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Leeswijzer

Dit boekwerk bevat een toelichting op het Voorlopig ontwerp van 
Klimaatbestendig Klapwijk - wijkpark. Het omvat het centraal gelegen park 
dat begrenst wordt door de straten Marga Klompélaan, Hadewijchlaan, 
Vrouwenrecht en de Anne Franklaan.

De toelichting bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de opgave 
en context van deze fase omgeschreven. Vervolgens wordt het Voorlopig 
ontwerp  in verschillende thema’s uiteengelegd, overeenkomstig met de 
Visie Klimaatbestendig Klapwijk.
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Zichtbare maaivelddaling, speelplek aan de Freule van Dorthsingel
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De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige 
plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de 
gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de 
openbare ruimte. Uitgangspunt voor de herinrichting is het klimaatbestendig maken 
van Klapwijk: voorbereiden op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange 
droge periodes. Ook worden de bewoners van de wijk nauw betrokken bij het proces, 
van visie tot uitvoering.

1.1 Visie Klimaatbestendig Klapwijk

Begin 2019 is de Visie Klimaatbestendig Klapwijk afgerond en daarna vastgesteld 
door het college. In de visie zijn de ambities voor de wijk vastgelegd. 

De visie Klimaatbestendig Klapwijk bestaat uit vijf verschillende thema’s:

• Wonen met peilverschillen 
• Water in de wijk 
• Koester het groen 
• Maatwerk per straat 
• Profiteer van kansen

Per thema zijn een aantal speerpunten genoemd die van belang zijn voor de 
toekomstige inrichting van de wijk. Zie: www.klimaatbestendigklapwijk.nl

1.2 Handboek Klapwijk

Het Handboek Klapwijk vormt een belangrijke stap van visie naar ontwerp, en het 
toekomstig beheer. In het handboek staan de uitgangspunten en ontwerpprincipes 
voor de toekomstige (her)inrichting van de openbare ruimte in Klapwijk beschreven, 
zoals materialisering en maatvoering. Hiermee bewaren we de samenhang binnen de 
wijk.

Als aanvulling op het Handboek Klapwijk is een Beplanting Catalogus opgesteld met 
daarin een overzicht van klimaatbestendige bomen, heesters en vaste planten, die 
kunnen worden aangeplant ter vervanging of als aanvulling op het huidige groen in 
Klapwijk.

Beide documenten vormen een belangrijke basis voor het ontwerp. Tegelijkertijd 
levert de uitwerking weer nieuwe inzichten op voor het handboek.

1. OPGAVE EN CONTEXT

1.3 Plangebied Fase 1

De visie voor Klimaatbestendig Klapwijk wordt gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd. 
De eerste fase betreft het noordelijk deel van Klapwijk (fase 1B) én het wijkpark (fase 
1A). Voor fase 1B is inmiddels al een VO+ gemaakt die gepresenteerd wordt op www.
klimaatbestendigklapwijk.nl. , voor fase 1A wordt in dit boekwerk het Schetsontwerp 
toegelicht. 

Het plangebied omvat het centraal gelegen park dat begrensd wordt door de straten 
Marga Klompélaan, Etty Hillesumsingel, Hadewijchlaan en Freule van Dorthsingel. Het 
Vrouwenrecht en Anne Franklaan doorkruisen het plangebied van deze fase 1A. 

Het wijkpark wordt gekenmerkt door de langgerekte vorm met op de kopsekanten 
grote bouwblokken waarachter speelplekken zijn voorzien. Het middengebied van het 
wijkpark bestaat uit een tweedeling van open grasvelden en gesloten bosschages. 
De randen worden grotendeels omsloten met hagen en een pleintje aan het 
Vrouwenrecht biedt de ruimte voor marktkramen. Het oorspronkelijke ontwerp van 
Copijn (1991) is grotendeels bewaard gebleven, vooral het kenmerkende wandelpad 
loopt nog altijd als een rode draad door het park.

Voor de herinrichting van het wijkpark zijn de wensen en ideeën van de gebruikers 
van groot belang. In december 2019 heeft er daarom al een eerste buurtgesprek 
plaatsgevonden met aanwonenden van het park, gevolgd door eenzelfde sessie met 
leerlingen van de Mariaschool in januair 2020. Verder zal ook het jaarlijkse wijkfeest 
een vaste waarde blijven in het nieuwe ontwerp en krijgt de Urban Waterbuffer een 
plek in het vernieuwde park.

Concept oorspronkelijk ontwerp door Copijn Utrecht (1991)

Fasering uitvoering 

Legenda

Rode draad

één samenhangend park

aansluiting op de steden-
bouwkundige context
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Plangebied Klimaatbestendig Klapwijk - fase 1A – Omvat het 
centraal in de wijk gelegen wijkpark.

