier wordt de boulevard het Kivumeer opgetrokken. Zo creëer je zichtlijnen
die het Kivumeer op gaan en je laten genieten van het meer en de omgeving van het water. De
verbredingen op het water zijn een mooi ontwerpprincipe en geven ruimte voor uitkijkpunten en/
of aanmeergelegenheden voor boten, jetski’s en surfers. Tijdens het maken van het masterplan
zal er gekeken worden naar de materialisering, de vormen en de functies die deze boardwalk kan
krijgen.
Afbeelding 5.8: Boardwalk het Kivumeer op (Marlijn van den Broek)
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Een vierde idee dat overgenomen gaat worden is het gebruik van hoogtes in paden en plantborders
(zie afbeelding 5.9). Op deze manier wordt er gespeeld met het verloop van de paden en
de beplantingen, wat resulteert in verschillende ervaringen over de boulevard heen. Ook de
verhogingen in plantborders wordt gebruikt in het nieuwe masterplan. Zo kun je ruimtes creëren
met verhoogde plantborders en spelen met de ervaringen van de verschillende ruimtes op de
boulevard.

Afbeelding 5.9: Verschillende hoogtes en niveaus (Marlijn van den Broek)

Het laatste onderdeel dat wordt meegenomen van het masterplan van Marlijn is de verbinding
van het oostelijke en westelijke deel van de Sebeyarivier (zie afbeelding 5.10). Hier zitten nog
verschillende hotels en restaurants die betrokken kunnen worden bij de nieuwe boulevard. Er moet
nog gekeken worden hoe deze verbinding gemaakt gaat worden. Er moet in het nieuwe ontwerp
rekening gehouden worden met het Lake Kivu Serena Hotel. Dit hotel heeft een groot privégebied
lopen vanaf het strand tot aan de uitmonding van de Sebeya.
Afbeelding 5.10: Begin-/ eindpunt boulevard (Marlijn van den Broek)

- 61 -

H5 Masterplan

5.1.3. masterplan 3: JurGen hulst

Het derde masterplan wat bekeken wordt is het masterplan van Jurgen Hulst. In dit plan zaten
verschillenden ideeën die meegenomen kunnen worden naar het samenstellen van een nieuw
masterplan.
Het eerste idee wat aansprak bij het masterplan van Jurgen was het gebruik van pleinen (zie
afbeelding 5.11). Op deze manier creëer je ruimte voor economische stimulans voor ondernemers
en de lokale bevolking. Hier kunnen bijvoorbeeld restaurant, cafés en bars zich vestigen. Ook
kan de lokale bevolking hier eigen gemaakte producten verkopen. Hetgeen wat niet overgenomen
wordt in het ontwerp is de ronde vormgeving van de pleinen midden in de paden. De ronde
pleinen passen niet in de vormentaal van de doorlopende golvende padenstructuur. Tijdens het
maken van het masterplan wordt er gekeken naar de vorm en materialisering van deze pleinen.
Ook wordt er dan gekeken hoe deze pleinen ruimtelijk ingedeeld kunnen gaan worden voor
doeleinde zoals ondernemingen en lokale markten.

Afbeelding 5.11: Pleinen (Jurgen Hulst)

Een tweede idee wat meegenomen wordt uit het ontwerp van Jurgen is het gebruik van
verschillende hoogtes in paden en plantborders (zie afbeeldingen 5.12 en 5.13). Hiermee
kan gespeeld worden in combinatie met de bestaande hoogtes die zich nu al voordoen in het
maaiveld van de boulevard. Door met hoogtes te spelen kan je ruimtelijke ervaringen creëren of
juist zichtlijnen afbreken en spanning creëren. Het idee om hier ook anders mee om te gaan in
materialisering is een idee om mee te nemen naar het uiteindelijke masterplan. Zo kun je een
gebieden verlagen of verhogen en ze ook een eigen belevenis mee geven in beplanting, materiaal en
sfeer.

Afbeelding 5.12: Hoogteverschil in functies en beplanting (Jurgen Hulst)

Afbeelding 5.13: Hoogteverschil in functies en beplanting (Jurgen Hulst)
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Het derde idee dat meegenomen wordt van uit het masterplan, is het toepassen van nieuwe
gebouwen waar restaurants, cafés en bars hun bedrijf kunnen starten (zie afbeelding 5.14). Deze
zorgen voor de economische stimulans van het gebied en dragen bij om het toerisme op de
boulevard te verhogen. Door deze een prominente plek te geven, met ruimte voor een terras, bied
je deze ondernemingen een plek met veel potentiële klanten.

Afbeelding 5.14: Toevoeging van gebouwen aan de boulevard (Jurgen Hulst)

Het vierde onderdeel wat meegenomen wordt uit het plan van Jurgen, is de verbinding met de
andere kant van de Sebeya (zie afbeelding 5.15). Door de verbinding van de boulevard door
te laten lopen, verbind je deze horeca, hotels en restaurants met de andere kant. Zo zijn deze
ondernemingen gemakkelijker bereikbaar voor toeristen. Er moet gekeken worden hoe deze
verbinding gemaakt wordt, er waar deze gemaakt wordt. Er moet rekening gehouden worden met
Lake Kivu Serena Hotel, die hebben namelijk veel privéterrein rond om het hotel liggen. Tijdens
het maken van masterplan wordt er gekeken naar deze uitdaging, voor de mogelijkheden en een
goede oplossing voor de verbinding van het oostelijk en westelijk gelegen gebied van de Sebeya.

Afbeelding 5.15: Verbinding over de Sebeya (Jurgen Hulst)
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5.2 defInItIeve masterplan

Het definitieve masterplan is vormgegeven aan de hand van de hiervoor besproken drie
masterplannen, wensen/eisen vanuit Rwanda en de eigen input van de ontwerpers.

uItGanGspunten

Trademark Rwanda

Voorafgaand aan het ontwerpen van het masterplan hebben de ontwerpers gekeken naar de
belangrijks eisen en kansen die bekend waren vanuit Rwanda. Het primaire doel vanuit Rubavu
is om door het realiseren van de boulevard sociale en economische activiteiten in het gebied te
vergroten.
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

De realisatie van de boulevard dient een trademark voor Rwanda en Oost-Afrika te worden. In de
documenten van Rubavu wordt zelfs de vergelijking ‘African Saint Tropez’ getrokken. Deze ambitie
wordt bereikt door hoogwaardige materialen te gebruiken en spectaculaire vormgeving toe te
passen.

Begin en eindpunt
Ingangen en connectie (aansluiting achterland naar Kivumeer)
Vergoten lokale economische activiteit
Diverse zones
Wateractiviteiten
Trademark Rwanda
Groen en duurzaam
Diverse zoneringen
Schoon en veilig

Begin en eindpunt

Het masterplan bestaat uit een 2.4 kilometer lang lint dat vanuit de grens van Congo tot het
oosten over de Sebaya rivier. De visie is vertaald naar het masterplan hierbij is ervoor gekozen het
masterplan te voorzien van een karakteristiek begin- en eindpunt waardoor de boulevard door
verschillende landschappen kruist waarbij de boulevard diverse functies en sferen kent.
Op afbeelding 5.16 is te zien waar de boulevard gelegen is. Er is voor gekozen de boulevard dicht
bij de grens te plaatsen om ruimte te kunnen bieden voor de gewenste handel tussen Rwanda
en Congo. Het stuk grond ten oosten van Sebaya rivier is in het masterplan door middel van
de boulevard verbonden met de rest van het gebied. Het gebied ten oosten van de rivier wordt
gekenmerkt door verschillende horeca gelegenheden. Door dit te betrekken wordt de verbinding
tussen deze twee delen gemakkelijk en zal de economische activiteit rondom de boulevard vergroot
worden.

Afbeelding 5.16: Begin- en eindpunt boulevard (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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Ingangen en een groene verbindingen

Een essentiële eis vanuit Rubavu en de visie was het realiseren van een verbinding/connectie
tussen het achterland en de boulevard en het creëren van herkenbare ingangen. Dit is bereikt door
groenstructuren te creëren die de omliggende groengebieden verbinden met de boulevard. Hierbij
krijgt de verbindende vegetatie hetzelfde sortiment als de gehanteerde beplanting op de boulevard.
Door een groene verbinding te realiseren draagt dit bij aan het vergroten van het leefgebied van
vogels en insecten. Verder kan de groene bijdragen aan het verwerken van overtollig hemelwater.
Op afbeeling 5.17 is te zien op welke wijze de groene verbinding wordt gemaakt. De herkenbare
ingangen zijn in het masterplan gevormd door drie hoofdingangen te realiseren die allen voorzien
zijn van een landmark. De drie ingangen zijn lokaliseert op locaties die vanuit diverse kanten
bereikt kunnen worden.

Vergoten economische activiteit

Het vergroten van de economische activiteit in het plangebied wordt bereikt door lokale bevolking
de ruimte te bieden lokale goederen en services aan te bieden op en rondom de boulevard. Dit kan
is de vorm van kunst, etenswaren, horeca, evenementen en cursussen op het water.

Vergroten sociale activiteit

Het vergroten van de sociale activiteit op en rondom de boulevard wordt bereikt door een
omgeving te creëren waar de bezoeker graag komt, langdurig verblijft en elkaar ontmoet.

Groen en duurzaam

Er wordt in het masterplan gebruik gemaakt van vier verschillende zones. Alle vier zones zijn
gebaseerd met oog op sociale en lokale ontwikkeling. De vier zones bestaan uit de economischeen cultuurlijke zone, de natuurlijke zone, de cultuur- en economische zone en de recreatieve zone.
Iedere zone heeft zijn eigen primaire functie.

Verzorging en veiligheid

Een belangrijk aandachtspunt vanuit Rwanda was het creëren van een schoon en veilige omgeving.
De veiligheid wordt vergroot door rijvoertuigen volledig te weren op de boulevard, de ruimtes
gevoelsmatig open in te richten en verder wordt door middel van verlichting s `avonds de sociale
veiligheid vergroot.
Om ervoor te zorgen dat het plangebied schoon blijft zijn er op welbezochte locaties diverse
afvalbakken geplaatst. Op deze manier wordt de bezoeker gemotiveerd afval in de desbetreffende
afvalbak te deponeren.

Afbeelding 5.17: Ingangen en groene verbindingen (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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Verschillende zones

Er wordt in het masterplan gebruik gemaakt van vier verschillende zones. Alle vier zones zijn
gebaseerd met oog op sociale en lokale ontwikkeling. De vier zones bestaan uit de economische-en
cultuurlijke zone, de natuurlijke zone, de cultuurlijke- en economische zone en de recreatieve zone.
Iedere zone heeft zijn eigen primaire functie (zie afbeelding 5.18).

Technische uitgangspunten Boulevard

In deze paragraaf worden de technische uitgangspunten van het
masterplan verklaard. De technische uitgangspunten zijn onder verdeeld in
boulevard modern, boulevard organisch, entrees, zijpaden, boardwalk en
inrichtingselementen en constructies.

Boulevard ‘organisch`
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Entrees
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Afbeelding 5,18: Verschillende zones van de boulevard (Jonathan van Gog, Illustrator 2020)
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Natuursteen (graniet)
Rand gezaagd
Breedte 7.00 tot 10.00m
Breedte tegel 0.40 tot 0.80m
Lengte tegel 0.70 tot 1.00m
Om de 3.00 m strook Rwandese kunst
Kleur licht en donker grijs
50mm straatzand
140mm mengranulaat 04-31,5m
250mm zand
Banenverband
Natuursteen (graniet)
Rand gezaagd of met inham
Breedte 4.00 tot 5.00m
Breedte tegel 0.30 tot 0.40m
Lente tegel 0.70 tot 1.00m
Om de 3.00 m strook Rwandese kunst
Kleur licht en donker grijs
50mm straatzand
250mm zand
Banenverband
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Secundair voetpad kustlijn `organisch’
¤
¤
¤
¤

Porfierkeien
Breedte 2.50 tot 4.00m
Kleur donker grijs
100mm zand

Boulevard modern
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Boardwalk
¤
¤
¤
¤

Hout
Breedte 5.00 tot 12.00m
Plankbreedte 14.00cm
Hoogte c.a. 1.00 tot 1.80m

Plantenbakken met zitrand
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Borders
¤
¤
¤
¤
¤

Beton, natuursteen, hout
Breedte zitrand 20% van breedte boulevard
Plantenbak circa. 20% van breedte boulevard
Ten alle tijden aan beide zijde 2.50m voetpad
Hoogte zitrand 0.50 tot 0.60m (43cm richtlijn)
Diepte (minimaal 50cm richtlijn)
Kleur grijs en bruin
Hoogte beplanting 0.20 tot 4.00m
Transparante heesters vanaf 1.00m
Bodembedekker tot 0.20m
Grassen tot 1.20m
Vaste planten tot 1.50m
Heesters tot 4.00m
Natuursteen (materiaal van de boulevard)
Breedte 30/40% van de breedte van boulevard
Breedte border variërend
Borders incl. groeiplaatverbetering
Borders incl. irrigatiesysteem
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Natuursteen (graniet)
Geen zaagrand
Breedte 8.00 tot 10.00m
Lengte inham 0.60 tot 0.90m
Breedte tegel 0.40m
Lengte tegel 0.40 tot 0.80m
Kleur licht en donker grijs
50mm straatzand
140mm mengranulaat 04-31,5m
250mm zand
Banenverband
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Hiernaast is het definitieve masterplan voor de boulevard van Gisenyi te vinden.
Op de hierop volgende pagina’s worden alle vier de zones getoond met bijhorende visiebeelden en
een korte verklaring.
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MASTERPLAN BOULEVARD GISENYI - RWANDA

Afbeelding 5.19: Masterplan boulevard Gisenyi (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)

- 69 -

H5 Masterplan

Economische- en cultuurlijke zone

De economische- en cultuurlijke zone heeft als primair doel de lokale
economische activiteit te vergoten. Hierbij ligt de focus op lokale handel tussen
buurland Congo en Rwanda. De zone is dan ook dicht bij de Congolese grens
gelegen en wordt gevormd door middel van één centraal plein. Op dit plein
krijgt de lokale bevolking de mogelijkheid lokale producten te verkopen in een
marktvorm.
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

De economische- en cultuurlijke zone biedt lokale horeca
ondernemers de ruimte te ondernemen in de hiervoor bestemde
‘horecabebouwing’
Evenementen locatie
Bestemming voor lokale visserij in de vorm van een visgraatsteiger
Multifunctionele boardwalk met zicht op het Kivumeer
Amfitheater
Organische vormgeving
Benadrukken Rwandese cultuur
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Natuurlijke zone

De natuurlijke zone dient een ruimte te worden waar
de bezoeker kan verblijven en ontspannen in een
romantische natuurlijk ogende plek. Hierbij wordt het
natuurlijke karakter gecreëerd door het gebruik van
organische groenstructuren en vegetatie.
¤
¤
¤

Ruimte voor duik cursussen
Bestemming voor yoga en meditatie
Organische vormgeving
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De cultuurlijke- economische zone

De cultuurlijke- economische zone kan gedeeltelijk vergeleken worden
met de economische- en cultuurlijke zone. In tegenstelling tot de
economische – en cultuurlijke zone staat in deze zone de beleving van
de Rwandese cultuur in het middelpunt en is deze meer gefocust op het
internationale toerisme. Dit is dan ook de reden dat deze zone rondom
vele hotelresorts gelokaliseerd is.
¤
¤
¤
¤
¤

De cultuurlijke en economische zone biedt lokale horeca
ondernemers de ruimte te ondernemen in de
hiervoor bestemde ‘horecabebouwing’
Het toerisme wordt onder andere aangetrokken door ruimte
te bieden voor watersport.
Evenementen locatie
Strakke vormgeving
Benadrukken Rwandese cultuur
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Recreatieve zone

De recreatieve zone is een ruimte ten oosten gelegen van het
plangebied. Binnen deze zone ligt de focus op het creëren
van een omgeving waar de bezoeker kan recreëren. De zone
wordt gevormd door een breed strand met hierboven een
ontmoetingsplein. Verder wordt binnen de recreatieve zone de
verbinding gemaakt met het achterrland van de Sebaya rivier.
¤
¤
¤
¤
¤

Ontspannen op het strand
Sport- en spel met behulp van een volleybalveld en
speeltoestellen
Veilige zwemplaats met speelsteiger
Ontmoetingsplek
Ontdekken Rwandese cultuur
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Afbeelding 6.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H6 Inrichtingsplan

In dit hoofdstuk komt de uitwerking van inrichtingsplan van het
gekozen plangebied aanbod. Hierin wordt laten zien welke planlagen
er in het plangebied zitten en welke eigenschappen deze hebben. Het
plangebied wat gekozen is, is de cultuur & economische zone. Dit ligt

het gebruik van verschillende soorten verlichting, wordt er dimensie gegeven aan de beleving na
zonsondergang. De boulevard wordt bij de omgeving getrokken door de entrees te verbinden met
het achterliggende land. De entree krijgen een aandacht door inleidende beplantingsstructuren
die in het achterliggende land beginnen, binnen komen op de boulevard en doorlopen over de
boulevard heen.

in het midden van de boulevard en is de scheiding tussen het organische
gedeelte in het westen en het strakke gedeelte in het oosten.
Als eerste wordt de visie voor het gebied besproken, hierna komen de
verschillende planlagen van het inrichtingsplan aanbod. Dit alles
wordt in woord en beeld uitgelegd.

