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Voorwoord
Voor u ligt de eindrapportage van de minor Stedelijke Beplanting. In

dit rapport wordt het proces van het opstellen van het inrichtings- en

beplantingsplan voor het Dekkerplantsoen te Loosdrecht toeehcht.

Door middel van participatie, analyse, visie en concept is er een ontwerp

met bijbehorend beplantingsplan ontwikkeld. Daarbij is rekening gehouden

met budget. beheer, grondsoort en materiaalkeuze.

Graag bedanken wij de betrokken docent van, Van Hall Larenstein, Jack

Martin voor de prettige samenwerking en de nodige kennis gedurende

het ontwerptraject. Speciaal te noemen dhr. Martin Tijdgat voor het mede

mogelijk maken van deze opdracht.

Deze rapportage is onderdeel van de minor Stedelijke Beplanting aan de

Hogeschool van Hall Larenstein te Velp,

Wij wensen u als lezer veel leesplezier toe en hopen dat u overtuigd raakt

van het inrichtingsplan.

Arnhem, 6 november 201 5

Sjoerd Willemsen
Lars Veltkamp
Rosa Pattiapon
Giel Bongers



Samenvatting
Voor u ligt de eindrapportage van de minor Stedelijke Beplanting. In
dit rapport wordt het proces van het opstellen van het inrichtings- en
beplantingsplan voor het Dekkerplantsoen te Loosdrecht toegelicht. Door
middel van participatie, analyse, visie en concept is er een ontwerp met
bijbehorend beplantingsplan ontwikkeld. Daarbij is rekening gehouden met
budget, beheer, grondsoort en materiaalkeuze.

De kern Nieuw-Loosdrecht is ontstaan op een zandtong op de overgang
van de stuwwal van de Utrechtse heuvelrug. In de zandondergrond is
een ijzeroerbank aanwezig waarvan de omvang en diepteligging vrijwel
onbekend zijn. Het aanwezige zand is één toppig, wat inhoud dat het zand
maar uit één korreigrootte bestaat. Dit zorgt ervoor dat de bodem geen
vochthoudend vermogen heeft en de humus en mineralen snel uitspoelen.
Door de aanwezigheid van de ijzeroerlaag kan het regenwater moeilijk
infiltreren en blijft het dus lang nat. Het grondwater in dit gebied is erg
zuur. Deze ophoping van factoren zorgt voor een uitdagend uitgangspunt.
De achteruitgang van het plantsoen volgt op de bestuurlijke opdracht tot
bezuinigingen. De uitdaging voor ons is om na renovatie/reconstructie de
beheerkosten op het huidige niveau te houden.

Participatie en inspraak maken een onlosmakelijk deel uit van
ontwerpprocessen in de gemeente Wijdemeren. Het ontwerp moet
in samenspraak met de omwonenden tot stand komen waarbij de
wensen van de bewoners uitgangspunten zijn. Tijdens de bewonersavond
hebben wij d.m.v. de lagenbenadering ontwerpvoorstellen voorgelegd
zodat bewoners konden aangeven wat zij wel en niet zagen zitten. Door
de bewonersavond op deze manier in te steken zaten we niet vroeg in
het proces al gebonden aan een compleet schetsontwerp dat door de
bewoners gekozen was.

De wens vanuit de gemeente om meer divers en bijzonder sortiment
van verwilderingsbollen, ecologische vegetaties, stuiken en bomen toe
te passen hebben wij in het Dekkerplantsoen vorm gegeven door de
ecologische strook te behouden en toekomstbestendig te maken.



Het cultuurlijke gedeelte waar al bijzonder sortiment aanwezig is wordt

uitgebreid met vaste planten, heesters en bomen. De wens om het

intergemeentelijk bijenlint uit te breiden wordt door de toevoeging van

bloeiende ecologische vegetatie, vaste planten, heesters en bomen

hiermee ook ingewilligd.

We hebben aanbevelingen opgesteld om de kwaliteit van het plantsoen in

de toekomst te waarborgen of uit te breiden. Hieronder staan een aantal

aanbevelingen opgesomd.

Uit de bodemonderzoeken is gebleken dat er een gebrek s aan zwavel.

Zwavel kan apart worden bij gestrooid, maar zwavel is van nature ook

aanwezig in organische stof. Uit de bodemonderzoeken is gebleken dat
het zwavel leverend vermogen van de bodem ver onder het gewenste

niveau is. Een oplossing kan zijn om de plantvakken te bemesten

met Terra Vertiel of gelijkwaardig product. Dit product verbetert het

bodemleven. Het bodemleven verbeterd op zijn beurt weer het zwavel

leverend vermogen van de bodem. [zie de bijlage voor het uitgebreide

bodemonderzoek)

• De onderhoudsploeg een opleiding/training geven over het
onderhouden van een vaste plantenborder. Het is een investering in

de toekomst omdat vaste planten in het openbaar groen een aanwinst
zijn voor het beeld en een fenomeen is in opkomst.