1. Speelplek aan de Freule van Dorthsingel

4. Open grasveld en begrenzing met hagen

2. Pleintje aan het Vrouwenrecht

5. Water in het middengebied. 

 3. Doorgaande wandelpad door de bosschages in het middengebied.

6. Speelplek Etty Hillesumsingel
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Voorkeuren sitckeren Boomgaard

Picknickplekken

Speelplek

Bloemrijke borders
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1.4 Inbreng bewoners

Tijdens het buurtgesprek (11-12-2019), de kinderparticipatie op de Mariaschool 
(24-01-2020) en via digitale reacties (tot 15-01-2020) konden bewoners hun 
voorkeur uitspreken voor verschillende ontwerpoplossingen en de verschillende 
kansen en knelpunten in hun buurt kenbaar maken.

Ontmoetingsplekken en spelen in allerlei vormen, fitnesstoestellen, bootcamp in het 
park, boomgaard en bloemrijke borders  scoorden goed op de themaborden. 

Het jaarlijkste wijkfeest werd vaak genoemd als aandachtspunt, evenals het wel of 
niet treffen van hondenuitlaatvoorzieningen in het wijkpark. Daarnaast merkten veel 
mensen op dat er door de vele hoge bomen aan de noordelijke rand van het park veel 
schaduw valt op de aangrenzende huizen. Het open grasveld kan daarentegen extra 
schaduwplekken gebruiken volgens velen. 
 
Al deze input is meegenomen in het schetsontwerp. Het ontwerp is afgelopen zomer 
gepresenteerd aan de bewoners via panelen in het park. Vervolgens kon men online 
reageren op de plannen. Deze reactie zijn meegenomen in de uitwerking naar het 
Voorlopige ontwerp +. 
De meeste reactie gingen over de wijzigingen in het parkeren, de toeving van meer 
zitelementen en de aanplant van verschillende notenbomen.

Boomgaard Panelen in het park, participatie op het schetsontwerp. Resultaten kinderparticipatie op de Mariaschool

Picknickplekken

Speelplek

Bloemrijke borders
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Inrichtingsplan Wijkpark door Copijn Utrecht

3. beplantingsvakken middengebied

4. gras middengebied

5. plein, vijers en rozenheuvel

2. slingerend wandelpad en doorsnijdingen

1. aansluiting op stedenbouwkundige context
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1.5 Oorspronkelijk ontwerp wijkpark

Het oorspronkelijke ontwerp van Copijn Utrecht (1991) is grotendeels behouden 
gebleven. Het kenmerkende wandelpad dat als een verbindende rode draad door het 
park loopt vormt nog altijd de scheiding tussen het open grasveld en de meer gesloten 
bosschages. Wel zijn bosschages, vanwege ander beheer, inmiddels uitgegroeid tot 
grote bomen. De plannen van Copijn voorzagen een minder uitbundige houtopstand.

Ook de verdeling van functies en elementen is vergelijkbaar met het oorspronke-
lijke ontwerp. Alleen de rozenheuvel in het middengebied is verdwenen, en het 
waterelement op het plein functioneert niet meer. 

Functiekaart

Legenda

ontsluitingsweg

voetgangersverbindingen

speelplek

plein

park/speelveld

vochtige biotoop met 

intensief

extensief

ge
br

ui
k
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Hewt wijkpark is de locatie voor het jaarlijkse Wijkfeest in Klapwijk.
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In het Voorlopig ontwerp + wordt de nieuwe inrichting van het wijkpark  
gepresenteerd. Een aantal uitganspunten vormen hiervoor de basis. Aan de hand van 
een reeks thema’s worden de ontwerpkeuzes toegelicht in woord en beeld.

2.1 De uitgangspunten

Ruimtelijk is het langgerekte wijkpark op te delen in 3 deelgebieden; het grote 
middengebied en de twee delen op de kopsekanten die worden afgeschermd door 
twee appartementencomplexen aan weerszijden. In het schetsontwerp wordt het 
middengebied aangewezen als het wijkpark. De andere delen worden beschouwd als 
buurtpark en ook op deze manier ingericht tijdens fasen 2 en 3 van de herinrichting 
van de wijk.

De bestaande inrichting van het wijkpark bestaat uit een tweedeling van open 
grasvelden en gesloten bosschages. De randen worden grotendeels omsloten met 
hagen en het pleintje aan het Vrouwenrecht biedt de ruimte voor de marktkramen en 
wordt omsloten door een spiraalvormige muur die eindigt bij een (niet functionerende) 
fontein in het midden van het plein.  
Vanuit aangrenzende straten wordt het lange park doorkruist door functionele 
wandelpaden die weinig invloed hebben op de ruimtelijke opzet. Een bushalte, 
fietsenstallingen en ondergrondse containers staan verdeeld om het park.