6.1 Visie

Materialen

De boulevard wordt een plaatst om te ontspannen, mensen te ontmoeten en de cultuur van
Rwanda te ervaren. De boulevard krijgt een eigen karakter en is gekenmerkt door eigen identiteit
in de omgeving. Deze identiteit wordt versterkt door de duidelijke structuren van paden,
beplanting en inrichtingselementen die bijdrage en aan een aangename ervaring en prettig verblijf
op de boulevard. De boulevard wordt een element die in de omgeving ligt, samengevoegd met
huidige onderdelen zoals beplanting, het Kivumeer en het huidige strand. Er wordt met respect
voor de omgeving gezorgd voor een nieuwe moderne plek waar mensen tijd door willen brengen
en kunnen genieten van de schoonheid van de kust van Gisenyi. Het Kivumeer wordt door
midel van verschillende steigers bij de boulevard betrokken. Door de verbinding krijg je een
samensmelting van land en water. Op de boulevard hebben voetgangers de hoofdrol. Auto’s worden
zoveel mogelijk geweerd van de boulevard en is alleen als bestemmingsverkeer toegestaan voor de
aangrenzende hotels en andere ondernemingen.
De boulevard wordt een plek waar mensen tot rust kunnen komen, de omgeving kunnen beleven
en elkaar kunnen ontmoeten. Zo komen er diverse plekken waar je uitzicht hebt op het Kivumeer,
waar je omgeven wordt door groen en waar je kunt genieten van de lokale kunst, het eten en
de cultuur. De cultuur wordt getoond in de landmarks, kunst op de boulevard en via de lokaal
verkrijgbare producten die verkocht op de boulevard.
De boulevard wordt ingevuld met verschillende soorten materialen uit Rwanda, zoals: graniet,
basalt en bamboe.
Ook ’s avonds is de boulevard een plek waar je kunt verblijven en elkaar kunt ontmoeten. Door

Alle verhardingen worden uitgevoerd met materialen uit Rwanda zelf. De verhardingen op de
boulevard worden uitgevoerd in verschillende materialen en afmetingen. Het hoofdpad over de
boulevard wordt gemaakt van grote elementverhardingen die functioneel wordt aangelegd, zodat
hier ruimte gecreëerd wordt voor markten, tentjes en evenementen.
De zijpaden van de boulevard worden in kleine elementverhardingen aangelegd zoals kleine
basaltkeitjes. Verspreidt over de boulevard komen verschillen soorten meubilair te staan, zoals
prullenbakken en banken. De prullenbakken worden uitgevoerd in en staal, zo stekken deze af
tegen de stenen materialen van de boulevard. Deze moeten voorzien zijn van een deksel, zodat hier
geen regenwater in kan lopen tijdens de regenval.
Banken worden van hout gemaakt of zijn geïntegreerd in de verhoogde plantbakken. De
plantbakranden kunnen ook functioneren als zitting en mogen gebruikt worden als zit meubilair.
De boulevard wordt belicht met verschillende soorten verlichting. Zo worden de hoofdpaden
belicht voor de ervaring in het donker. Dit wordt gedaan met grote armaturen op palen. Kleine
secondaire paden worden niet uitgelicht, zo krijg je in de avond ook een onderscheid in de
primaire en secondaire paden. Het licht moet een warm karakter hebben.

Beplanting

De beplanting op de boulevard wordt een combinatie van huidige en nieuwe beplantingslagen Er
worden verschillende lagen toegevoegd en gecombineerd met respect voor het huidige groen. Door
verschillende structuren van beplantingen aan te planten, zoals kleur, blad grote en samenstelling
van blad, krijg je een divers beeld in de beplanting die bijdrage aan de beleving van de boulevard.
De boulevard moet het hele jaar door een groen karakter krijgen, met in mei tot augustus een
kleur ervaring van de bloei van bloemen, heesters en bomen.
Het lagergelegen strand gebied wordt een plek van rust waar je omgeven wordt door de natuur,
Er wordt gespeeld met nieuwe beplanting die samenkomt met de oude beplanting in het gebied.
Er worden meerdere open, halfopen en gesloten ruimtes gemaakt door de dichtheid in de
structuren aan te passen. Door gelaagdheid toe te passen in de omgeving wordt er met respect
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voor de huidige structuur een nieuwe draai gegeven aan
de beplanting. Geen vormsnoei maar vrijuit groeiende
beplanting die de ruimte heeft om haar gang te gaan.
Op de boulevard worden er verschillende beplantingen
geplaatst in verhoogde bakken, dit om meer hoogte en
ruimte te creëren. Door de beplanting aan te planten in
verhoogde bakken worden er zichtlijnen ontbreken en
spanningen gecreëerd in de beleving van de boulevard. In
deze beplantingen zijn zowel bomen, heesters, siergrassen en
vaste planten.
Er wordt gespeeld met de structuren van de planten,
zoals bladgrootte, bladkleur en bloeikleur. Zo wordt er
geprobeerd een boulevard te maken die uitnodigt om
langer te blijven en mensen te ontmoeten in het openbaar
gebied. Ook worden er vershillende bomen toegepast met
verschillende kroondichtheden. Zo wordt er gespeeld met
licht en schaduw door het gebruik van bomen met open of
gesloten structuren. Deze bomen zijn het groene hart van de
boulevard en het plein
Een belangrijk aspect van de boulevard is het creëren
van een ruimte die in zijn omgeving past. Door met
beplantingen verbindingen te leggen van de boulevard naar
de omliggende omgeving, wordt hierop in gespeeld. Aan de
hand van de ruimte die beschikbaar is in het straatprofiel
wordt er gekeken naar de toe te passen beplanting. Dit
kunnen bomenrijen, vakbeplanting of andere structuren zijn.
Door gebruik te maken van aantrekkende beplantingen in
bloei, kleur, geur en vorm, wordt er de aandacht getrokken
naar de beplanting terwijl je de boulevard op loopt. Door dit
in verschillende richtingen te doen, creëer je een verbinding
met beplantingen.

Afbeelding 6.2: Sfeerbeeld groenplein (Milaoiu, 2020)

Afbeelding 6.3: Sfeerbeeld boulevard (Cartagena, 2014)

Afbeelding 6.4: Sfeerbeeld bouelvard ‘s avond (Cartagena, 2014)

Afbeelding 6.5: Impressie zitmeubilair (AGENCE APS, z.d.)

Afbeelding 6.6: Impressie plantenbakken (Ricardo, 2017)

Afbeelding 6.7: Impressie verlichting (Majewski, 2020)

Afbeelding 6.8: Sfeerbeeld beplanting (Alvarez, 2019)

Afbeelding 6/9: Sfeerbeeld beplanting (Alvarez, 2019)

Afbeelding 6.10: Sfeerbeeld beplanting (GreenTropic, 2020)
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6.2 Planlagen
Hiernaast is het volledige inrichtingsplan van het gekozen plangebied te zien. Hierna zullen alle
planlagen worden uitgelicht en uitgelegd. De afbeelding hiernaast is een weergave van het origineel,
gemaakt op A0. Voor het origineel op A0 formaat wordt verwezen naar bijlage 1: Inrichtingsplan
Bouelvard Gisenyi
De planlagen die aanbod komen zijn:
¤ Verhardingen
¤ Inrichtingselementen
¤ Constructies
¤ Groenstructuur
¤ Hoogte
¤ Afwatering
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Afbeelding 6.11: Inrichtingsplan Jonathan van Gog (Jonathan van Gog, Photoshop2020)
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6.2.1. Verhardingen

Boulevard en plein
De boulevard en het plein krijgen een strakke en luxe uitstraling. Bij de keuze voor de materialiseren
is er tevens nagedacht over de beheervriendelijk en gebruiksvriendelijke van jet plein. Om al
deze redenen is er gekozen om het hoofdpad van de boulevard te realiseren in natuursteen. Het
natuursteen wat hiervoor is gekozen is een graniet soort. Granaiet is gemakkelijk te onderhouden,
heeft een luxe en heeft het voordeel dat de voeg klein gehouden kan worden voor een strakke
uitstraling.
De granietsoort die gekozen is voor het bekleden van de boulevard en het plein is een granietsoort
die uit de bergen van Noord-Rwanda komt. Daar wordt deze steen gedolven en bewerkt. De
granietsoort die hier wordt gekozen is een grijze granietsoort genaamd Ash Silver Grey. (zie
afbeelding 6.12). Door de lokale delving wordt er rekening gehouden met de duurzaamheid in relatie
tot vervoer en wordt de landelijke economie van Rwanda gestimuleerd. Er is niet alleen rekening
gehouden met lokale markt. Graniet is een steensoort die lang meegaat, tijdloos is er door de jaren
heen populair blijft. Graniet kan dus na zijn functie vervuld te hebben gemakkelijk hergebruikt
worden op andere plaatsen.
Voor de afwerking van het graniet is er gekozen voor een gevlamde bewerking. Dit houdt in dat de
steen onder en vlam wordt gehouden. Hierdoor springen er stukjes steen van het oppervlakte en
ontstaat er een ruwe tegel (Cortlever - Agricola BV, z.d.).
De boulevard wordt met drie maten stenen gelegd, 800x400x80mm, 600x400x80 en 400x400x80mm,
voor het legpatroon zie bijlage 2: Standaarduitwerking 1: Boulevardtegels.
Paden over strand
De zijpaden van de boulevard dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdpad van de boulevard. Deze
paden worden om deze reden dan ook anders gematerialiseerd. Het hiervoor gekozen materiaal is
porfierkeien in de maat 130x130x130mm. Deze robuuste keitjes geven een natuurlijker effect aan het
zijpad. Dit doen ze door hun grillige vorm, wat contrasteert met het hoofdpad van strak natuursteen.
De vorm van het pad accentueer het natuurlijke effect meer doordat deze als glooiend pad door
het lagergelegen gedeelte van de boulevard loopt. Er is gekozen voor een bontgekleurde soort van
porfierkeien. De kleuren die er in voorkomen zijn rood, bruin en grijs. Hier is voor gekozen zodat er
niet alleen in materiaal anders gematerialiseerd wordt, maar dat de kleur ook ondergeschikt is aan de
lichte grijze kleur van het natuursteen (zie afbeelding 6.13)
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Afbeelding 6.12: Ash Silver Grey graniet tegel (EAGI, z.d.)

Afbeelding 6.13: Impressie porfierkeien (VSB, z.d.)
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Afbeelding 6.14: Plankaart verhardingen (Jonathan van Gog, Photoshop2020)
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6.2.2. Inrichtingselementen

Voor een gebruiksvriendelijke boulevard zijn er verschillende onderdelen nodig. Zo kan het verblijf
van de bezoekers van de boulevard aangenaam gemaakt worden verschillende inrichtingselementen
te plaatsen, waar mensen gebruik van kunnen maken, waardoor ze zich veilig voelen en die ervoor
zorgen dat de boulevard een schone plaats blijft, zie hiernaast gelegen bladzijde voor de plankaart.

Banken

Om mensen op het pleinte laten verblijven zijn er zitgelegenheden nodig waar mensen rustig op
kunnen zitten, mensen kunnen ontmoeten en waar ze van de omgeving kunnen genieten. Voor de
banken van de boulevard is gekozen voor een bank van massief hout. Er is gekozen voor banken
die los van de grond zijn. Dat wil zeggen, zonder grote betonvoet in het maaiveld. Hiervoor is
gekozen zodat het hemelwater van de boulevard onder de banken door kan lopen, richting de
goten en het groen. De banken zijn neergezet aan groene border met uitzicht richting het strand en
het Kivumeer voor rust en beleving van de boulevard. Op het plein zijn de banken zo geplaatst dat
mensen elkaar kunnen ontmoeten en dus ook aan beide kanten van de bank kunnen gaan zitten.
Dit verhoogt de sociale interactie op de boulevard en zorgt voor ontmoeting tussen de mensen.

Afbeelding 6.15 : Dubbelzitsbank (Grijsen, z.d.-b)

Prullenbak

Afbeelding 6.16 : (GroundLevel, z.d.)

Een belangrijk aspect voor het district van Rwanda was het schoonhouden van de boulevard.
Hiervoor worden er op veel plaatsen prullenbakken geplaatst. De prullenbak die is geselecteerd
voor de boulevard is de Constructo 210 (zie afbeelding 6.17). De prullenbakken die geplaatst
worden hebben drie verschillende vakken. Door deze drie verschillende vakken kan het afval
gescheiden worden verzameld, wat de duurzaamheid bevorderd. Ook is de prullenbak voorzien
van een bovenkant. Op deze manier kan er minder water in de prullenbak komen, in de vele
regenbuien die Gisenyi kent.

Afzetpaal

Om te zorgen dat mensen veilig op de boulevard kunnen verblijven, zijn er aan het einde van de
autostraat afzetpalen geplaatst. Hierdoor kunnen auto’s niet per ongeluk de boulevard op rijden en
zorgen ze voor een extra stuk veiligheid voor de wandelende en fietsende bezoeker. Deze afzetpalen
zijn altijd te verwijderen, voor onderhoudsvoertuigen en verkeer die wel op de boulevard moet zijn
met autoverkeer. De afzetpalen zijn zilvergrijs om onopvallend te blijven en niet af te steken tegen
de kleur van de boulevard. De afzetpaal die gekozen is voor de boulevard is de Quadra III, zie
afbeelding 6.18

Afbeelding 6.17 : Constructo 210 prullenbak (Grijsen, z.d.-a)
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Afbeelding 6.19: Plankaart Inrichtingselementen (Jonathan van Gog, Photoshop2020)
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Verlichting

De beleving van de boulevard in de avonduren is gericht op het hoofdpad van de boulevard. Deze
is uitgelicht met grote armaturen op conische palen. Dit houdt in dat de voet van de paal rond
en breed is en smaller wordt naarmate je hoger komt. Ook zijn de palen krom naar binnen gezet
zodat de verlichting voor het grootste deel op de boulevard terecht komt en niet op de omringende
beplanting. Er is gekozen om te werken met twee verschillende maten van mast, namelijk een 6.00
meter en een 4.00 meter mast. De masten van 6.00 meter zijn geplaatst op plekken waar aan beide
kanten verlichting nodig is, zoals midden op de boulevard en op de pleinen. Dit is gedaan voor het
grotere bereik van de hoge mast. De 4.00 meter masten zijn toegepast aan de randen van het plein
en zijkanten van de boulevard.