• In het huidig plan zijn geen bloembollen opgenomen, omdat hiervoor
geen plaats is in het huidige budget. Bloembollen zijn een waardevolle

aanvulling op het ontwerp. Verwilderingsbollen hebben de voorkeur,

denk hierbij aan: Crocus, Convajalis, Galanthus, Coichicum en muscari.

Deze bollen hebben het voordeel dat zij na verloop van tijd in aantal

toenemen. De bloembollen dienen wel in de slinger met sierplantsoen
worden aangebracht, zodat de slinger in het voorjaar nog meer op zal

vallen. De slinger is ervoor ontworpen om op te vallen.

• De meest ideale oplossing zou zijn om een stevige brede kantopsluiting

om het nieuwe plantvak heen te maken zodat de vaste planten niet

door de maaimachine afgemaaid worden wanneer hij de randen maait.

Het andere voordeel aan een stevige brede kantopsluiting is dat bij

eventuele toekomstige bezuinigingen dit plantvak niet zomaar wordt

wegbezuigd omdat dan deze kantopsluiting nog aanwezig blijft.
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[m
het project te begrijpen zal in dit

hoofdstuk een inleiding worden gegeven
over de opdracht en het projectgebied.

Eerst wordt de opdracht uitgelegd.
Vervolgens wordt een inleiding gegeven
over het plantsoen.
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1.1 Inleiding - Opdracht
Vanuit de Minor stedelijke beplanting mogen wij voor de gemeente
Wijdemeren twee inrichtings- en beplantingsplannen maken voor twee
plantsoenen in de kern Nieuw-Loosdrecht.
Deze plantsoenen staan op de nominatie om op korte termijn opgeknapt
te worden. Onze plannen worden hiervoor gebruikt als ze financieel en
technisch haalbaar blijken. In dit rapport wordt het Dekkerplantsoen
uitgewerkt. Het Catharina-Amalia plantsoen wordt uitgewerkt in een ander
rapport.

De opdracht
Het in samenspraak met de betrokkenen opstellen van inrichtings- en
beplantingsplannen voor het Dekkerplantsoen en liet Catharina-Amalia
plantsoen.

Algemeen
Loosdrecht maakt deel uit van de Noord-Hollandse recreatiegemeente
Wijdemeren. De gemeente met ruim 23.000 inwoners ligt tussen
Hilversum en de Hollandse Vecht in het Gooi en ligt net in het Groene
Hart. De gemeente heeft veel natuurgebieden en landgoederen, vaak
van de Vereniging Natuurmonumenten en recreatief gebruikte veen- en
zandwinplassen. Bijna het hele buitengebied van Wijdemeren maakt deel uit
van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen”.

Abiotische factoren
De gemeente heeft veel zure en arme marginale zand- veen en kleigronden,
waardoor een goede sortimentskeuze van groot belang is. Het aantal
gebruikte boomsoorten, selecties en klonen is de afgelopen 1 2 jaar met
ongeveer 400 toegenomen. Daar tegenover staat de bezuiniging van
1 2.000 bomen naar nu 1 0.000 bomen en voor 2035 wordt toegewerkt
naar 8.000 bomen. Door de naastgelegen stuwwal is er iets meer dan
gemiddeld neerslag per jaar.

Omgeving projectplantsoenen
De kern Nieuw-Loosdrecht is ontstaan op een zandtong op de overgang van

de stuwwal van de Utrechtse heuvelrug, waar ook Hilversum op ligt en het

Hollandveen. De bewoningskern is ontstaan langs de hoefijzervorm van de

Oud- en Nieuw-Loosdrechtsedijk en de vorige eeuw uitgebreid naar de grens
met Hilversum. In de zandondergrond is een ijzeroerbank aanwezig waarvan

de omvang en diepteligging vrijwel onbekend zijn.

Gevraagd advies en sortiment
Het beleid om meer divers en bijzonder sortiment toe te passen van
verwilderingsbollen, ecologische vegetaties, stuiken en bomen wil de
opdrachtgever graag uitgewerkt zien. Als extra zintuiglijke ervaring wil de
opdrachtgever graag geur toepassen in veel variatie. De gemeente wil ook

graag de plantsoenen een steviger functie geven als stepping stone in het
intergemeentelijke bijenlint en de ecologische groenstructuur.

Beheer en financiën
De achteruitgang van beide plantsoenen volgt op de bestuurlijke opdracht
tot bezuinigingen. De uitdaging voor onze Organisatie zit er ook in om na
renovatie/reconstructie de beheerkosten op het huidige niveau te houden.

Participatie en realisatie
Participatie en inspraak maken een onlosmakelijk deel uit van
ontwerpprocessen in de gemeente Wijdemeren. Het ontwerp moet in
samenspraak met de omwonenden tot stand komen waarbij de wensen van
de bewoners uitgangspunten zijn.