In het Handboek Klapwijk zijn principes opgenomen voor de maatvoering van straten 
in de toekomstige inrichting. Door het toepassen van deze principes worden straten 
rond het wijkpark versmald. Aan weerszijden van het wijkpark, Hadewijchlaan en 
Marga Klompélaan, resulteert dit in een strook van ca. 2.5 meter die opgenomen kan 
worden bij het park.  
Kantekening hierbij is wel dat het parkeren, nu langsparkeren, op een andere manier 
moet worden georganiseerd. 

Aangrenzende straten wateren, in toekomstige situatie, af op het wijkpark. Hiervoor 
komen de aanliggende straten op-één-oor te liggen naar het park en monden er 
verschillende brede goten, vanuit aangrenzende straten, uit bij het wijkpark. In het 
wijkpark kan dit water op een natuurlijke manier infiltreren in de bodem of afstromen 
naar de Urban Waterbuffer. Deze installatie wordt gepositioneerd in de buurt van het 
huidige plein, omdat dit het natuurlijke laagste punt in de omgeving is.

2. VOORLOPIG ONTWERP +

Wijkpark versus buurtparken inclusief de aanwezige voorzienignen. Ruimtelijke opzet + voorzieningen bestaand wijkpark

Uitgangspunten toekomstige inrichting van aangrenzende straten op basis van Handboek Klapwijk. Opgave parkeren
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2.2 Het vernieuwde wijkpark

Het vernieuwde wijkpark bouwt voort op de ruimtelijke opzet van het bestaande 
park. De kenmerkende ‘rode draad’ door het park is omgevormd tot een vloeiender 
pad dat samen met de aansluitende paden uitnodigt tot een ommetje door het 
park. Met enkele toevoegingen in de padenstructuur kan er zelfs een sportief rondje 
park worden gecreëerd van ca. 400 meter. De uiteinden van het hoofdpad worden 
gekenmerkt door het bestaande muurtje aan het Vrouwenrecht en een muurtje rond 
de vernieuwde waterpartij aan de Anne Franklaan. 

Aan het hoofdpad liggen verschillende kamers die samen voldoende ruimte bieden 
aan een grootschalig wijkfeest, maar wel zorgen voor meer beslotenheid gedurende 
de rest van het jaar. Het plein aan het Vrouwenrecht behoudt zijn functie als 
ontmoetingsplek en vormt de locatie voor de Urban Waterbuffer. Daarnaast blijft er 
ruimte voor minimaal 3 marktkramen. Twee kleinere plekken, één in het ‘bos’ en 
één in de boomgaard, voorzien in extra ontmoetingsplekken en zijn voorzien van 
een wijkbank. De grotere weides bieden de ruimte voor ongeorganiseerde sport 
en spel mogelijkheden. Door verschil in maaibeheer ontstaat er een eenvoudige 
begrenzing naar het naastgelegen bloem- en kruidenrijke gras. De heuvel centraal in 
het park functioneert enerzijds als amfitheater naar de grote weide, maar biedt ook 
de mogelijkheid voor een actievere route door het park en huisvest een avontuurlijke 
speelplek.

De bosschages ten noorden van het hoofdpad worden drastisch gesnoeid en er 
worden delen open gekapt. Enkele mooie solitaire bomen en clumbs worden hierbij 
gespaard en op bepaalde plekken aangevuld met aantrekkelijke onderbeplanting. 
Met de aanvulling van gestrooide bomen, op en tussen de weides, ontstaan er meer 
gradiënten in open-dicht en zon-schaduw. Vruchtdragende bomen in het midden van 
het parkeren fungeren als een gestrooide boomgaard. Ter plaatse van speelplekken 
worden soorten aangeplant, zoals notenbomen, die rekening houden met de 
mogelijke overlast van onder andere wespen.

De wadi om het park functioneert als grens met de straat en een geeft het park een 
open aanblik. Daarnaast verzamelt deze wadi het regenwater uit de omgeving en laat 
dit infiltreren in de bodem of voert het af naar de Urban Waterbuffer op het plein. 
Parkeerkoffers aan weerszijden van het park voorzien in de benodigde parkeerplekken 
en zorgen voor een gelijke verdeling. Voor het beheer is er vanaf de Anne Franklaan 
een brede entree tot het park. Het hoofdpad van 2,5 meter kan gebruikt worden voor 
regulier beheer.

De verlichting in het wijkpark is in lijn met de verlichting van de hele wijk. Het 
hoofdpad, de pleinen en de 2 verharde secundaire paden worden verlicht met 
lichtmasten waardoor het park altijd goed verlicht is. De overige paden en  
ontmoetingsplekken worden met bolderarmaturen aangelicht. 
Met uitzondering van het speelveld en de speelheuvel zijn honden (aangelijnd) 
toegestaand in het park en geldt een opruimplicht.