Afbeelding 6.20: Lantana 6600 armatuur (Ragni Group, z.d.)

Afbeelding 6.21 : Curvi gebogen conische masten (DBL Verlichting, z.d.)
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Plantbak incl bank.

Op de scheiding van de boulevard en het plein komen verschillende verhoogde plantbakken te
staan. Deze worden gemaakt van betonnen elementen gevuld worden met grond die vrijkomt uit
eigen gebied. Op de betonranden komen verschillende zitgedeeltes (zie afbeelding 6.22). Deze
zitgedeeltes worden gemaakt van bamboehout. Dit houdt is verkrijgbaar uit de omgeving van
Gisenyi.

Horecameubilair

Voor de horeca komt er een groot terras, hier komt ook meubilair op te staan. Deze zal aan
richtlijnen moeten voldoen, zodat het geheel bij het plein past. De stoelen moeten geheel van hout
zijn en de het tafelblad moet tevens van hout zijn. Ook moet het tafelblad rond zijn en moet de
poot van de tafel in het midden van de tafel zitten. Hierdoor kunnen bezoekers zelf kiezen waar ze
aan tafel zitten en kunnen ze hun eigen kijkrichting op het plein bepalen.
Voor het materiaal is gekozen omdat zo de accenten van het plein met hout bekleed zijn. Zo zijn
alle banken, tafel, stoelen, horecagelegenheden en zelf de pergola van hout gemaakt. Door hier 1
materiaal in te gebruiken wordt dit de rode draad voor de inrichtingselementen van de boulevard.
De stoelen en tafel kunnen er bijvoorbeeld uitzien zoals de afbeeldingen hieronder, zie
afbeeldingen 6.23 tot 6.26.

Afbeelding 6.23 : Impressie terrasstoel (De Arend, 2020)

Afbeelding 6.24: Impressie terrasstoel (ADH Woodwork, z.d.)

Afbeelding 6.22 : Betonnen element met houtenzitrand ((AGENCE APS, z.d.)

Afbeelding 6.25: Impressie terrastafel (Room & Board, z.d.)
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6.2.3 Constructies

Verspreidt door het plangebied zijn verschillende constructies te vinden. Veel van deze constructies
dienen nog verder uitgewerkt te worden. In de pagina’s hierna zijn enkele aanknopingspunten
en richtlijnen te vinden voor de verschillende constructies. Hiernaast is de plankaart met alle
constructies te vinden.

Zwemsteiger

In het oosten loopt de ingang van het plangebied over in een vlonderpad die richting het Kivumeer
loopt. Aan het einde van dit vlonderpad, ligt een zwemsteiger. Dit is zowel een plek waar mensen
kunnen zwemmen, spelen en elkaar kunnen ontmoeten. Deze zwemsteiger zal nog gedetaileerd
moeten worden, maar wat vaststaat is dat deze van de houtsoort Tali gemaakt wordt. Op deze
manier passen de twee steigers binnen het plangebied bij elkaar qua materialisering en kleur.
De zwemsteiger is een plek waar ontspannen kan worden en waar rondom gezwommen en
gespeeld kan worden. De zwemsteiger eindigt in een platform wat circa 3.00 meter boven het
Kivumeer hangt. Hier kan zowel vanaf gedoken als gezeten worden. Hier kan aan het einde van de
dag gekeken worden naar de zonsondergang. Aan de zijkanten van de steiger komen verschillende
plekken waar zwemmers veilig en snel uit het water kunnen klimmen via een trap.
Afbeelding 6.27: Sfeerbeeldzwe,steiger (Bravo, z.d.)

Afbeelding 6.29: Impressie watersportsteiger (“Boat Deck”, z.d.)
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Afbeelding 6.28: Sfeerbeeld zwemsteiger (Bravo, z.d.)

Afbeelding 6.30: Impressie aanlegsteigers (“Boat Deck”, z.d.)
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Afbeelding 6.31: Plankaart constructies (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Boulevardtrap

Om de hoogte van de boulevard naar het strand te overbruggen zijn er langs de boulevard vier
trappen te vinden. Deze sluiten de boulevard aan op het lagergelegen strandpad. Deze trap wordt
van dezelfde stenen gemaakt als dat de boulevard is. De granietentegels worden doorgelegd. In
detail 1 is deze aansluiting terug te vinden. De trapwangen van de trap worden gemaakt van de
doorlopende boulevardmuur. Deze loopt onder een hoek van 90º door als trapwang. De trap
zorgt er voor dat gemiddelde hoogte van 0.50 meter wordt opgelost tussen de boulevard en het
lagergelegen strand. Voor de exacte invulling en vormgeving van de trap moet er nog verder
gekeken worden naar de maatvoering en de fundering van de trap.

Afbeelding 6.32 : Impressie bouelvardtrap (Buechel Stone Corp, z.d.)

Pergola

Op het grote plein komt een pergola te staan. Deze wordt gebruikt om een grote groene klimplant
te leiden over de ondergelegen horecaterrassen. Zo functioneerde deze als natuurlijk zonnescherm.
Samen met de groene klimmer, zorgt deze pergola ervoor dat het plein wordt voorzien van groene
muur, die roze/wit gaat bloeien. De pergola wordt op betonpoeren gezet zodat de palen geen
contact hebben met de grond. De houtsoort is nog niet bepaald, hier zal bij de detaillering verder
naar gekeken worden. De bovenkant van de pergola wordt op circa +3.00 meter, ten opzichte van
de onderliggende verharding te staan. Op deze manier zal de hangende klimplant genoeg ruimte
hebben om te groeien en zullen de bezoekers gemakkelijk en veilig er onderdoor kunnen blijven
lopen.

Afbeelding6.33: Impressie pergola (Bravo, 2016)
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Boulevardmuur.

Om het hoogteverschil tussen de boulevard en het lagergelegen gedeelte op te vangen, wordt er een
betonnen muur geplaatst. Deze wordt aan weerskanten uit het zicht ontnomen door verschillende
beplantingen. De muur wordt circa 0.50 meter dik, deze moet nog verder gedetailleerd worden.
Ook komt er om de 7.00 meter een dilatatievoeg, om de werking van het beton op te vangen. Deze
voeg wordt gevuld met een 5mm dikke rubberen voegband.

Vlondertrap

Aan beide kanten loopt het vlonderpad van de ingangen naar het Kivumeer. Echter door het
hoogteverschil tussen boulevard en Kivumeer is er een trap nodig. Deze is te steil om uit te
voeren in een hellingbaan. Daarom is er gekozen om een trap te plaatsen in de vlonderpaden.
Deze worden met dezelfde planken en houtsoort gemaakt als de twee vlonderpaden. Zo blijft de
materialisering gelijk en is er geen materiaal onderbreking in de vlonderpaden.
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Landmark

Bij de ingang van het plein, in het westen van het plangebied, komt een groot landmark te staan in
de vorm van een gorilla. Hier zijn verschillende dieren voor gekozen. Zo komt er bij de oostelijke
ingang van het plangebied een olifant te staan. Deze dieren zijn allemaal inheems in Rwanda. Beide
dieren worden op een grote betonnen sokkel van 2.00x2.00x2.00meter gezet. Het dier zelf wordt uit
metaal gemaakt. Op deze manier kunnen de dieren zeer gedetailleerd weergegeven worden, zijn ze
bestand tegen alle weertypes en zijn ze sterk.

Afbeelding 6.34 : Impressie landmark olifant (Mackman, 2020)

Afbeelding 6.35 : Inpressie landmark Gorilla (WayFair, 2019)

- 90 -

H6 Inrichtingsplan

Nieuwe bebouwing.

Om te zorgen dat de lokale bevolking kan zorgen voor economische stimulans voor het gebied, zijn
er meerdere winkels en horecagelegenheden gemaakt. Hier kunnen mensen verschillende spullen
verkopen. Deze spullen kunnen bijvoorbeeld manden, schalen, tassen en andere zelfgemaakte items
zijn. Naast winkels zijn er ook verschillende plekken beschikbaar voor horeca en eetgelegenheden.
Deze hebben profijt bij het grote terras wat op het plein gerealiseerd gaat worden. Deze nieuwe
bebouwingen worden uit hout gemaakt. Zo heeft het hele plein de materialisering van hout. Boven
op de daken van de nieuwe bebouwing worden zonnepanelen geïnstalleerd. Zo kan er duurzaam
met energie omgegaan worden en kunnen de gebouwen hun eigen energie halen uit de zon.

bestand tegen alle weertypes en zijn ze sterk.
metaal gemaakt. Op deze manier kunnen de dieren zeer gedetailleerd weergegeven worden, zijn ze
dieren worden op een grote betonnen sokkel van 2.00x2.00x2.00meter gezet. Het dier zelf wordt uit
ingang van het plangebied een olifant te staan. Deze dieren zijn allemaal inheems in Rwanda. Beide
de vorm van een gorilla. Hier zijn verschillende dieren voor gekozen. Zo komt er bij de oostelijke
Bij de ingang van het plein, in het westen van het plangebied, komt een groot landmark te staan in

Landmark

Afbeelding 6.36 : Aanzicht nieuwe bebouwing (Carey, 2017)
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6.2.4. Groenstructuur

De groenstructuur is een belangrijk aspect en onderdeel van het nieuwe plan voor de boulevard in
Gisenyi. De beplanting moet bij gaan dragen aan de beleving van de bezoekers van de boulevard.
Daarom komen er op de boulevard veel nieuwe beplantingen te staan in verschillende lagen en
hoogtes.
De belangrijkste aspecten voor de beplanting in de natuurlijke zone:
Schaduw geven voor verkoeling
Verbindend tussen de verschillende zones
Samenhangende groenstructuur creëren
Verschillende ruimtes creëren door te spelen met hoogte en openheid

Afbeelding 6.37: Ekebergia capensis (RandomHarvest, z.d.)

Afbeelding 6.38: Sclerocarya birrea (TheFerns, z.d.)

Afbeelding 6.39: Albizia versicolor (Frost, z.d.)

Afbeelding 6.40: Cassia fistula (NurseryLive, 2020)

De belangrijkste aspecten voor de beplanting in de cultuurlijke zone:
Creëren van groene ruimte die overzichtelijk en openblijft
Schaduw geven voor verkoeling
Verbindend tussen de verschillende zones
Samenhangende groenstructuur creëren

Bomen

Hiernaast op afbeelding 6.41 is de groenstructuur van het plangebied te vinden. Hierin is te
zien dat het plein wordt ingeleid met veel groen in de vorm van bomen en onder beplanting.
Deze bomen zullen vooral bestaan uit verschillende loofbomen en zorgen voor een zeer groene
entree en aantrekkingskracht om de entree van de boulevard af te lopen. De bomen zullen
bestaan uit verschillende soorten zoals Andira inermis, Boscia salicifolia, Ekebergia capensis en
Sclerocarya birrea. De kroonhoogte van de bomen zal beginnen rond de 4.00meter, waardoor er
een doorkijk wordt gecreëerd in samenwerking met de onderliggende beplantingen. De bomen
zullen verschillende kroonvormen en kroondichtheden hebben, waardoor er gespeeld wordt met
schaduwwerking en lichtdoorlating van het bladerdek. Deze structuren zullen aan weerskanten
van het plein doorlopen tot aan de doorlopende boulevard. De bomen die toegepast worden zijn
allemaal van 1ste grote.

Op het plein zullen meerdere soorten bomen geplant worden. Hier zullen zowel loofbomen
als palmbomen worden geplaatst. Dit zullen soorten zijn zoals Albizia versicolor, Berchemia
discolor, Cassia fistula en Ptychosperma macarthurii. Deze bomen zullen allemaal geplant
worden in plantvakken met genoeg ruimte om te groeien en zonder hinder van verhardingen of
inrichtingselementen. De bomen die hier geplant zullen worden, zullen allemaal open of halfopen kronen hebben. Hierdoor behoudt het plein zijn openkarakter met een groene invulling. De
bomen die toegepast worden zijn allemaal van 1ste of 2de grote zijn.
Op de boulevard zullen meerdere bomen in plantvakken worden geplaatst. Deze bomen worden
geplaatst in zowel verhoogde plantbakken als plantvakken in het maaiveld. De bomen die hierin
worden geplant zijn allemaal palmsoorten. Door hier alleen palmsoorten in te planten krijgt
de boulevard van begin- tot eindpunt een groene verbinding van palmbomen. De palmbomen
die hiervoor worden aangeplant zijn: Washingtonia robusta, Phoenix canariensis en Livistona
rotundifolia. De bomen die toegepast worden zijn allemaal van 1ste of 2de grote zijn.

- 92 -

H6 Inrichtingsplan

Afbeelding 6.41: Plankaart Groenstructuur (Jonathan van Gog, Photoshop2020)
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De bomen in de lager gelegen natuurlijkere zone bestaan uit veel bestaande bomen. Op enkele
plekken worden nieuwe bomen geplaatst voor de verwijderde oude bomen. Zo blijft de bestaande
groenstructuur op het strand bestaan maar krijgt het een nieuw tintje in de vorm van verschillende
palmbomen en loofbomen. Hier worden soorten zoals Areca catechu, Ptychosperma elegans en
Vitex doniana toegevoegd. De palmbomen worden op de rand van het strand en de groenstrook
geplaatst. Zo krijgt vanaf de boulevard richting het strand een steeds opener groenstructuur en
krijgt het recreatiegebied van het strand een luxe en exotische uitstraling. De bomen die toegepast
worden zijn allemaal van 1ste of 2de grote zijn.
De entree in het oostelijke deel van het gebied, zal gaan bestaand uit een mix van palmsoorten
en loofbomen, zoals Albizia versicolor, Areca catechu, Brachystegia microphylla, en Livistona
rotundifolia. Deze entree wordt aangeplant met een laanstructuur van verschillende hoogtes en
soorten bomen. In combinatie met de onderstaande beplantingen zal die resulteren in een sterk
groenkarakter voor deze entree. Door de relatief smalle entree, die afgegrensd is aan beide kanten
door muren of hekken, zal in combinatie met open bomen een open maar groene entree gecreëerd
worden. De bomen die toegepast worden zijn allemaal van 1ste of 2de grote zijn.

Afbeelding 6.42: Vitex doniana (East African Plants, z.d.)

Afbeelding 6.43: Ptychosperma elegans (Palms Online, z.d.)

Afbeelding 6.44: Brachystegia microphylla (TropicalPlants, z.d.)

