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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Andere onderwerpen tijdens de borrel 

 Details en materialen 
 Groen 
 Straatmeubilair en spelen 
 Principe uitwerkingen 
 En alle andere vragen over de openbare ruimte  
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Materialisering tijdelijke routes 
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 Hoofdroutes uitgevoerd in asfalt via de Pampuslaan en  
Strandeilandlaan  

 Vrijliggende fiets- en wandelpaden langs hoofdroutes 
uitgevoerd in asfalt en/of tegels 

 Bouwwegen in de woonwijk uitgevoerd in grijze betonstenen  



Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
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knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Kabels en leidingen 

 Vooruitlopend op woningbouw aangelegd: 
 - vuilwaterriool 
 - leidingen WKO (warmte/koude opslag) 
 - elektra basisnet en openbare verlichting 
 - waterleiding  
 - Datakabels 
 Op Centrumeiland ligt geen gas en geen hemelwaterriool 
 Bescherming tijdens bouwfase, boven- en ondergronds 
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Tijdelijke inrichting openbare ruimte  

 Tijdelijke bestrating, verlichting en afvallocaties tot alle kavels in de 
straat bebouwd zijn en er geen bouwverkeer meer doorheen hoeft 

 Eerste gedeelte van de bestrating is aanwezig bij start bouw 
(bouwwegen) 

 Gedeelte tussen bouwweg en gevel volgt wanneer alle kavels aan 1 
zijde van het blok gereed zijn. Tot die tijd is de bewoner 
verantwoordelijk voor bereikbaarheid woning  

 Tijdelijke parkeerterreinen voor bewoners die nog niet op eigen 
terrein kunnen parkeren en bouwvakkers 
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Tijdelijke inrichting binnenterreinen 

 Binnenterreinen blok 7 en blok 15 zijn deels tijdelijk ingericht  
 Mandelig binnenterrein die in eerste instantie als tijdelijk 

werkterrein kan worden ingericht 
 Achterzijde kavels bereikbaar via tijdelijke inrichting 
 Wanneer alle kavels rond het binnenterrein zijn bebouwd kunnen 

bewoners kiezen voor een andere definitieve inrichting conform 
Programma van Eisen 
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Tijdelijke inrichting groenplekken (wadi’s) 

 Ook in de tijdelijke situatie dienen de wadi’s voor de opvang en 
infiltratie van regenwater  

 Door de beperkte ruimte op het eiland zal een deel van de wadi als 
werkterrein worden ingericht   

 Afhankelijk van de bouwproductie en oplevering kan een steeds 
groter deel van de wadi tijdelijk worden ingericht voor spelen, zitten 
en groenvoorzieningen  

 De definitieve inrichting wordt tegelijk met de aanleg van de 
definitieve bestrating meegenomen 
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