Pleinverharding - hergebruik straatbaksteen

Parkrand - brede betonband 20 cm

Muur - metselwerk

Hoofdpad - beton

Brugelement - beton

Secundairepaden - halfverharding, puingranulaat

Stapstenen - zwerfkeien

Traptreden - boomstammen, robinia

Vlonderpad 

Parkeren - grassplittegel met gras

Grasveld 

Bloem- en kruidenrijkgras 

Wadi

Oevervegetatie

Vijver

Biofilter Urban Waterbuffer

Vasteplanten border

Waterspeelplek

Schommel

Speelaanleidingen

Verlichting- masten en bolderarmaturen

Bestaande bomen en struweel

Parkbomen - 1 en 2e ordegrootte

Gestrooide boomgaard - vruchtbomen

Fietsenstalling - fietsnietjes

Bushalte 

Ondergrondse containers

Wijkbank - ontmoetingsplek

Speelheuvel - met zitranden (beton)

LEGENDA

BUS
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PADEN

De vernieuwde padenstructuur maakt het park goed toegankelijk en nodigt uit voor 
een ommetje. De toevoeging van een aantal nieuwe lussen maakt een sportief rondje 
van ca. 400 meter mogelijk.  Defi nitieve materiaalkeuzes afstemmen in DO.

Hoofdpad
De kenmerkende rode draad door het park krijgt een nieuwe uitstraling. Het krijgt een 
vloeiender beloop en een frisse uitstraling door het gebruik van in het werk gestort 
grijs beton (geborsteld). Voor een goede toegankelijkheid worden er ook 2 aftakkingen 
in beton aangelegd. Het hoofdpad heeft een breedte van 2,5 meter en de aftakkingen 
zijn 1,8 meter breed.

Secundaire paden
Overige aftakkingen van het hoofdpad worden uitgevoerd in een halfverharding van 
puingranulaat en hebben een breedte van 1,2 meter. De rondgangen rond de weides 
worden ook hiermee verhard maar zijn smaller, ca. 1 meter.

Oversteek wadi
Op verschillende plekken kruisen paden met wadi’s. Op deze plekken wordt gebruik 
gemaakt van duikers, betonplaten of stapstenen waardoor het park goed toegankelijk 
is.

Beheerpad
Het hoofdpad in het park is 2.5 meter breed en daarmee een goede entree voor het 
reguliere onderhoud. Daarnaast is er vanaf de Anne Franklaan een brede inrit voorzien 
van ca. 6 meter zodat ook grotere voortuigen in het park kunnen.

Hoofdpad in beton Halfverharde paden

Hoofdpad als overgang van bos naar weide en van gras naar kruidenrijk.
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ONTMOETEN

De nieuwe inrichting verdeelt het park in meerdere kamers waarbinnen verschillende 
vormen van ontmoeting mogelijk zijn. Hierbij blijft het huidige gebruik – onder andere 
de marktkramen aan het Vrouwenrecht en het jaarlijkse wijkfeest – mogelijk, maar 
ontstaan er extra plekken voor ontmoeten, sport en spel.

Marktplein
Het plein aan het Vrouwenrecht krijgt een opknapbeurt waarbij de karakteristieke 
muur rond het plein behouden blijft en wordt voorzien van een lange bank voor 
voldoende zitgelegenheid op het plein. De niet functionerende fontein wordt 
verwijderd en de bestaande verharding wordt vervangen door straatbakstenen die 
worden hergebruikt uit FASE 1B. De bestaande bomen (sierpeer) worden vervangen 
door enkele nieuwe bomen in de verharding met goede groeiplaats omstandigheden. 
Ook in de nieuwe inrichting blijft er voldoende ruimte voor minimaal 3 markkramen.

Midden op het plein komt het biofi lter van de Urban Waterbuffer. Naast de zuivering 
van het regenwater zorgt het element ook voor een aangename scheiding met de 
rijbaan (Vrouwenrecht) en zorgt het voor extra zitgelegenheid op het plein. Het 
materiaalgebruik sluit aan bij de bestaande muur en de planten in het zuiveringsveld 
zorgen voor een kleurrijk geheel. 

Plein aan de vijver
Aan de kant van de Anne Franklaan wordt er ter hoogt van de nieuwe vijver een klein 
entreeplein ingericht vanwaar er een mooi zicht is over het vernieuwde wijkpark. 
Vanaf hier loop je langs de nieuwe muur of via het half-verharde pad het park in. 
Fietsnietjes zorgen voor voldoende fi etsenstalling mogelijkheden.