Afbeelding 6.45: Livistona rotundifolia (DGnurseries, 2017)

Alle bomen worden in verschillende maten geplant, dit resulteert in een aanplant met verschillende
massa’s, wat resulteert in een sterk groenkarakter vanaf de aanplant. De bomen die in kleinere
maten worden aangeplant zullen in de loop van 10-15 jaar steeds meer bij gaan dragen aan een
sterk groenbeeld van de boulevard en zijn omgeving. De boom worden in de maten 18-20, 20-25
en 25-30.
Op de pagina hiernaast is de uitwerking van het bomen plan te zien, die is origineel een A0, voor
de originele en leesbare versie wordt verwezen naar bijlage 3: Beplantingsplan: Bomen
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Afbeelding 6.46: Plankaart Groenstructuur (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Heesters/vaste planten

Verspreidt over de boulevard worden en verschillende soorten heesters en vaste planten toegepast.
Bij de plaatsing hiervan wordt er rekening gehouden met de waarde die deze moet toevoegen. Zo
wordt de begeleiding van de boulevard gecreëerd door veel vaste planten met een enkele heester.
Deze heesters en vaste planten moeten kleur hebben in hun blad en/of bloei. Zo dragen deze bij
aan het kleurrijke lint van beplanting die langs de boulevard komt te lopen. De heesters mogen
verschillend zijn in hoogte, afhankelijk aan de plek waar ze komen te staan. Zo mag het zicht van
de aangrenzende hotels niet ontnomen worden door de nieuwe beplantingen. De nieuwe heesters
zullen daarom zo geplaatst worden dat deze tegen een muur komen of geen zicht ontnemen van de
omringende hotels. Wat als voordeel heeft dat de muur weer uit het zicht wordt ontnomen vanaf
de boulevard. De heesters die hier komen te staan zijn heesters zoals Acalypha hispida en Rhapis
excelsa. Ook de vaste planten moeten een bijdrage leveren aan de beleving van de boulevard. Dit
doen zij vooral door hun kleuren in blad en/of bloei. Vaste planten die gebruikt kunnen worden
zoals Salvia’s, Hemerocallis en Colocasia esculenta ‘Blue Hawaii’.
Bij de entree van het plein wordt er gebruik gemaakt van soorten heesters en vaste planten die
het groene karakter van het gebied versterken. De beplanting wordt vooral geplaatst lettend op de
bladstructuur, bladgrote en hun hoogte. Dit zullen soorten zijn die niet hoger worden dan 2.00m.
Deze hoge heesters zullen in het midden van de twee grote plantvakken worden geplaatst. Op
deze manier zullen ze een stuk zicht ontnemen van het plein en creëren ze een begeleide zichtlijn
richting de boulevard en het Kivumeer. Richting de randen van het plantvak komen verschillende
lagere heesters te staan om de doorkijk richting het meer om het zicht op de boulevard open en
groen te houden. Heesters en vaste planten die hier toegepast kunnen zijn bijvoorbeeld Murraya
paniculata, Rhapis excelsa en Heliconia’s.

Afbeelding 6.47: Colocasia esculenta ‘Blue Hawaii’ (Gardenia, z.d.) Afbeelding 6.48:Hemerocallis ‘Stella de Oro’ (Etsy, z.d.)

Afbeelding 6.49: Rhapis excelsa (Floregeous, 2020)

Afbeelding 6.51: Heliconia psittacorum (Plantinfo, 2020)
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Afbeelding 6.50: Murraya paniculata (NaturalWorld, 2020)

Afbeelding 6.52: Heliconia rostrata (PlantGardenia, z.d.)
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De heesters in het natuurlijke gedeelte zullen soorten worden zoals Rhapis excelsa, Arenga
hookeriana en Nerium oleander ‘Hardy Red’ en zullen vooral een bijdrage leveren aan de
onderlinge doorlopende groenstructuur, die loopt van het begin tot einde van de boulevard. Deze
soorten mogen verschillende grote en hoogte. Door de hoogteverschillen van de heesters worden
er verschillende doorkijkvensters gecreëerd tussen de heesters en de bomen door of worden deze
zichtlijnen juist onderbroken en zullen ze voor een gesloten ruimte zorgen.
In de vijf rond/ovale boomspiegels op het plein komen verschillende heesters en vaste planten die
uitbundig bloeien en veel kleur geven aan het plein, in de kleuren oranje, rood, paars, roze en wit.
Heesters die toegepast zullen worden zijn soorten zoals Arenga hookeriana en Acalypha hispida
De heesters zullen tot de onderkant van het bladerdek van de bomen mogen groeien om een
gesloten structuur en sterk groen karakter te geven aan het plein.
Aan de randen zullen hier vaste planten worden toegevoegd die tot 1.50meter groeien. Deze zullen
in dezelfde kleuren bloeien als de heesters, namelijk oranje, rood, paars, roze en wit.

Afbeelding 6.53: Nerium oleander ‘Hardy Red’ (PlantMaster, z.d.)

Afbeelding 6.54: Arenga hookeriana (Aardman Tropical Plants, 2020)

Afbeelding 6.55: Salvia splendens ‘Saucy Wine’ (ToGoGarden, z.d.)

Afbeelding 6.56: Salvia splendens ‘Saucy Red’ (TheSpruce, z.d.)

Afbeelding 6.57: Quisqualis indica (Southern Living, z.d.)

Afbeelding 5.58: Quisqualis indica (Southern Living, z.d.)

De verhoogde plantenpakken aan de rand van het plein en de boulevard zullen ingericht worden
met vaste planten. Hier worden vaste planten tot 1.20meter toegepast zodat het zicht richting het
Kivumeer niet overal onderbroken. Voor deze soorten wordt gekozen om te werken met veel kleur,
zoals rood, roze, paars en wit. Deze kleuren zullen terugkomen in de bloeiwijze of het blad van
de planten. Vaste planten die gebruikt kunnen worden zoals Salvia’s, Hemerocallis en Colocasia
esculenta ‘Blue Hawaii’.

Klimplanten

Op de boulevard komt in het horecagedeelte een grote overkoepelende pergola te staan. Deze
wordt bekleed met een groene klimmer die uitbundig zal gaan bloeiend in juni tot augustus.
De klimplant zal voor een verticaal groen zorgen op de boulevard en tevens functioneren als
schaduwgever op de terrassen die onder de pergola zullen worden gerealiseerd. De klimplant
die gekozen is, zal rijkelijk geuren als deze gaat bloeien. Voor de inplant is er gerekend met twee
klimplanten per staander.
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Beplantingsverbanden en patronen

Voor het in planten van het nieuwe plan wordt er gekozen voor verschillende
beplantingsverbanden en patronen. Zo worden de bomen door het gehele plan heel in wildverband
geplaatst met een onderliggen afstand van minimaal 5.00 en een maximale 15.00 meter. Door de
bomen in wildverband met verschillende onderlinge afstanden te plaatsen, ontbreekt er een ritme
in de bomen. Door het ontbreken van dit ritme oogt de beplanting natuurlijker en draagt dit bij
aan het natuurlijke karakter wat er voor ogen is voor de bomen.
Voor de entree van het plein wordt er gekozen om te werken met heesters en vaste planten,
deze worden geplaatst in een herhaling van circa 25.00 meter. Deze beplanting komt iedere 25
meter terug en kan op meerdere plekken worden toegepast. De vaste planten worden allemaal
in verschovenverband toegepast en zullen allemaal met een afstand van circa 0.50m en 0.35m
van elkaar worden geplaatst. Voor de heesters wordt hier gekozen om met grote exemplaren in
te planten, om meer massa en groen aan de aanplant toe te voegen. Door dit toe te passen zullen
de heesters samen met de bomen een bijdrage aan het natuurlijke karakter leveren. Dit is terug te
vinden in bijlage 4: Staalkaart 1: Heester en vaste planten begroeiing naast de paden.
Voor de vaste planten aan de zijkant van de boulevard wordt gekozen om met vakken van
15.00meter te werken die iedere keer gerepeteerd worden. Dit zal aan weerskanten van de
boulevard gebeuren. De maanden mei tot augustus zullen uitspatten in het ontwerp. De vaste
planten worden allemaal in verschovenverband toegepast en zullen allemaal met een afstand van
circa 0.50m en 0.35m van elkaar worden geplaatst. Om de 7.50meter zal tussen de vaste planten
een solitaire heester komen te staan. Op deze manier wordt er meer hoogte en massa toegevoegd
aan de zijkanten van de boulevard. Dit principe wordt ook toegepast aan de westelijke ingang
van het gebied. Hier zal dit principe worden toegepast onder bomen met open kronen. Voor
de uitwerking zie bijlage 5: Staalkaart 2: Repeteerborder boulevard, vaste planten met solitaire
heesters.

Voor het gebied wat lager gelegen is aan het strand, wordt gekozen om met herhaling te
gaan werken. Deze gebieden lopen vrijwel geheel door van oost naar west. Hierdoor heb je 1
doorlopende groenstructuur. Door deze met herhaling van circa 20.00m in te planten zal er een
rustige sfeer worden gemaakt, waar mensen in alle rust doorheen kunnen lopen. De heesters
worden circa 2.00 uit elkaar geplant in verschoven verband. Op deze manier heb je een groene
dichte muur die omhoog groeit en de boulevard muur uit het zicht zal halen. Voor de uitwerking
zie bijlage 6: Staalkaart 3: Heesterbeplanting strandpad.
Voor de vijf rond/ovale boomspiegels wordt er gekozen om met veel vaste planten te werken
die herhaald worden binnen de border. Dit geldt voor de drie grote boomspiegels. De twee
kleinere worden met minder soorten en 1 heester ingepland. De vaste planten worden allemaal in
verschovenverband toegepast en zullen allemaal met een afstand van circa 0.50m en 0.35m van
elkaar worden geplaatst.
Hiernaast is een weergave te zien van Staalkaart 1: Heester en vaste planten begroeiing naast
de paden. Origineel zijn de staalkaarten A3 en zijn alle drie toegevoegd als bijlages achterin dit
rapport.

De plantvakken gelegen in het midden van de doorlopende boulevard, wordt gekozen om te
werken met verschillende hoogtes in vaste planten. Deze worden om de drie borders herhaald. Op
deze manier komen de vaste planten vaker terug en geeft deze herhaling rust aan de boulevard.
Deze vakken worden ingeplant met kleurrijke soorten die hun toppunt zullen vertonen in de
maanden mei tot augustus. Deze soorten zullen bloeien in de kleuren, oranje/rood/geel/roze en
paars.

- 98 -

H6 Inrichtingsplan

Afbeelding 6.59: Staalkaart1: Heester en vaste planten begroeiing langs paden (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Beplantingen door de jaren heen

Vanaf de aanplant zal de beplanting onderhouden moeten worden in de loop dat deze groeien. Dit geldt Op de pagina hiernaast is het beplantingsplan van de vakbeplanting te vinden. Het origineel
voor alle beplantingsgroepen. De beplantingen hoeven niet op de dezelfde wijze onderhouden te worden. A0 is terug te vinden als bijlage 7: Beplantingsplan: Vakbeplanting.
Bomen
De bomen moeten gecontroleerd worden vanaf aanplant op probleemtakken, zoals dubbele top,
elleboogtakken en dergelijk. De bomen moeten iedere drie jaar gecontroleerd worden voor de veiligheid
van de bezoekers van de boulevard. Zo moeten de bomen ook begeleid worden in hun groei richting
hun eindbeeld. Zo worden overhangende takken die hinder veroorzaken, verwijderd. De bomen dienen
opgekroond te worden tot 4.00meter.
De bomen zullen in de loop van 20-25 jaar hun eindbeeld bereiken. Ze zullen goed groeien door het
aanwezige klimaat en de vruchtbare grond. Door het klimaat zal er geen rustperiode zijn voor de bomen
en zullen zij stevig groeien in de eerste jaren na de aanplant.
Heesters
Heesters zullen onderhouden moeten worden om het groen beeld van de boulevard en de omgeving
te behouden. Hier wordt onderhoudt mee bedoeld wat ervoor zorgt dat de paden vrij blijven voor
gebruiken en dat deze geen hinder gaan veroorzaken. De heesters mogen vrij groeien om het natuurlijke
effect te versterken voor de boulevard. Pas als deze hinder gaan veroorzaken, worden de heesters
gesnoeid. Na circa 3-4 jaar zullen de heesters hun eindbeeld hebben gereikt en zullen zij dus ook
optimaal bijdragen aan de groene sfeer voor de boulevard en de omgeving.
Vaste planten
De vaste planten worden in normale aantallen geplant, maar wel in grotere maten. Op deze manier krijgt
de boulevard al meer massa, zonder dat er na een jaar als planten in de verdrukking komen. Door met
normale aantallen in te planten, zullen de planten na 3-4 jaar dicht gegroeid zijn. Hierdoor is er na 3-4
jaar veel minder onderhoud nodig voor de vaste planten. In de eerste jaren zal dit meer zijn, doordat er
nog veel grond onbedekt is en vatbaar is voor vuil en onkruiden.
Klimmers
Vanaf de aanplant van de klimplanten zullen deze begeleid moeten worden. Zo groeit de pergola binnen
4-5 jaar geheel dicht en werkt deze optimaal als zonnewering voor het ondergelegen terras. Om deze
klimmers zo optimaal te laten groeien, zal deze ook onderhouden moeten worden. Deze wordt ieder jaar
gesnoeid om te zorgen een optimale groei en dat deze geen hinder zal veroorzaken voor de mensen op
de terrassen.
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Op de volgende pagina’s is de beplanting door de tijd heen te zien, hierin is de groei
weergegeven die verwacht wordt vanaf de aanplant, na 5 jaar, na 15 jaar en na 25 jaar.
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Afbeelding 6.60: Beplantingsplan: Vakbeplanting (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Beplanting bij aanplant

Voor de aanplant van de boulevard wordt gekozen om de beplanting in verschillende grootte aan te planten. Zo worden de bomen in de maten 16-18, 18-20, 20-25, 25-30 en 30-35 aangeplant. Dit
wordt gedaan zodat er verschillende massa’s aangeplant worden. Doordat er gewerkt wordt met bestaande beplantingen, moeten er gekeken worden naar omliggende groottes van de beplantingen.
Hierbij wordt de keuze gemaakt voor de juiste plantmaat van de boom aan de hand van de omliggende bomen. Voor de aanplant van de verbindende laan van de boulevard richting het achterland,
wordt er gewerkt met afwisselende grote, hierdoor zal de massa verhoudingen van de laan speels blijven en zien ze er niet uit als kort aangeplante lanen.
Voor de aanplant van heesters op de boulevard wordt er ook gewerkt met een grotere aanplant. Hier moet de boulevard meteen massa en impact hebben. De heesters in het natuurlijke gebied worden
kleiner aangeplant, dit omdat de omgeving al een natuurlijke uitstraalt geeft en de grote van de heesters hier minder bij zullen dragen aan het natuurlijke gevoel. Een kleine aanplant hier zal er ook voor
zorgen dat er minder kosten gemaakt kunnen worden op aanplant.
De vaste planten worden aangeplant in een hogere dichtheid per vierkanten meter dan normaal is. Dit houdt in dat er met meer stuks per vierkante meter wordt aangeplant. Doordat de boulevard een
economisch hoog gebied is, is er gekozen voor een dichte aanplant intensiteit om de boulevard meteen veel stimulans en impact van beplanting te geven.
Voor klimplanten wordt er gekozen voor normale grote, maar wel hogere aanplant hoeveelheid. Deze zullen snel dichtgroeien en geven de pleinen een groen beeld als het gaat om verticaal groen.

Afbeelding 6.61: Beplanting bij aanplant (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Beplanting 5 jaar

Door het klimaat in tropisch Afrika, zullen de planten snel groeien. Na circa drie jaar zullen de vaste planten, heesters en klimplanten al dicht zijn gegroeid en hun eindbeeld hebben bereik. Hiermee
wordt bedoeld dat er in de maanden juni/juli een dichte massa moet gevormd zijn op de boulevard en er alleen nog onderhoud gepleegd hoeft te worden in het voorjaar, voordat de grond volledig
bedekt gaat worden.
De bomen zullen na deze drie jaar nog geen eindbeeld bereikt hebben, maar moeten wel duidelijk aanwezig zijn in de groenstructuur. Er wordt geprobeerd om alleen snoei toe te passen waar de
veiligheid of begaanbaarheid van pleinen, paden of inrichtingselementen wordt belemmerd. Vorm snoei wordt zoveel mogelijk vermeden om de natuurlijke habitus te kunnen behouden.

Afbeelding 6.62: Beplanting na 5 jaar (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Beplanting na 15 jaar

Na vijftien jaar hebben de vaste planten, heesters en klimplanten hun eindbeeld al behaald. Door in de aanplantfase te werken met verschillende grootte van bomen, zullen enkele bomen na vijftien
jaar richting hun eindbeeld gaan, deze zullen nog niet bereikt zijn, dit zal pas rond 20 jaar na aanplant zijn. De bomen die het eerst hun eindbeeld zullen bereiken, zijn de bomen die in de aanplantfase,
aangeplant zijn met de maat 25-30. Deze kunnen 15 jaar na aanplant hun eindbeeld bereikt hebben. De overige bomen zullen in de vijf tot tien en opvolgende jaren hun eindbeeld bereiken.

Afbeelding 6.63: Beplanting na 15 jaar (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Beplanting na 25 jaar

Alle beplantingen zullen na 25 jaar hun eindbeeld bereikt hebben en een groen beeld geven aan de boulevard en de omgeving.

Afbeelding 6.64 Beplanting na 25 jaar (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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6.2.5 Hoogtekaart

Voor het nieuwe ontwerp van de boulevard van Gisenyi is de hoogte van het plangebied van belang
geweest. Deze hoogtes zijn geïnterpreteerd via Opentopomap.org Hier is een hoogtekaart van
gemaakt in de inventarisatie en analysefase. Voor het ontwerpen van het inrichtingsplan is hier
nog eens naar gekeken en is er een plankaart gemaakt om meer inzicht te krijgen in de hoogtes
in het gebied. Deze plankaart is aan de hand van de hoogtekaart en via aannames gemaakt. In de
plankaart is te zien dat de entree van het plein gelegen is rond de +4.00 meter ten opzichte van het
Kivumeer en langzaam afloopt richting het Kivumeer. Deze 4.00 meter wordt over een afstand van
200 meter afgelegd. Wat inhoudt dat er gemiddeld 2cm per meter afloopt. Dit is echt niet het geval.
Het strand is veel flauwer en er zijn stukken die steiler aflopen. Ook is te zien dat er een sprong
van 0.50meter is bij de boulevardmuur. Met al deze hoogtes is rekening gehouden in het ontwerp
en zijn zoveel mogelijk opgelost.
Deze hoogtes zullen de input zijn van het maken van een globale grondbalans. Hier wordt
verderop in het rapport nog op ingegaan.
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Afbeelding 6.65: Plankaart Hoogtes (Jonathan van Gog, Photoshop2020)
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6.2.6. afwaterInG

In Gisenyi regent het met enige regelmaat. Door het hoogteverschil met het achterland is het een
uitdaging om dit water gecontroleerd af te voeren. Tot op de dag van vandaag wordt het regenwater
oppervlakkig afgevoerd. Dit wordt gedaan via open goten die uiteindelijk een via een grote buis in
het Kivumeer uitkomt. Dit regenwater wordt dus direct geloosd.
In het nieuwe ontwerp wordt het water in de laatste tientallen meter opgevangen en vastgehouden.
Tot aan de boulevard wordt het water oppervlakkig afgevoerd. Dit gebeurt aan de zijkant van de
groenstrook die langs het plein richting het meer loopt. Eenmaal bij de boulevard aangekomen,
gaat het water ondergronds verder en wordt het op gevangen in een waterbergingssysteem.

Afwateringskaart

Om het water op het plein gecontroleerd en goed af te voeren, is er een afwateringskaart gemaakt.
Vanuit deze kaart is verder gekeken naar de plaatsing van de lijngoten, zandvangers en de plaatsing
van groene borders.
In de afwateringskaart is de afstroom van het water te zien, deze verloopt via de blauwe pijlen. Zo
is te zien dat er waar kan, gewerkt is met afstroom richting borders en groenvakken. Dit is niet
voor het hele plein mogelijk, hierdoor is er ook gewerkt met lijngoten. In deze lijngoten zijn om
de circa 25-30meter zandvangers geplaatst. Deze zijn nodig om het vuil op te vangen en niet door
te laten stromen richting de waterberging. Er is gekozen voor een smalle sleufgoot, zodat deze
minimaal zou opvallen in het plein. De bijpassende zandvangers, zorgen ervoor dat de afwatering
goed verloopt en problemen met verstoppingen geminimaliseerd worden.

Afbeelding 6.67: Smartlinegoot, Centraal Station Arnhem (ACO, 2019)

Afbeelding 6.68: Smartlinezandvanger, (ACO, z.d.)

Rockﬂow

Voor de waterberging onder de boulevard, wordt gekozen voor een innovatieve mogelijkheid. De
waterberging wordt gemaakt met Lapinus Rockﬂow. Deze heeft een capaciteit tot wel 95%. Er zitten
meerdere voordelen aan deze mogelijkheid. Zo is het licht om te installeren, naar maten en wensen
aan te passen, kan onder wegen/pleinen met zware verkeer belastingen en is volledig recyclebaar
en circulair doordat het gemaakt is van lavastenen. Waar bij de installatie rekening mee gehouden
moet worden, is dat het waterbergingssusteem een apart ontluchtingskanaal heeft. Op deze manier
loopt via de inlaat water in de waterberging en via het ontluchtingskanaal, wordt de lucht er
uitgelaten.. Hierdoor kan het waterbergingsysteem in snelle tijd volstromen. Deze waterberging
laat het opgevangen regenwater langzaam in de grond zakken, waardoor het water langere tijd in
het gebied blijft en voor bijvoorbeeld beplantingen opgenomen kan worden. (voor meer info zie
https://www.lapinus.com/nl-nl/applications/stedelijke-klimaatadaptatie/ )

Afbeelding 6.69: Rockﬂowsysteem onder de rijbaan (Lapinus, 2018)
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Afbeelding 6.70: Lapinus Rockﬂow (Infra Relatiedagen, z.d.)
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Afbeelding 6.71: Plankaart afwatering (Jonathan van Gog, Photoshop2020)
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Afbeelding 7.1: Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H7 Details $ Doorsnedes

In dit zevende hoofdstuk wordt er gekeken naar de gemaakte details
en doorsnedes voor het plangebied van de boulevard. Deze details en

Hiernaast is de kaart te zien met de locaties van de details en de doorsnedes.
De details die aanbod komen zijn
¤ Detail 1: Trap aansluiting op de boulevard & strandpad (1:50)
doorsnedes zijn bedoeld als verduidelijking van ontwerpopgaves en het
¤ Detail 2: Overgang boulevard & plein (1:50)
visualiseren van het plangebied. Er zijn een zevental details gemaakt met
¤ Detail 3: Aansluiting vlonderpad op het strandpad (1:20)
verschillende opgaves als het gaat om richtingveranderingen, materiaal
¤ Detail 4: Aansluiting vlonderpad op de boulevard (1:50)
overgangen, hoogtes en aansluitingen van inrichtingselementen en
¤ Detail 5: Aansluiting landmark en ingang op de omgeving (1:50)
constructies. Er zijn vijf verschillende doorsnedes gemaakt, verspreidt
¤ Detail 6: Aansluiting pergola en horeca (1:20)
over het gebied. Als eerste komen de details aan de buurt, gevolgd door
¤ Detail 7: Plein aansluiting pergola en boomspiegel (1:50)
de doorsnedes.
De doorsnedes die aanbod komen zijn:
¤ Doorsnede A-A’: Boulevard - nieuwe bebouwingen
¤ Doorsnede B-B’: Strand - privé terrein hotel
¤ Doorsnede C-C’: Groenentree west
¤ Doorsnede D-D’: Watersportsteiger
¤ Doorsnede E-E’: Groenentree oost
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Afbeelding 7.2: Locaties van details en doorsnedes in het plangebied (Jonathan van Gog, Photoshop2020)
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Afbeelding 7.3: Detail 1: Trap aansluiting op de boulevard & strandpad (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 7.4: Detail 2: Overgang boulevard & plein (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 7.5: Detail 3: Aansluiting vlonderpad op het strandpad (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 7.6: Detail 4: Aansluiting vlonderpad op de boulevard (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 7.7: Detail 5: Aansluiting landmark en ingang op de omgeving (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 7.8: Detail 6: Aansluiting pergola en horeca (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 7.9: Detail 7: Plein aansluiting pergola en boomspiegel (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 7.10: Doorsnede A-A’: Boulevard - nieuwe bebouwing (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Afbeelding 7.11: Doorsnede B-B’: Strand - privéterrein hotel (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Afbeelding 7.12: Doorsnede C-C’: Groenentree west (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Afbeelding 7.13: Doorsnede D-D’: Watersportsteiger (Jonathan van Gog, Photoshop 2020))
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Afbeelding 7.14: Doorsnede E-E’: Groenentree oost (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Afbeelding 8.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H8 Constructie

In dIt hoofdstuK wordt er GeKeKen naar de uItGewerKte ConstruCtIe
In het planGeBIed. de ConstruCtIe dIe Is uItGewerKt, Is de
watersportsteIGer.
er wordt In dIt hoofdstuK GeKeKen naar de Beste houtsoort voor
de ConstruCtIe. hIerBIJ wordt er Gelet op versChIllende zoals
sterKteKlasse, duurzaamheIdsKlasse en plaats van herKomst.
hIerna wordt er aan de hand van uItGanGspunten GeKeKen naar de
vormGevInG van de ConstruCtIe. hIer worden enKele moGelIJKheden
GesChetst en GeKeKen naar de esthetIsChe punten van de ConstruCtIe.
vervolGens wordt de watersportsteIGer Getoond In meerdere
teKenInGen, hIerBIJ wordt er Gelet op de esthetIsChe waarde voor
de watersportsteIGer. In de teKenInGen Komen alleen de esthetIsChe

verBInden teruG dIe noodzaKelIJK om de steIGer zIJn uIterlIJK te Geven.
de teKenInGen zullen Bestaan uIt versChIllende aanzIChten, doorsnedes
en detaIls.

8.1 loCatIe

De steiger die gebruikt gaat worden voor verschillende watersporten ligt in het westen van het
uitgewerkte plangebied, zie rode cirkel in onderstaande afbeelding 8.2.
Het houten vlonderpad loopt vanaf het plein tot aan de steiger. Dit is echter nog niet de
watersportsteiger, maar is een houten boardwalk die overgaat in de watersportsteiger. Het begin
van de watersportsteiger is gelegen op circa 43 meter vanaf de boulevardmuur.
De watersportsteiger wordt een vast element in het Kivumeer. Er wordt gekozen om de
watersport een vast element te maken zodat deze als vast punt aan de boulevard staat. Zo zijn de
watersportsteiger en de zwemsteiger gelijk en zijn ze beide het vaste verlengpunt van de entrees en
de boulevard.
De gehele watersportsteiger wordt met betonnen palen in het Kivumeer gefundeerd. In het meer is
nauwelijks spraken van eb en vloed. Hierdoor heeft het meer een constant waterpeil van +1460 ten
op zichten van NAP en zal er dus geen reden zijn om met een drijvende constructie te werken die
meegaan met het waterpeil.

Afbeelding 8.2: Locatie watersportsteiger (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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8.2 Visie watersportsteiger

De steiger dient als krachtig en stevig verlengde van de entree en de bouelvard te worden
gerealiseerd. Dit wordt gedaan door de steiger een vaste constructie en een vast punt in het
Kivumeer te maken. Deze krachtige en stevige verbinding wordt tevens gemaakt door de brede
opzet van 4.00m van de steiger met bijkomende, door het dek stekende staanders. Deze zullen om
de 6.00m een meter door het dek komen en een krachtig beeld geven. De steiger dient een sterk
eigen karakter te hebben die aansluit op de natuurlijke omgeving. Het natuurlijk karakter van de
steiger dient als verbinding naar de groene omgeving en het Kivumeer. Het gebruik van natuurlijke
materialen wordt vooropgesteld. Gebruik van hout in het zicht moet deze verbinden versterken.
Door het gebruik van strakke lijnen kruist de steiger de boulevard en wordt het een verlengde van
de boulevard.
De steiger dient de functie van watersport, hiermee rekening houdend dat er plek is voor
diverse watersporten. Zo dienen de watersporters van gemak te worden voorzien en moet de
watersportsteiger gemakkelijk en veilig te bereiken zijn voor gemotoriseerde boten, jetski’s, kano’s
en dergelijke. Voor de kano’s worden de aanlegsteigers verlaagd aangelegd, zodat deze gemakkelijk
in en uit het water zijn te halen.
Afbeelding 8.3: Impressie aanlegsteiger (PHBouw, z.d.)

Afbeelding 8.4: Sfeerbeeld steiger (“Pier Harbor”, z.d.)
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8.3 Uitgangspunten ontwerp watersportsteiger 8.4 Materiawalkeuze

8.4.1 Keuze voor hout voor als gehele constructie

Esthetisch aspecten
¤
¤
¤
¤

Dekdelen van hout voor sterk natuurlijk karakter en connectie met de natuurlijke
omgeving
Houtsoort moet donker van kleur zijn voor een warm effect
Indien gebruik gemaakt van andere materialen dan hout, niet zichtbaar, met 		
uitzondering van bevestigingsmaterialen
Er dient ontworpen te worden met rechte lijnen en strakke hoeken

Technische aspecten
¤
¤
¤
¤

Dekdelen dienen van zelfde houtsoort te worden gemaakt als aanlopend pad richting de
steiger
Houtendelen van de steiger dienen van afkomstig uit Centraal- of Oost-Afrika te
worden gemaakt
Zaagnaden tussen de dekdelen nauwsluitend maken
Steiger hoeft niet voorzien te worden van leuningen in verband met kleine 		
hoogteverschil tot het wateroppervlak

Voor de vormgeving van de steiger is van tevoren vastgesteld dat deze van hout geconstrueerd
gaat worden. Dit is gedaan, zodat de steiger een natuurlijke uitstraling heeft. Hout is een sterk
materiaal wat beschikbaar is in vele maten en zich gemakkelijk laat bewerken. Zo kan hout
gemakkelijk ter plaatse worden bewerkt en gemakkelijk op maat gezaagd worden. Daarbij is
hout een duurzaam materiaal om te gebruiken bij het maken van constructies. Hout is een
onuitputtelijke grondstof die veel voorkomt in de natuur. Mits dit op een verantwoordelijk en
gecontroleerde manier gebeurt. Een ander duurzaam aspect van hout is de opslag van CO2. Tijdens
de groei van het hout, wordt er CO2 opgeslagen in het hout, wat pas vrijkomt bij verbranding van
het hout. Dit in tegenstelling van bijvoorbeeld staal, beton en composiet. Bij het produceren van
deze materialen wordt veel CO2 uitgestoten, wat niet bijdraagt aan het duurzame aspect van het
ontwerp (GMB, 2019).
Er is niet gekozen om te werken met stalen liggers, dit met het oog van de esthetische kant van de
steiger. De steiger moet van alle kanten, van het land en het water, een houtlook hebben. Als er
staal zou worden toegepast, wordt er van deze esthetische waarde afgestapt.
Wel wordt er gekozen om de fundering van de steiger van beton te maken. Dit zal wel pas 2.00
meter onder waterlijn zijn. Door dit te doen is de gehele uitstraling van de steiger van hout en
is de betonfundering niet zichtbaar vanaf land of vanaf het water. Er is gekozen om deze pas op
2.00 meter onder de waterlijn te beginnen, omdat op deze manier de zijkant en de onderkant van
de verschillende vaartuigen niet beschadig kunnen raken door de randen van de betonfundering.
Door de diepte van 2.00 onder de waterlijn, kunnen ook de eventuele mensen in het water zich
niet bezeren aan de fundering. Hier is van uit zowel esthetisch als functionele waarde naar gekeken
in het ontwerp.
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8.5 Multicriteria analyse

8.4.2	Selectiecriteria houtsoorten

De houtsoorten die beoordeeld gaan worden in de mca zijn van tevoren geselecteerd op specifieke
selectiecriteria. Door deze selectiecriteria van tevoren op te stellen worden de houtsoorten van
tevoren al beoordeeld op vier belangrijke eisen, namelijk sterkteklasse, herkomst, levensduur en
kleur.