Bosplek 
In de bosrijke rand wordt door middel van een cirkel van palen een open plek 
gemarkeerd waarbinnen robuuste tafels uitnodigen om te picknicken. De 
bestaande bomen zijn het uitgangspunt voor deze plek en worden voorzien van een 
onderbeplanting met vaste planten. Via een vlonderpad wordt er een avontuurlijke 
verbinding gelegd met de vijver en het zuiveringsveld van de Urban Waterbuffer. 

Boomgaard
Midden in het wijkpark, op de kruising van de verschillende paden, ligt een gebied 
dat wordt gekenmerkt door een gestrooide boomgaard van verschillend fruit en 
notenbomen. Een lange bank van gestapelde stoeptegels (hergebruik) en een 
karakteristieke schommel zorgen voor verschillende zitgelegenheden voor jong 
en oud. Enkele uitbundige borders met vaste planten zorgen voor een kleurrijke 
toevoeging.  

Zitranden en muurtjes van gestapelde stoeptegels in de boomgaard Robuuste picknicktafels in de bosplek

vlonderpad
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Water is een belangrijk thema in heel Klapwijk, zo ook in het wijkpark. Het wijkpark 
wordt voorzien van een Urban Waterbuffer waarin regenwater uit de omliggende 
buurten wordt verzameld om te hergebruiken in droge periodes. Voor dit systeem zijn 
er verschillende onderdelen nodig die een prominente plek hebben gekregen in de 
wijk.  Definitieve functionering afstemmen in DO.

Wadi  
Vanuit de aangrenzende straten (op-één-oor en via molgoten) wordt regenwater 
verzameld. In de wadi’s kan het water langzaam infiltreren in de bodem of – bij 
grotere regenbuien – doorstromen naar de vijvers. De wadi’s hebben een kruidenrijke 
vegetatie en vormen een aangename barrière tussen straat en park. 

Vijvers 
Bij grotere regenbuien wordt het regenwater via de wadi’s afgevoerd naar de vijvers. 
De twee vijvers samen vormen voldoende buffercapaciteit bij extreme regenbuien. De 
vijver aan de Anne Franklaan is met een flauwe oever gekoppeld aan de aangrenzende 
open weide. De vijver aan het Vrouwenrecht is het laatste verzamelpunt voordat het 
wordt opgepompt naar het biofilter. 
 
Zuivering 
Naast de regenwaterstroom (bovengronds) komt er ook een ondergrondse 
waterstroom binnen in de Urban Waterbuffer. Voordat dit water gebruikt kan worden 
in het systeem zal dit eerst moeten worden gefilterd. De vijver aan het Vrouwenrecht 
is hiervoor opgedeeld, waarbij één deel is voorzien van zuiverende planten.

Stroomrichting regenwater

Duiker

Biofilter, cascade en pomp 
De laatste stappen in het proces van de Urban Waterbuffer vinden plaats op 
het marktplein. Hier worden de benodigde installaties, cascade en het biofilter 
gecombineerd in één element op het plein. 

Het element vormt, naast de technische functies van de UWB, een aangename 
scheiding met de openbare weg (Vrouwenrecht) en door de beplanting een kleurrijke 
toevoeging op het plein. Aan de zijde van het plein zorgt een lage betonrand voor extra 
zitgelegenheid. De hogere muren worden uitgevoerd in metselwerk passend bij de 
aanwezige muren rond het plein. Een paneel op het elemen, bijvoorbeeld in de deksel 
of deur van de pompinstallatie,  geeft meer informatie over de werking van de Urban 
Waterbuffer.

WATER

Schetsontwerp Urban Waterbuffer

Uitwerking Urban Waterbuffer door Field Factors
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BEPLANTING

Het bestaande wijkpark heeft een groene uitstraling, maar mist variatie in open-dicht 
en zon-schaduw. In het ontwerp is ingezet op meer variatie met de toevoeging van 
verschillende bomen, een gestrooide boomgaard, bloem- en kruidenrijk gras en 
verschillende bloemrijke borders. 

Bosschages en bestaande bomen

Ingrepen in de bosschages aan de noordrand van het park zorgen ervoor dat er een 
gevarieerder beeld onstaat met afwisseling in onderbeplanting. De bestaande bomen 
worden bij het doen van ingrepen zoveel mogelijk gehandhaafd.  
Verschillende heesters, vaste planten en bollen zorgen voor een gevarieerd beeld in de 
bosrand. 

In de omgeving van de gestrooide boomgaard worden de bosschages verrijkt met 
besdragende soorten.
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Bomen

Bestaande bomen. Bij het opschonen van de bosschages moeten worden beoordeelt of 
de kwaliteit van de vrijgekapte bomen kwalitatief goed genoeg is. Zo niet, dan kunnen 
enkele nieuwe soorten worden toegevoegd. Vergelijkbaar met de nieuwe soorten die 
worden aangeplant in het park.