Sterkteklasse:

Het hout voor steigers en vlonders moet voldoende sterk zijn om meerdere mensen tegelijk tijd te
kunnen dragen boven op het eigen gewicht van de constructie. Hiervoor moet het hout minimaal
voldoen aan de sterkteklasse D30.

Herkomst:

Het hout wat geselecteerd wordt moet van Afrikaanse bodem zijn. Er zijn in Afrika veel plantages
die gecertificeerd zijn om hout te mogen verkopen volgens het FSC-keurmerk. Dit hout is op
duurzame manier geoogst. Door te kiezen voor Afrikaans hout, hoeft het hout niet de oceanen
over en kan het met vrachtwagentransport naar de locatie gebracht worden.

Levensduur:

Een goede constructie gaat langer mee dan 10-15 jaar, daarom moet de houtsoort minimaal
voldoen aan een verwachte levensduur van 20 jaar. Deze eis zorgt ervoor dat er alleen hout
geselecteerd kan worden duurzaamheidsklasse 1 of 1-2.

Kleur van het hout:

De houtsoort moet voldoen aan een donkere kleur qua uitstraling. Zo krijgt de constructie een
warme en luxe uitstraling en past het bij de luxe boulevard en het ontwerp.

Voor het maken van de watersportsteiger is het van belang om te weten dat de materialen die
gebruikt gaan worden de beste optie zullen zijn. In deze mca wordt er gekeken naar de levensduur,
sterkteklasse, herkomst, duurzaamheidsklasse en het hebben van keurmerken.

8.5.1 Beoordelingscriteria

Om een goede analyse maken zijn er verschillende beoordelingscriteria nodig. Deze criteria zijn
gekozen met het oog op duurzaamheid. Zo is het belangrijk dat de houtsoorten goed score op de
onderliggende criteria, zodat deze bij zullen dragen aan een duurzaam ontwerp voor de boulevard.
Er is gekozen om niet te kijken naar kosten, dit omdat het ontwerp niet gebonden is aan een prijs,
dus is deze criteria niet relevant.
Hieronder zijn de criteria te zien, met een wegingspercentage. Het percentage is gebaseerd
verhouding tot de bijdrage voor de duurzaamheid.
De belangrijkste aspecten zijn de keurmerken met relatie tot de kap van het hout. Ook de
herkomst van het hout is van groot belang. Een houtsoort die meer kilometers moet afleggen om
geïmporteerd te worden, zal door het aantal kilometers minder duurzaam zijn. Hierdoor is de
keuze om deze beide voor 30% mee te laten tellen. De duurzaamheid- en sterkteklasse geven een
beeld van de levensduur en de belastbaarheid van het hout en zijn met het oog op duurzaamheid
van mindere waarde dan de keurmerken en herkomst van het hout.
¤ Keurmerken (30%)
¤ Herkomst (30%)
¤ Duurzaamheidsklasse (20%)
¤ Sterkteklasse (20%)
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Keurmerken

Hout wat tegenwoordig verhandeld wordt, moet voldoen aan het FSC-keurmerk. (Forest Steward
Council). Dit keurmerk staat voor economische en ecologische aspecten van duurzaam bosbeheer.
Dit betekend dat er vast gelegd is dat het hout op verantwoordelijke manier voor mens, dier en
natuur is geoogst. FSC-keurmerk wordt per gebied vastgesteld en werkt door te kijken welke
beleidsmaatregelen er vereist zijn om te voldoen aan de FSC-keurmerkstandaarden. (Houtbase,
z.d.-a)
Het tweede keurmerk wat hout kan krijgen is het PEFC-keurmerk. (Programm of Endorsement
of Forest Certification Schemes.) Dit keurmerk garandeert dat het hout uit duurzaam beheerde
bossen komt en dat de houtoogst via een duurzame en legale manier heeft plaatst gevonden. Met
dit keurmerk wordt er gewerkt met lokale keuringen en of deze keuringen voldoen aan de gestelde
richtlijnen en eisen van PEFC. (Houtbase, z.d.-b)
5 punten		
2.5 punten
0 punten		

De duurzaamheidsklasse van het hout geeft een indicatie van de schatting dat er verwacht dat
het hout mee kan gaan. Dit gaat om onbehandeld hout zonder verduurzamingsaanpassingen. De
duurzaamheidsklasses zijn ingedeeld in meerdere klasses die responderen naar de geschatte tijd dat
het hout mee zou kunnen gaan. (Houtbase, z.d.-c)
5 punten		
4 punten		
3 punten		
2 punten 		
1 punten		

Duurzaamheidsklasse 1 – 25 jaar of meer
Duurzaamheidsklasse 2 – 15 tot 25 jaar
Duurzaamheidsklasse 3 – 10 tot 15 jaar
Duurzaamheidsklasse 4 – 5 tot 10 jaar
Duurzaamheidsklasse 5 – 5 jaar of korter

FSC & PEFC
FSC of PEFC
Geen keurmerk

Herkomst

Voor de import van hout is het belangrijk waar het hout vandaan komt. De importkosten van
hout kunnen hoog worden als het van ver moet komen. Daarom wordt er geprobeerd met hout te
werken uit Rwanda of het oosten van Congo.
Hoe verder het hout moet reizen, des te lager wordt het cijfer.
5 punten		
4 punten		
3 punten		
2 punten		
1 punten		
0 punten		

Duurzaamheidsklasse

Rwanda
Oost- Congo/Uganda
West-Congo
Angola/Gabon/Kameroen
Nigeria
Overige Afrikaanse landen

Sterkteklasse

De sterkteklasse voor een houtsoort is van belangrijk als het gaat om krachten die op de vezel
worden uitgeoefend. Het getal zegt iets over de representatieve waarde voor de buigsterkte
evenwijdig aan de vezel. Hiermee wordt gerekend als er gekeken wordt naar de doorbuiging van
een constructie. (Megelink, 2019)
5 punten		
4 punten		
3 punten		
2 punten		
1 punten		
0 punten		
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D50 of hoger
D40
D35
D30
Tussen D20 & D30
Lager dan D20
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8.5.2 ConClusIe multICrIterIa-analyse

In de afbeelding 8.5 en 8.6 is de uitwerkingen van de multicriteria-analyse te
vinden. Hierin is te zien dat de houtsoort Tali het beste scoort. Tali is in alle
criteria het beste beoordeeld en komt met een 4.50 als beste optie naar voren.
De hoge score komt mede door de verkrijgbaarheid van het hout in het oosten
van buurland Congo.
De mca tabellen kunnen tevens gebruikt worden voor de andere constructie
uitwerkingen, mits deze op dezelfde waarde en selectiecriteria worden
beoordeeld.

Afbeelding 8.5: Houtgegevens voor MCA

Afbeelding 8.6: Uitslag MCA
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8.6 Dimensionering watersportsteiger
Voor het dimensioneren van constructies zijn er vaste regels waaraan gehouden kan worden. Zo
ook voor deze aanlegsteiger voor watersporters. Er worden aannames gedaan voor de maten van
de langsliggers, dwarsligger en de dekplanken van de steiger. Dit wordt volgens vuistregels gedaan.
Deze vuistregels zijn voorgekomen tijdens de studie en zijn een middel om een snelle uitspraak
te kunnen doen over de dimensionering van onderdelen. Voor een volledige en betrouwbare
dimensionering moet er altijd een dimensioneringsberekening gemaakt worden, deze zal de
uiteindelijke maten van de constructie bepalen. Dit met het oog op de veiligheid.

Liggers

Volgens vuistregels moeten de liggers gedimensioneerd worden met 1/20 van de lengte van de
overspanning. De breedte is 1/3 -1/4 van de hoogte van de ligger. Voor de langsliggers betekent
dit bij een overspanning van 300cm het volgende, namelijk 300/20 = 15 cm of te wel 150mm. De
breedte hiervan wordt dan 150/3= 50mm. De langsligger wordt gedimensioneerd op 150x50mm
(h*b) met een lengte van 3000mm.

Dwarsliggers

Afbeelding 8.7: Bouwtekening aanlegsteiger (PHBouw, z.d.)

Voor de dwarsliggers wordt er een maat gegeven van 400cm van overspanning. 400/20= 20cm of
wel 200mm. De breedte hiervan wordt 200/3= 66,67mm. Dit is geen handelsmaat en wordt naar
boven afgerond naar 70mm. (GWW Hout import, z.d.)
Dit betekent dat de dwarsligger wordt gedimensioneerd op 200x70mm (h*b) bij een lengte van
4000mm.

Staanders

Voor de staanders zijn geen vaste vuistregels om deze te dimensioneren. Hierom is er gekeken
naar verschillende gelijke aanlegsteigers. Hierin is te zien dat de staanders worden uitgevoerd in de
maten 200 of 250mm (zie afbeeldingen 8.7 en 8.8).
Voor de staanders voor de watersportsteiger wordt er gekozen voor staanders van 250x250mm.
Dit omdat deze maat een robuuste en krachtige uitstraling geeft aan de palen die door het dek
heen komen. Ook zullen de 250mm palen een stevige draagkracht hebben en stevig zijn als er een
vaartuig tegen de steiger zou varen of stoten.
Afbeelding 8.8: Meerpalen als staanders (Nijenhuis, z.d.)
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Dekplanken

De vuistregel voor dekplanken is dat deze 1/25 tot 1/30 van de lengte van de overspanning mag
zijn. Dit is de overspanning tussen de liggers, waar de dekplanken op gemonteerd worden. Deze
overspanning is voor de watersteiger rond de 60-65cm.
De dekplank zal dus 1/25 van deze 60cm moeten zijn, dan kom je uit op 60/25 = 2,4cm en dus
24mm. Bij een overspanning van 65cm wordt dit 1/25 van 65cm, dan kom je uit op 65/25=2,6cm,
wat 26mm is. (TU Delft, 2013)
Om te werken met handelsmaten is er gekozen om te gaan voor 30mm als dekplank.
Dekplanken zijn qua breedtemaat verkrijgbaar in 145mm en 190mm voor een dikte van 30mm.
Voor de staanders is ook een grote maat genomen voor een krachtige en robuuste uitstraling. Om
dezelfde reden wordt er voor de dekplanken gekozen om te gaan voor planken van 190mm breed.
De maten die gebruikt gaan worden in de constructie zijn:
¤ Staanders: 250x250mm
¤ Dwarsliggers: 200x70mm
¤ Langsliggers: 150x50mm
¤ Dekplanken: 30x190mm
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8.7 ConstruCtIeteKenInGen ‘watersportsteIGer’
De vormgeving van de constructie is vooraf bestudeerd door middel van verschillende schetsen te
maken. Hierbij is te zien dat er meerdere stijlen van dek zijn geprobeerd.
Uiteindelijk is er gekozen om het dek in visgraatmotief te leggen, die doorloopt in de aanlegsteiger.
Op deze manier lopen de planken door en liggen alle planken de zelfde richtingop. Door het
dek in een visgraat te leggen, creëer je eveneens een visuele pijl richting het Kivumeer die de
verbinding met het Kivumeer en de boulevard versterkt.
Er is tevens gekeken naar de zichtbaarheid van de staanders. Hierbij is er gekeken naar of deze
onder het dek zouden blijven, allemaal moesten doorsteken (om de 3.00m) of dat dit om en
om werd (om de 6.00m). Er is gekozen om dit te doen om de 6.00m. Op deze manier krijgt de
watersportsteiger een krachtige en robuuste uitstraling zonder dat de palen te aanwezig zijn in het
ontwerp.

Afbeelding 8.9: Schets voor mogelijkheden legrichting dekplanken

Afbeelding 8.10: Schets naar mogelijkheden uit vormgeving staanders
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Voor de fundering van de houtenstaanders, is gekozen voor betonfundering. De palen 2.00 meter
onder de waterlijn in beton geplaatst. Op deze manier hebben de naast gelegen kano’s, jetski en
andere watersportvaartuigen geen hinder van deze betonnen fundering. De betonpalen worden
met een variabele lengte in de vulkanische bodem van het meer geplaatst. Deze dieptes en lengtes
moeten nog worden onderzocht en zijn reeds onbekend.
De verschillende boten en kano’s die aan gaan leggen aan de steiger krijgen allemaal de
mogelijkheid om aan bolders vastgemaakt te worden. Voor de watersportsteiger is gekozen om
een kleine bolder met ledverlichting toe te passen. Zo krijgt de steiger in de avonduren ook
verlichting, zo kunnen de verschillende boten ook in het donker vast of los gemaakt worden.

Afbeelding 8.11: Bolder Suvas met LED verlichting (SavLED, z.d.)

Ook komen de aanlegsteiger lager te liggen dan de hoofdsteiger. Dit is gedaan om gemakkelijker
uit of van het voertuig te stappen. Op deze manier zijn de kano’s en boten gemakkelijker uit het
water te halen, mochten deze er uitgehaald moeten worden.
Op de pagina’s hierna worden de constructietekeningen getoond, dit zijn:
¤ Bovenaanzicht (1:200), origineel is A3, ook bijgevoegd als bijlage
¤ Zijaanzicht (1:20)
¤ Detail 1: Aansluiting vlonder pad en strand (1:20) & Doorsnede D-D’ (1:20)
¤ Detail 2: 90 graden hoek aansluiting (1:20)
¤ Detail 3: Aansluiting aanlegsteigers (1:20)
¤ Detail 4: Aansluiting 45 graden hoek (1:20), origineel is A3, ook bijgevoegd als bijlage 9
¤ Doorsnede A-A’ (1:20)
¤ Doorsnede B-B’ (1:20)
¤ Doorsnede C-C’ (1:20)

Afbeelding 8.12: Bolder Suvas met LED verlichting (SavLED, z.d.)
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Afbeelding 8.13: Bovenaanzicht watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 8.14: Zijaanzicht watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 8.15: Detail 1 watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 8.16: Detail 2 watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 8.17 Detail 3 watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 8.18: Detail 4 watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 8.19: Doorsnede A-A’ watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 8.20: Doorsnede B-B’ watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 8.21: Doorsnede C-C’ watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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8.8 KostenramInG

om een InzICht te KrIJGen In de prIJs van de watersportsteIGer, Is er een
KostenramInG GemaaKt. deze Is samenGesteld met meerdere prIJzen uIt
nederland.

Afbeelding 8.22º: Kostenraming watersportsteiger (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 9.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H9 Grondbalans

In dIt hoofdstuK wordt de GloBale GrondBalans van de Boulevard In
GIsenyI laten zIen. dIt Is een GloBale GrondBalans van het GeKozen
planGeBIed van het Cultuur-eConomIsChe pleIn.

Uitgangspunten voor de grondbalans:
¤ Aangrenzende gebieden en groenstructuren zijn niet meegerekend in de ontgravingen of
aanvullingen
¤ Voor de distributie van de grond, wordt uitgegaan van schone grond. Dit zal voor
realisatie van het ontwerp nog getest moeten worden.
¤ Wegens uitblijvend van verstrekking van bodemgegevens is er geen uitspraak te doen
over de daadwerkelijke grondsoort die vrijkomt bij ontgraving
¤ Cunnetten voor verhardingen zijn niet meegerekend in de grondbalans

De grondbalans is aan de hand van hoogtecijfers gemaakt. Deze hoogtecijfers zijn tijdens de
inventarisatie en analyse gemaakt op basis van foto’s, video’s en aannames. Hierdoor kunnen de
hoogtecijfers verschillen met de huidige situatie. De grondbalans is gemaakt aan de hand van de
tekening Grondbalans boulevard- Gisenyi.dwg, deze is te zien hiernaast op afbeelding??.
Voor de uitvoer van het plan moet een aantekening gemaakt worden, er kan niet volledig uitgegaan
worden dat de gemaakte grondbalans betrouwbaar is, dit omtrent de bodemgegevens die miste
tijdens het maken van de grondbalans. Deze ontbraken en zijn tijdens het gehele project niet
verstrekt door de opdrachtgever.
In afbeelding 9.2, is te zien dat er veel grond zal overblijven na het ontgraven van de gebieden.
Deze grond kan op meerdere manieren gebruikt worden in het gebied. Zo kan het grootste
gedeelte worden gebruikt om het de natuurlijke zone op te hogen wat buiten het plangebied, aan
de westkant, voorbij het de watersportsteiger, van het cultuur-economische plein ligt. Dit houdt
in dat het gebied geëgaliseerd wordt met de vrijgekomen grond en op sommige plekken verhoogd
gaan worden. De exacte ophogingen en hoeveelheden zijn niet te maken zonder hoogtecijfers uit
dat gebied. Daarom worden er geen uitspraken gedaan hoeveel grond daar verspreidt kan worden.
Een andere mogelijkheid om grond te gebruiken binnen de grenzen van de boulevard is het
gebruik maken van de grond ter aanvulling van het plein aan de rand van de recreatieve zone. Dit
plein wordt met tientallen meters uitgebreid en zal verhoogd worden vergeleken met de huidige
situatie. Ook hier vallen geen uitspraken over te doen, hoeveel grond hier te gebruiken is uit de
ontgraven van dit plein.
Concluderend kan er gezegd worden dat er tijdens het ontgraven van het gebied veel grond vrij
zal komen, dit zal naar aanname in alle deelgebieden zijn. Er zijn meerdere mogelijkheden om
de overige grond te behouden in het gebied. Met betere hoogte- en bodemgegevens kan er meer
gezegd worden over de grond en is er een betere grondbalans te maken.

Afbeelding 9.2: Grondbalans berekening
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Afbeelding 9.3: Grondbalans cultuur-economisch plein boulevard (Jonathan van Gog, AutoCAD 2020)
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Afbeelding 10.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H10 Kostenraming & Fasering

In dit hoofdstuk komen de kostenraming en de fasering voor het
plangebied van het cultuur-economische plein van de boulevard aanbod.

10.1 Raming

Hiernaast is de kostenraming voor het plangebied te vinden. De uiteindelijke prijs van iets meer
dan 4 miljoen geworden voor een plangebied van circa 27665m². Met deze oppervlakte en de 4
miljoen komt de gemiddelde vierkante meter prijs voor het gebied uit rond de €145,-. Dit is een
mooie prijs als je gaat kijken welke materialen er gebruikt zijn. De materialen die gebruikt zijn, zijn
luxe materialen voor de realisatie.
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Afbeelding 10.2: Kostenraming realisatie cultuur-economisch plein Gisenyi
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10.2 Fasering
Indien de prijs van 4 miljoen te hoog is om het gehele gebied in een keer te realiseren is er een
mogelijkheid om het plan gefaseerd uit te voeren in drie fases. Wel wordt geadviseerd om de fases
geheel uit te voeren en niet op te splitsen in nog kleine fases. Hierdoor zal de fase maar ook het
ontwerp zijn kracht verliezen zoals het door de ontwerpers is bedoeld.
Deze fases zijn:
¤ Alle onderdelen van de hoofdboulevard, het cultuur-economische plein , de ingangen
oost en west met alle bijhorende beplanting van deze onderdelen
¤ Vlonderpaden en steigers
¤ Strandgebied

Fase 1:

Als eerste kan de fase van de hoofdboulevard met het plein en de ingangen worden gerealiseerd.
Deze onderdelen zijn de basis van het ontwerp en dienen dan ook als eerste uitgevoerd te worden.
Deze onderdelen zijn cruciaal om de boulevard te ervaren zoals hij bedoeld is in het ontwerp. De
boulevard en het plein horen gezamenlijk uitgevoerd te worden om de identiteit van de boulevard
en het plein te garanderen. Deze onderdelen zorgen ervoor dat de visie en de vraag van Rubavu
wordt beantwoord. Zonder een van beide is het of een lange strook met beplanting of juist alleen
een plein midden aan het Kivumeer, zonder duidelijke verbindingen met zijn omgeving. Om
deze verbinden te laten slagen is het dus ook van belang om de boulevard op te kunnen komen in
dezelfde stijl als de boulevard. Hiervoor is het belangrijk dat de entrees meegenomen worden in
deze fase. Dit alles moet gebeuren inclusief alle bijhorende beplantingen. De overige onderdelen
kunnen als uitbreidingen gezien worden van het plan en kunnen daarom in een later stadia worden
uitgevoerd. Wel is er van belang dat er gekeken wordt naar de verbinding van de entrees op de
boulevard. Deze is in het ontwerp verbonden door middel van het vlonderpad. Dit kan tijdelijk
worden opgelost door in de plaats van het gedeelte vlonder, de boulevard en de entree te verbinden
met dezelfde granieten stenen.
Om fase 1 uit te voeren is er circa tussen de 2,5 tot 2,7 miljoen nodig. Er wordt geadviseerd deze
fase niet op te splitsen, maar geheel als 1 uit te voeren.
Alle onderdelen die gerealiseerd worden in deze fase zijn:
¤ Granieten hoofdboulevard
¤ Cultuur-economisch plein
¤ Entree’s oost en west
¤ Verlichting boulevard en plein
¤ Zitelementen
¤ Verhoogde borders
¤ Prullenbakken
¤ Lijngoten
¤ Pergola
¤ Beeldenkunst
¤ Twee landmarks
¤ Boulevardmuur
¤ Waterberging van Rockflow
¤ Alle beplanting tot aan de boulevardmuur: bomen, heesters, vaste planten en klimplanten
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Afbeelding 10.3: Fase 1 van de fasering (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Fase 2:

Als tweede fase kan ervoor gekozen worden om de vlonderpaden en de steigers aan te leggen. Deze
zijn van minder essentieel belang voor de ervaring van de boulevard. Zoals eerder genoemd zijn
de vlonderpaden en steigers een toevoeging die bijdrage aan de ervaring van de boulevard. Zonder
vlonderpad en steigers is de boulevard nog steeds een krachtig ontwerp. Er is gekozen om de
vlonderpaden en de steigers later te kunnen toevoegen omdat dit zijtakken zijn van de boulevard.
Ze zijn van minder belang om de doorlopende boulevard zijn continuïteit en doorstroom te
geven. Wel zorgt deze verbinding ervoor dat het Kivumeer bij de boulevard getrokken wordt en
andersom.
Om fase twee uit te voeren is circa is er circa 1 miljoen nodig.
Alle onderdelen die gerealiseerd worden in deze fase zijn:
¤ Vlonderpaden inclusief trappen
¤ Watersportsteiger
¤ Zwemsteiger
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Afbeelding 10.4: Fase 2 van de fasering (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Fase 3:

Om de derde en laatste fase uit te voeren is er circa €300.000,- nodig. Dit is een stuk minder dan
de andere fases, maar kan zomaar de doorslag geven om een plan en/of fase niet door te laten gaan.
In deze derde en laatste fase is er alleen nog de realisatie van het lagergelegen strandgedeelte, de
aansluiting op de vlonderpaden, de trappen met aansluiting op de boulevard en alle beplantingen
van het strandgedeelte. Er is gekozen om deze onderdelen als laatste in de fasering te doen, omdat
deze het minst bijdrage aan de visie van Rubavu. De huidige situatie voor het lagergelegen gedeelte
en het strand is nog van de kwaliteit dat het kan blijven liggen in het ontwerp. Wel moet dit deel
gerealiseerd worden volgens ontwerp om volledig bij te dragen aan het ontwerp en de gelegen
boulevard zijn kracht en identiteit te geven die bedoeld is in het ontwerp.
Alle onderdelen die gerealiseerd worden in deze fase zijn:
¤ Strandpad
¤ Boulevardtrappen
¤ Al het groen vanaf de boulevard muur tot aan de strandlijn, zoals bomen en heesters
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Afbeelding 10.: Fase 3 van de fasering (Jonathan van Gog, Photoshop 2020)
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Afbeelding 11.1 : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)

H11 Ontwerpproces

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwerpprocessen van

de vorming van het masterplan en het definitieve ontwerp nader
verklaard. Dit wordt tekstueel en vooral visueel weergegeven. Het
hoofdstuk bestaat uit masterplan, inrichtingstekening ontwerpproces,
ontwerpproces objecten en ontwerpproces aansluitingen. De twee
technische ontwerpers hebben samen het gehele masterplan ontworpen
waarna ze vervolgens individueel hebben gewerkt aan het door hun
eigen uit te werken deel.

11.1 Ontwerpproces masterplan

In hoofdstuk ier is beschreven hoe het masterplan is gevormd aan het hand van de aangeleverde
masterplannen van de derde jaar deeltijd studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit
is echter maar een zeer klein deel van hoe het masterplan gevormd is. Uit deze masterplannen
hebben losstaande ideeën ter inspiratie gezorgd voor de nadere ontwikkeling van het masterplan.
Wij hebben als eerst deze masterplannen geanalyseerd op realisme en maakbaarheid. Hierbij
hebben wij vooral gekeken naar de huidige vs. de nieuwe situatie. Hieruit hebben wij kunnen
concluderen dat helaas geen van de ontwerpen nauwkeurig rekening had gehouden met de
huidige situatie. Hierbij is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met aanwezige hoogteverschillen,
groenstructuren en bestaande essentiële bebouwing in de vorm van hotels. Deze kenmerken
konden met de eisen van de opdrachtgever niet verwijderd worden.

Ligging boulevard.

Als eerst hebben wij onderzocht ‘waaruit moet de boulevard bestaan in dit gebied’. Hierbij hebben
we de gehele kustrand geanalyseerd en hierbij vooral gekeken naar de omgeving. Zo is een kaart
gemaakt waar de kansen en opgaves binnen het plangebied liggen. Hierin is als eerst een logisch
begin- en eindpunt vormgegeven aan de grens van buurland Congo en aan de oostzijde van de
Sebaya rivier. Er is gekozen voor deze delen omdat deze punten een grote bijdragen kunnen
leveren in het vergroten van de gewenste sociale en economische doelstellingen. Zo is het gebied
zeer makkelijk te bereiken vanuit Congo en kan het voormalig geïsoleerd oostdeel van de Sebaya
rivier profiteren van de economische groei door middel van de boulevard. Op afbeelding 11.2 t./m
11.5 zijn de ontwerpanalysekaarten weergegeven. Op de kaarten is te zien hoe de directe omgeving
is geanalyseerd op basis van ontwerp gerelateerde aspecten.

Dit heeft voor ons geresulteerd in een intensief ontwerpproces waarbij wij het gehele masterplan
nieuw hebben moeten ontwerpen om tot een realistisch ontwerp te komen. Dit is een intensief en
tijdrovend proces geweest van c.a. 5/6 weken. In de kopjes hieronder wordt kort uitgelegd welke
keuzes we hebben gemaakt en waarom. Dit wordt uitgelegd in beeld en woord.
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Afbeelding 11.2: Ontwerpanalyse west, JT Design 2020)

Afbeelding 11.3: Ontwerpanalyse west, JT Design 2020)

Afbeelding 11.4: Ontwerpanalyse midden, JT Design 2020)

Afbeelding 11.5: Ontwerpanalyse oost, JT Design 2020)
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De boulevard

Na het bepalen van de ligging van de boulevard is vervolgens onderzocht op welke manier we de
boulevard wilde vormgegeven. Tijdens het analyseren van het plangebied en het vormen van de
visie kwam sterk naar voren dat het plangebied op dit moment verschillende karakters heeft. Zo is
er een natuurlijk deel maar ook een cultuurlijk deel ten westen van de Sebaya rivier. Dit wilde wij
accentueren en hebben daarom besloten de boulevard te verdelen in twee vormstijlen genaamd:
modern en organisch. De organische vorm meandert als het ware van het westelijke beginpunt
tot de grens van het moderne deel. Deze meanderende vorm is zeer goed toe te passen in de
huidige situatie. Na het deel dat op organische wijze is vormgegeven loopt deze vervolgens in het
cultuurlijke deel over naar een moderne vormgeving. Deze is te herkennen aan rechte vormen met
rechthoekige inkepingen in de boulevard. Zie aafbeeldingen 11.8 t/m 11.10 voor het ontwerpproces
van de boulevard.

Na he bepalen van het begin- en eindpunt hebben we de vormgeving van de directe boulevard
onderzocht. Hierbij is voortdurend gekeken naar een architectonische vormgeving waarbij de
huidige situatie niet belemmerd zou worden. Hierbij kan gedacht worden aan het behouden van
bebouwing en groenstructuren. Al snel werd duidelijk dat de boulevard direct aan het Kivumeer
moest komen te liggen waar op dit moment een geasfalteerde rijbaan gelegen is. De rijweg ten
noorden van deze rijbaan is ook onderzocht maar deze is te essentieel om te verwijderen en de
locatie was te ver verwijderd van het Kivumeer. Deze locatie is gekozen omdat deze strook langs
de kust de meeste schoonheid en potentie had in relatie tot zijn omgeving. Zo kon door middel
van de boulevard een multifunctionele verbinding gemaakt worden met het strand, Kivumeer en
omliggende natuur. Zie afbeelding 11.7 voor de ligging van de boulevard.