Nieuw aan te planten bomen (1e en 2e grootte) die passen horen bij een nattere 
groeiplaast.

Nieuw aan te planten parkbomen (1e en 2e grootte) en herplant van te verplanten 
bomen.

Nieuw aan te planten parkbomen (1e en 2e grootte) in verharding. Voorzie van goede 
groeiplaastomstandigeheden en boomspiegel met boomrooster.

Gestrooide boomgaard van vruchtdragende bomen. Mengsel van verschillend fruit en 
notenbomen.

Te verplanten bomen. Voor enkele bomen is het mogelijk om deze te verplanten. Het 
gaat hierbij om de beverbomen tussen de langparkeervakken en de jonge aanplant van 
Esdoornen aan de randen van het park.

Te kappen bomen. Bij de herinrichting is rekening gehouden met de bestaande bomen. 
Enkele bomen kunnen echter niet worden opgenomen of zijn vanwege ziekte of 
standplaats minder vitaal.

Uitdunnen. Een aantal bomen in deze zone worden gekapt ten behoeve van de 
groeiplaatsverbetering (lichtinval) voor de ontwikkeling van onderbeplanting ten gunste 
van de biodiversiteit. Welke bomen er worden gekapt is nader te bepalen op basis van 
vleermuisonderzoek.

Hergebruik te kappen bomen voor speelaanleidingen
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Kruiden, grassen en vaste planten

Centraal in het park liggen twee openweides bestaande uit speelgazon dat wordt kort 
gehouden door een maaifrequentie van ca. 24x per jaar.

 

De wadi’s hebben een bloem- en kruidenrijke vegetatie passend bij de nattere 
omstandigheden. Door de wadi’s 2x per jaar te maaien (+afvoeren) onstaat er een stevige 
bloem- en kruidenrijke vegetatie.  

De randen van het wijkpark hebben een bloem- en kruidenrijke vegetatie die 2x per jaar 
gemaaid wordt (+ afvoeren). 

Parkeerplaatsen, grassplittegels met gras

Kleurrijke borders met een mengsel van siergrassen en vaste planten.

 
Helofytenfilter van oever- en moerasplanten (geen riet) voor de zuivering van het water 
uit het DT-riool. Voorbeelden van beplanting zijn biezen, zegge, lisdodde en gele lis. 
Exacte soortkeuze zal worden afgestemd op het technische ontwerp van de Urban 
Waterbuffer. 
 
 
 
 
Het biofilter op het marktplein heeft naast een zuiverende werking ook een esthetische 
waarde. Het mengsel van verschillende grassen en vaste planten helpen bij de zuivering 
van het water en geven het marktplein een kleurrijke aanblik. 

Vaste planten

Kruidenrijke wadi’s

Urban Waterbuffer op het plein
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De nieuwe inrichting sluit ook aan op de wens vanuit de omwonenden voor meer sport 
en spelvoorzieningen, zoder dat deze heel dominant aanwezig zijn in het park.

Speelveld
De meest centraal gelegen weide zal worden voorzien van een aantal doelpalen 
zodat deze te gebruiken is als trapveld. De naastgelegen heuvel kan tijdens een 
potje voetbal worden gebruikt als tribune. De zitranden op de heuvel bieden ook 
mogelijkheden voor outdoor sportactiviteiten en vormen een mooi amfi theater tijdens 
het jaarlijkse wijkfeest. De heuvel heeft een hoogte van ca. 1.60 meter boven het 
maaiveld.

Speelheuvel
Boven op de heuvel staat een waterpomp die samen met verschillende zwerfkeien en 
speelaanleidingen zorgen voor een avontuurlijke speelheuvel. 

Schommel
Een grote schommel in de boomgaard vormt het enige speeltoestel in het park. Voor 
de oudere kinderen kan dit ook gebruikt worden als speelse zitplek. 

Speelaanleidingen en rondje wijkpark
Verdeelt over het wijkpark liggen verschillende speelaanleidingen die het park 
aantrekkelijk maken zowel kinderen als voor outdoor sportactiviteiten. Het sportief 
rondje wijkpark van ca. 400 meter sluit hier goed op aan.

SPORT EN SPEL

Natuurlijke uitstraling van sport en spel aanleidingenSportief rondje wijkpark

Zitranden op de heuvel
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Parkeren 
Bij de herinrichting van het wijkpark worden de 29 langsparkeerplaatsen langs Marga 
Klompélaan en Hadewijchlaan vervangen voor 30 parkeerplaatsen in parkeerkoffers 
op de hoeken van het park. 
 