Afbeelding 11.6: Afgevallen ligging boulevard (JT Design 2020)

Afbeelding 11.7: Definitieve ligging, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.8 Bouleevrd totaal modern (JT Design 2020)

Afbeelding 11.9: Boulevard totaal organisch (JT Design 2020)

Afbeelding 11.10 Definitieve vormgeving boulevard (JT Design 2020)
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De boulevard 'Masterplan'

Na het bepalen van het tracé en de gewenste vormgeving zijn wij bezig gegaan met het totaal
vormgeven van de gehele boulevard. Hierbij hebben we het eind- en beginpunt voorzien van
een karakteristiek plein waarna de boulevard gedurende van begin- naar eindpunt langs allerlei
interessante kenmerken komt. Zo zijn in totaal vier pleinen vormgegeven en vier boardwalks. In
totaal zijn 4 schetsontwerpen (SO) gemaakt. Op de afbeeldingen hiernaast staan de belangrijkste 3
van oud naar recent (afbeelding 11.11 tot 11.13)

Afbeelding 11.11: SO boulevard versie 1 (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.12: SO boulevard versie 2 (JT Design 2020)

Afbeelding 11.13: DO boulevard (JT Design 2020)
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Pleinen

Binnen het ontwerp zijn in totaal vier pleinen gerealiseerd.
Deze bestaan uit de pleinen van het begin en eindpunt
en twee pleinen centraal van de boulevard. Hiervan
zijn de twee linker pleinen op een organische manier
vormgegeven en twee rechter pleinen volgens conform
modern. Deze pleinen zijn na een ontwerpproces tot stand
gekomen hierin is gekeken naar de gewenste vormgeving
en toepassing in de omgeving.

Afbeelding 11.14: Ontwerptraject plein 1 (JT Design 2020)

Plein I

Plein 1 bestaat uit het meest linker plein. Dit plein is
het economische- en cultuurlijke plein. Op dit plein
staan economische ontwikkeling centraal. Hierbij moet
de bezoeker de Rwandese cultuur van dicht bij kunnen
beleven. Het ontwerpproces is hiernaast weergeven van
oud naar recenter.

Afbeelding 11.15: Ontwerptraject plein 1 (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.16: Ontwerptraject plein 1 (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.17: Ontwerptraject plein 1 (JT Design 2020)

Afbeelding 11.18: Ontwerptraject plein 1 (JT Design 2020)

Afbeelding 11.19: Ontwerptraject plein 1 (JT Design 2020)

Afbeelding 11.20: Ontwerptraject plein 1 (JT Design 2020)
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Plein II

Plein II is het plein dat ten oosten van plein 1 ligt. Dit
plein is qua omvang en functie vergelijkbaar aan het eerste
plein. In tegenstelling tot plein I ligt hier de focus op
cultuur- economisch. Dit komt doordat dit deel midden
in het toeristische deel ligt. De bezoeker kan hier genieten
van de Rwandese cultuur en kan gebruik maken van
verschillende wateractiviteiten. Het ontwerpproces is
hiernaast weergeven van oud naar recenter.

Afbeelding 11.21: Ontwerptraject plein 2, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.22 Ontwerptraject plein 2, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.23: Ontwerptraject plein 2, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.24: Ontwerptraject plein 2, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.25: Ontwerptraject plein 2, (JT Design 2020)
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Plein III

Dit plein is één groot modern evenementen en ontmoetingsplein. Het plein diende een moderne uitstraling te hebben
en moest als het ware de bezoeker vanuit de bovenliggende entree het kivumeer optrekken. Ook moest het plein ruimte
bieden voor een grote zitkade. Het ontwerpproces is hiernaast weergeven van oud naar recenter.

Afbeelding 11.26: Ontwerptraject plein 3, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.27: Ontwerptraject plein 3, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.28: Ontwerptraject plein 3, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.29 Ontwerptraject plein 3, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.30: Ontwerptraject plein 3, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.31: Ontwerptraject plein 3, (JT Design 2020)
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Plein IV

Plein 4 is het laatste plein en heeft als primaire taak een verbinding te vormen met de boulevard
en de overkant van de Sebaya rivier. het plein is modern vormgegeven en is diende een bescheiden
plein te zijn voor de lokale bevolking en visserij. Het ontwerpproces is hiernaast weergegeven.

Afbeelding 11.32: Ontwerptraject plein 4, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.35: Ontwerptraject plein 4, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.33: Ontwerptraject plein 4, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.34: Ontwerptraject plein 4, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.36: Ontwerptraject plein 4, (JT Design 2020)

- 175 -

Afbeelding 11.37: Ontwerptraject plein 4, (JT Design 2020)
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Boardwalks

In het plangebied zijn zoals eerder beschreven 4
boardwalks gelegen Deze boardwalk dienen als
afscheidingen van de verschillende zoneringen in het
plangebied.. De boardwalks hebben ieder hun eigen
functie en uitstraling. Al deze constructies zijn gemaakt
van hout en dienen tevens als landmark op het water.
Het ontwerpproces van deze boardwalks is hiernaast
weergegeven.

Afbeelding 11.38: Ontwerptraject boardwalk 1, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.40:: Ontwerptraject boardwalk 1, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.41: Ontwerptraject boardwalk 1, (JT Design 2020)

- 176 -

Afbeelding 11.39: Ontwerptraject boardwalk 1, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.42:: Ontwerptraject boardwalk 1, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.43: Ontwerptraject boardwalk 2, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.44: Ontwerptraject boardwalk 2, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.45: Ontwerptraject boardwalk 2, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.46: Ontwerptraject boardwalk 2, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.47: Ontwerptraject boardwalk 2, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.48: Ontwerptraject boardwalk 2, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.49: Ontwerptraject boardwalk 3, (JT Design 2020)

Afbeelding 1150.: Ontwerptraject boardwalk 3, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.51: Ontwerptraject boardwalk 3, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.53: Ontwerptraject boardwalk 3, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.52: Ontwerptraject boardwalk 3, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.54: Ontwerptraject boardwalk 4, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.55: Ontwerptraject boardwalk 4, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.56: Ontwerptraject boardwalk 4, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.58: Ontwerptraject boardwalk 4, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.57: Ontwerptraject boardwalk 4, (JT Design 2020)
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De boulevard 'vorm'

Nadat de vormentaal was gevormd is gekeken hoe we
de boulevard op het gebeid van materialisatie wilde
vormgeven zodat de gewenste accentuering van organisch
en modern benadrukt werd. Dit is uiteindelijk gedaan
door de randen van de boulevard karakteristiek vorm te
geven. Hierbij is na een vormenstudie gekozen voor een
tweedeling qua randen. Zo is de rand in het organische
deel op een organisch manier vormgegeven met een
glooiende rand. In het modern deel is de rand voorzien
van een rechthoekige inkeping.

Afbeelding 11.61: Vormgeving boulevard, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.59: Vormgeving boulevard, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.60: Vormgeving boulevard, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.62: Vormgeving boulevard, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.63: Vormgeving boulevard, (JT Design 2020)
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Entree en aansluitingen

Tijdens het vormen van het masterplan diende een aantal opgaves
vormgegeven te worden. Dit betrof specifiek de aansluitingen op en aan
de boulevard. Hier kan gedacht worden aan trappen, materiaalovergangen
en hellingbanen. Er is hierbij voortdurend gekeken op welke manier dit
zowel functioneel, technisch als esthetisch vormgegeven kon worden. Het
ontwerpproces van deze aspecten is op de volgende afbeeldingen te zien.

Afbeelding 11.64: Aansluitingen, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.65: Aansluitingen, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.66: Aansluitingen, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.67: Aansluitingen, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.68: Aansluitingen, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11/69: Aansluitingen, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.70: Aansluitingen, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.71: Aansluitingen, (JT Design 2020)
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Ruimtelijke beleving

Een belangrijk aspect voor het vormen van het
masterplan was de ruimtelijke beleving op en
rondom de boulevard. Doordat het plangebied veel
hoogteverschillen kent wilde wij hier gebruik van maken
om meerdere dimensies toe te kennen aan het ontwerp.
Deze dimensies werden veelal gerealiseerd door de
speling in hoogteverschillen en groen. Om deze beleving
te onderzoeken hebben wij een aantal doorsnedes
gemaakt waarin diverse scenario’s uitgebeeld zijn.

Afbeelding11.72: Basis principe ruimtelijke beleving, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.73: Basis principe ruimtelijke beleving, (JT Design 2020)

Afbeelding 11.74: Basis principe ruimtelijke beleving, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.75: Locatie doorsnedes, (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.76: Doorsnede A-A (JT Design 2020)

Afbeelding 11.77: Doorsnede B-B (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.78: Doorsnede C-C (JT Design 2020)

Afbeelding 11.79: Doorsnede D-D (JT Design 2020)
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Afbeelding11.80: Doorsnede E-E (JT Design 2020)

Afbeelding 11.81: Doorsnede F-F (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.82: Doorsnede G-G (JT Design 2020)

Afbeelding 11.83: Doorsnede H-H (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.84: Doorsnede I-I (JT Design 2020)

Afbeelding 11.85: Doorsnede J-J (JT Design 2020)
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Afbeelding 11.86: Doorsnede L-L (JT Design 2020)
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11.2 Ontwerpproces definitief ontwerp
Tijdens het maken van het masterplan zijn er verschillende onderdelen naar voren gekomen
die doorontworpen dienen te worden om het plein zijn kracht en invulling te geven voor het
definitieve ontwerp. De onderdelen die bekeken zijn tijdens het doorontwerpen zijn de twee
soorten banken voor het plein en de boulevard en de pergola die geplaatst gaat worden op het
plein.

Betonrand met houten zitelementen

Als eerste dient de betonrand met houten zitelementen nader bekeken te worden. Om meer
verschillende hoogte op het plein te krijgen is er gekozen om beplanting in verhoogde bakken
te plaatsen. Door deze van beton te maken, is er de mogelijkheid ontstaan om houten latten/
balken toe te voegen om op te kunnen zitten. Het standaard betonelement die hiervoor gekozen
is, heeft de maten van (lbh) 1000x500x500mm. Het monteren van de houten latten kan op
meerdere manieren. Hiervoor zijn er vier mogelijkheden bekeken met twee maten van planken,
namelijk 30x100mm en 30x190mm. Deze kunnen beide op twee manier worden gemonteerd op de
betonnen randelementen.
Als eerste is er gekeken naar de optie om zowel de bovenkant als de voorkant te bekleden
met houten. Op deze manier lijkt het hele element van hout en wordt steekt die af tegen het
betonelement van de rand. Bij het kijken naar deze optie is er ook gekeken naar de bevestiging van
het hout op hetzelfde niveau als het betonelement. Hiermee wordt bedoel dat de bovenkant van het
hout en de betonelement gelijk zijn.
Als tweede optie is er gekeken naar de montage van de planken alleen aan de bovenkant van het
betonelement. Bij deze optie wordt de voorkant van de verhoogde bak geheel van beton gehouden
en krijg je alleen het zitvlak van hout. Ook bij deze optie is er weer gekeken naar het verlagen van
de houten plank tot hetzelfde niveau als de bovenkant van het betonelement. Voor deze laatste
optie is er gekozen in het ontwerp. Op deze manier is de bovenkant van de betonnen bak hetzelfde
niveau. Op deze manier heb je ook de gelegenheid om of op het hout of om op het betonnen
element te gaan zitten. Door de hoogtes gelijk te houden, creëer je meer zitcomfort voor de hele
rand van het verhoogde plantvak
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Afbeelding 11.87: Schetsen zitting op betonelement (Jonathan van Gog)
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Element bank

Als tweede is er een bank vormgeven die verspreid op de boulevard kon komen te staan. Hierbij
moest er rekening gehouden worden dat deze aan de onderkant open was. Op deze manier kan het
water onder de banken door lopen richting de goten of de planvakken.
Zoals op de schetsjes is te zien, is er gekeken naar de verschillende vorm gegeven met open
onderkant voor de afwatering van regenwater.
Al eerste is er gekeken naar een robuuste grote bank van een balk van 400x400mm. Dit is 1
groot element die met zowel een rugleuning als zonder rugleuning te plaatsen is. Door hier een
rugleuning aan toe te passen, kan er maar aan 1 kant van de bank gezeten worden. Op deze manier
limiteer je de zitmogelijkheden van de bezoekers op het plein. Ook hier is over na gedacht. Door
twee bank elementen tegel elkaar te plaatsen, kunnen de bezoekers zelf kiezen welke kant ze op
kijken en hoe ze gaan zitten. Dit is tijdens het ontwerpen al besloten. Mensen moeten alle kanten
op kunnen kijken, dus moeten ze niet gelimiteerd worden door de leuningen van de bank.
Als tweede is er gekeken naar de samenstelling van meerdere banken tegen elkaar. Zowel met als
zonder leuning in het midden. Door twee elementen tegen elkaar aan te zetten heb je wel meer
ruimte nodig op de boulevard en op de pleinen. Er is vanuit de ontwerpvisie gekozen om 1 bank
over het gehele plein en de boulevard te zetten. Twee banken tegen elkaar kan dus wel, maar moet
dan ook passen op het plein. Dit gaat niet op de boulevard. Hier wordt de bank namelijk tegen het
plantvak aan geplaatst, waardoor je maar aan 1 kant van de bank kan gaan zitten.
Uiteindelijk is er dus gekozen om voor een bank zonder rugleuning te gaan en voor een enkele
bank, die eventueel dubbel geplaatst kan worden op het plein.
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Afbeelding 1.188: Schetsen zitelement (Jonathan van Gog)
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Pergola

Om meer verticaal groen te krijgen is er gekozen om een pergola te plaatsen op het plein. Deze
wordt in het gebied van de horeca geplaatst. Hier kunnen de bezoekers dan onder zitten en
genieten van schaduw en een lekkere maaltijd of een drankje.
Voor de vorm van de pergola is er naar drie dingen gekeken. De grootte, de vorm en de hoogte.
Hierbij is al voornaamste reden gegeven dat de bezoekers comfortabel en veilig moeten kunnen
zitten.
Als eerst is er gekeken naar de vormen en grootte. Hierbij is er gekeken naar een boogvorm,
die met een enkele bomenrij, naar een dubbele rij waarbij de onderlinge afstand tussen de
5.00-6.00meter komt en naar een hoekige vorm, waarbij alle liggers recht liggen.
Ook is er gekeken naar de samenstelling, wordt het 1 groot element of worden het meerdere
opvolgende elementen. Er is gekozen om voor 1 groot element te gaan. Hierdoor staat de pergola
krachtiger op het plein en kan die als 1 groot groen plafond gaan functioneren op de boulevard.

Afbeelding 11.89: Schetsen pergola vorm (Jonathan van Gog)
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Als laatste is er keken naar de hoogte van de pergola. Hierbij is gelet op het comfort van de
bezoekers en de groei van de klimplant. Als er gekeken wordt naar de maten, kom je al snel uit op
een pergola van 2.50+. Dit omdat er dan gemakkelijk onderdoor gelopen kan worden en dat de
klimplant vrij kan groeien zonder dat deze regelmatig in vorm gesnoeid moet worden. Voor het
uiteindelijke ontwerp is er gekozen om te gaan voor een pergola van 3.00m. Dit is gedaan omdat
er op deze manier een groot, hoog en groen element gemaakt kan worden. De mensen hebben
hierdoor gemakkelijk onder de pergola door, het groen kan vrijuit groeien en de mensen kunnen
veilig zitten zonder hinder van de klimplant.
Bij al deze opties is er geen materialisering vast gesteld, wel is moet er gekeken worden naar de
gebogen voor van de pergola. Door de gebogen vorm zal een hout materiaal al snel afvallen of
alleen gebuikt kunnen worden als latten aan de bovenkant De staanders zouden eventueel nog
van hout gemaakt kunnen worden. Hier zal verder nog keken naar moeten worden bij de verdere
detaillering van de pergola. Hierbij kan meteen gekeken worden naar de exacte maatvoering van de
pergola.

Afbeelding 11.90: Schetsen pergola hoogte (Jonathan van Gog)
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Afbeelding : Lake Kivu (MatokeTours, 2020)
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