De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grassplittegels ingezaaid met gras en 
gemarkeerd met een parkeertegel.

Ondergrondse containers 
Het aantal ondergrondse containers blijft behouden en alleen de container aan de 
Marga Klompélaan zal enkele meters moeten worden opgeschoven. 
 
Bushalte 
Voor de bushalte adviseren wij om deze te verplaatsen van de Marga Klompélaan naar 
het marktplein. 

Fietsenstalling 
Bij beide entreepleintjes worden er fietsnietjes geplaatst.

Markt 
Op het markplein is plek voor minimaal 3 markkramen.

Drinkwaterpunt

 
Wijkbank 
Verbijzonderde zitplekken in het wijkpark.

PARKEREN EN VOORZIENINGEN

BUS

Ruimte op het plein voor wekelijkse marktkraam
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De verlichting in het wijkpark sluit aan bij de verlichting in heel Klapwijk door gebruik 
te maken van dezelfde lijn. Door gebruik te maken van een afwijkende kleur voor 
armatuur en mast wordt er wel een subtiel onderschiedt gemaakt met de verlichting 
in de wijk.  
Al extra toevoeging worden er op enkele plekken bolderarmaturen toegepast (type 
Sky Bolder) 

Lichtmasten 
De hoofdpaden worden voorzien van lichtmasten. Type Sky Park, kleur antraciet.

Bolderarmaturen 
In de omgeving van de wijkbanken worden er bolderaramturen geplaatst. Type Sky 
Bolder, kleur antraciet. 
 

VERLICHTING

Verlichtingsarmaturen in lijn met de wijk, subtiele variatie  in kleur, formaat en mast



34/48 Klimaatbestendig Klapwijk - Wijkpark



35/48Klimaatbestendig Klapwijk - Wijkpark

BIJLAGEN



36/48 Klimaatbestendig Klapwijk - Wijkpark



37/48Klimaatbestendig Klapwijk - Wijkpark

BIJLAGE 1 - BEPLANTING

Bosschages en bestaande bomen   
 
Ingrepen in de bosschages aan de noordrand van het park zorgen ervoor dat er een 
gevarieerder beeld onstaat met afwisseling in onderbeplanting. De bestaande bomen 
worden bij het doen van ingrepen zoveel mogelijk gehandhaafd.  
Verschillende heesters, vaste planten en bollen zorgen voor een gevarieerd beeld in de 
bosrand. 

Voorstel nieuwe heesters (afhankelijk van mogelijke groeiplaatsverbeteringen):

 ▪ Cornus mas - Gele kornoelje (40%)
 ▪ Corylus avellana - Gewone hazelaar (20%)
 ▪ Hamamelis x intermedia ‘Barmstedt Gold’ - Toverhazelaar (10%)
 ▪ Osmanthus x burkwoodii - Schijnhulst (10%)
 ▪ Sambucus nigra - Vlier (20%)

Niewe vaste planten (afhankelijk van mogelijke groeiplaatsverbeteringen):

 ▪ Epimedium × perralchicum ‘Frohnleiten’ - Elfenbloem (20%)
 ▪ Fragaria vesca - Bosaardbei (20%)
 ▪ Lamium maculatum ‘Carneum’ - Gevlekte dovenetel (20%)
 ▪ Pulmonaria angustifolia ‘Blaues Meer’ - Longkruid (20%)
 ▪ Vinca minor - Kleine maagdenpalm (20%)

Nieuwe bollen en stinzen:

 ▪ Allium ursinum - Daslook
 ▪ Cyclamen coum - Rondbladige cyclamen
 ▪ Cyclamen hederifolium - Klimopbladige cyclaam
 ▪ Galanthus nivalis - Sneeuwklokje

In de omgeving van de gestrooide boomgaard worden de bosschages verrijkt met 
besdragende soorten.

 ▪ Ribes rubrum ‘Rovada’ - Rode aalbes
 ▪ Ribes rubrum ‘Witte parel’ - Witte aalbes
 ▪ Rubrus idaeus ‘Fallgold’ - Herfstframboos
 ▪ Rubrus idaeus ‘Malling Promise’ - Zomerframboos
 ▪ Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’ - Blauwe bes



38/48 Klimaatbestendig Klapwijk - Wijkpark

Tp

Th

Ns

Ns

Na

Na

Ls

Ls
Ls

Ls

A sp.

A sp.

Zc

A sp.

A sp.

A sp.

Cj

M sp.

M sp.

Ac

Cs

Ps

Pd

Jr

Pa ‘K’

Pa ‘B’

Md’R’

Md’B’

Pc
Ps

Ps

Pd

Ac

Ps

Ag
Sb

Ag

Td

Td

Ag

Ps

Cj

M sp.

Bestaande boom behouden

Nieuwe boom 1e of 2e ordegrootte

Nieuwe boom 1e of 2e ordegrootte

Fruit- of nootdragende boom

Bestaande boom te verplanten

Te kappen boom

Zone uitdunnen



39/48Klimaatbestendig Klapwijk - Wijkpark

Bomen

Nieuw aan te planten bomen (1e en 2e grootte):

 ▪ Ag Alnus glutinosa ‘Laciniata’ - Zwarte els
 ▪ Na Nyssa aquatica - Watertupeloboom
 ▪ Ns Nyssa sylvatica - Zwarte tupeloboom
 ▪ Ps Pterocarya stenoptera - Chinese vleugelnoot
 ▪ Sb Salix babylonica ‘Pendula’ - Treurwilg
 ▪ Td Taxodium distichum - Moerascypres

Nieuw aan te planten parkbomen (1e en 2e grootte) en herplant van te verplanten 
bomen.

 ▪ Ac Acer cappadocicum lobelli - Lobel kolchische esdoorn
 ▪ A sp. Acer species  - te verplantten boom
 ▪ Cj Cryptomeria japonica - Japanse cypres 
 ▪ M sp. Magnolia species - te verplanten boom 
 ▪ Th Tilia henryana ‘Arnold Select’ - Herfstbloeiende linde
 ▪ Tp Tilia platyphyllos - Zomerlinde
 ▪ Zc Zelkova carpinifolia - Kaukasische schijniep

Nieuw aan te planten parkbomen (1e en 2e grootte) in verharding:

 ▪ Ls Liquidambar styraciflua - Amberboom

 
Gestrooide boomgaard van vruchtdragende bomen. Mengsel van verschillend fruit en 
notenbomen.

 ▪ Cs Castanea sativa - Tamme kastanje 
 ▪ Jr Juglans regia ‘Broadview’ - Okkernoot 
 ▪ Md Malus domestica ‘Bellefleur’ - Appel
 ▪ Md Malus domestica ‘Reinette’ - Appel
 ▪ Pa Prunus avium ‘Biggareau’ - Zoete kers
 ▪ Pa Prunus avium ‘Kernielse’ - Zoete kers
 ▪ Pd Prunus dulcis ‘Robijn’ - Amandel
 ▪ Pc Pyrus communis ‘Beurré Hardy’ - Peer
 ▪ Ps Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard‘ - Japanse sierkers 
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Kruiden, grassen en vaste planten

Centraal in het park liggen twee openweides bestaande uit speelgazon dat wordt kort 
gehouden door een maaifrequentie van ca. 24x per jaar.

De wadi’s hebben een bloem- en kruidenrijke vegetatie passend bij de nattere 
omstandigheden. Door de wadi’s 2x per jaar te maaien (+afvoeren) onstaat er een stevige 
bloem- en kruidenrijke vegetatie. 

De randen van het wijkpark hebben een bloem- en kruidenrijke vegetatie die 2x per jaar 
gemaaid wordt (+ afvoeren). 

Parkeerplaatsen, grassplittegels met gras

Kleurrijke borders met een mengsel van siergrassen en vaste planten.

 ▪ Structuurplanten: Achillea ‘Walter Funcke’ - Duizendblad (15%), Astrantia major 
- Zeeuws knoopje (20%), Echinacea purpurea - Rode zonnehoed (5%), Geum rivale - 
Knikkend nagelkruid (20%), Helenium ‘Moerheim Beauty’ - Zonnekruid (5%) 

 ▪ Vulplanten: Carex comans ‘Bronze Form’ - Zegge (10%), Deschampsia cespitosa - 
Ruwe smele (10%), Sporobolus heterolepis ‘Cloud’ - Prairiegras (15%)

 
Helofytenfilter van oever- en moerasplanten (geen riet) voor de zuivering van het water 
uit het DT-riool. Voorbeelden van beplanting zijn biezen, zegge, lisdodde en gele lis. 
Exacte soortkeuze zal worden afgestemd op het technische ontwerp van de Urban 
Waterbuffer. 
 
 
Het biofilter op het marktplein heeft naast een zuiverende werking ook een esthetische 
waarde. Het mengsel van verschillende grassen en vaste planten helpen bij de zuivering 
van het water en geven het marktplein een kleurrijke aanblik. 
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BIJLAGE 2 - PROFIELEN
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Aangrenzende straten

De aangrenzende straten worden in fase 2 en 3 verder uitgwerkt. Voor het 
ruimtebeslag van deze straten is gebruik gemaakt van de principes uit het Handboek 
Klapwijk. Hierin is de maatvoering voor de omliggende buurtontsluitingswegen en de 
parkeervakken opgenomen.
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