Aanpak
Na het doornemen van de opdracht gaan we een afspraak maken
met de opdrachtgever om kennis te maken en de projectgebieden
te bezoeken. Vôôr deze tijd kunnen we alvast informatie verzamelen,
kaartmateriaal zoeken en eventueel opvragen. Tijdens en na het bezoek
aan de projectgebieden gaan we inventariseren en analyseren. Deze
analyses gebruiken we om de eerste voorstel-schetsjes te maken voor
de bewonersavonden. De resultaten uit de bewonersavonden worden als
randvoorwaarden meegenomen in het ontwerpproces. Na het schrijven
van de visies worden de concepten, de schetsontwerpen en de uiteindelijke
definitieve ontwerpen met beplantingsplannen gemaakt. Dit alles wordt in

twee rapporten gezet en aan de opdrachtgever overhandigd.

13
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1.2 Inleiding - Dekkerplantsoen
Dit plantsoen ligt aan de Frans Haislaan en aan de Oude Molenmeent

en meet 5000m2. Hier is een soort mini-arboretum aangelegd in de

jaren 60 en is later voorzien van diverse bijzondere solitaire bomen.

De laatste jaren zijn enkele bomen weggevallen, waardoor de inrichting

een verwaarloosde en structuurloze indruk maakt. Het hele park is een

beschermde boomstructuur binnen het gemeentelijke bomenbeleid.

Daarnaast heeft het plantsoen een ecologische functie: Zo gebruiken
rode eekhoorns het plantsoen nu al als verplaatsingsroute tussen hun

leefgebieden. Deze functie is zeer waardevol voor de gemeente.

Achter de L-vormige doorgaande groenstrook van het plantsoen ligt

de vroegere bedrijfsiocatie van Unilever. Hiervoor zijn nu plannen in

ontwikkeling om een woonwijk aan te leggen. Het Dekkerplantsoen krijgt

dan een andere functie en meer mensen gaan er gebruik van maken.

Hierdoor moet de inrichting, padenstructuur en voorzieningen etc. worden

aangepast.

Afh 1.2.2: Impreosie toto Dckknrpizintooen

Atb 1.2,3: lmprss:e toto Dekkerp(ntsoen

15



0cr3c



n dit hoofdstuk worden de inventarisatie en analyse
besproken. Ieder succesvolle opdracht begint bij het maken
van een goede inventarisatie en bijpassende analyse. De

inventarisatie en analyse worden opgedeeld in twee delen:
algemene onderwerpen die gelden voor het Dekkerplantsoen
en het Catharina-Amalia plantsoen en onderwerpen die
specifiek zijn voor het Dekkerplantsoen. Onder de algemene
onderwerpen vallen de bodem en ecologie, onder specifieke
vallen onderwerpen zoals: doelgroep en bereik, functie en
ro uti n g.

De algemene zaken worden eerst besproken. Dit zelfde stuk ..

tekst zal ook in het rapport over het Catharina-Amalia plantsoen
staan. Hierop volgend worden de specifieke zaken voor het
Dekkerplantsoen besproken.

17



21 Bodem analyse
De bodemopbouw in zowel het Catharina-Amalia plantsoen als

Dekkerplantsoen is hetzelfde. Het aanwezige zand is één toppig, wat

inhoud dat de korrelgrootte nagenoeg hetzelfde is. De ruimtes tussen

de korrels wordt niet opgevuld door andere fracties, maar blijven open.

Daarnaast bevat de bodem weinig humus. De bodem is donker

grijs wat erop duidt dat er ijzerdeeltjes in de grond te vinden zijn. De

ijzerdeeltjes zijn zeer waarschijnlijk afkomstig uit de ijzeroerbank. Het

grondwater hier is zuur.

Op het gebied van bodemverbeteringen zijn er een paar beperkingen.

Zo is het verhogen van de PH eigenlijk geen optie. Het water dat

afkomstig is van de Utrechtse heuvel, treedt uit in Loosdrecht. Op zijn

weg naar’ de oppervlakte passeert het water de ijzeroerbank. Doordat

het water door de ijzeroerbank stroomt, worden er deeltjes ijzer

meegenomen. Deze deeltjes zorgen ervoor dat de bodem zuur is.

Het is wel mogelijk dat de PH van het gebied voor korte tijd wordt

verhoogd, maar de PH zal zich na verloop van tijd vanzelf weer verlagen.

Daarnaast heeft de ijzeroerbank nog een eigenschap. De ijzerdeeltjes

die worden meegenomen door het water naar de oppervlakte, zorgen

ervoor dat de bodem verdicht wordt. Bij veel regenval zakt het water
niet ver de bodem in, wat resulteert in een natte bovenlaag van de

bodem en soms zelfs wateroverlast. Bij warme periodes gebeurt er het

omgekeerde, met als gevolg een droge bodem.
Boomwortels boven de ijzeroerlaag dringen niet door naar diepere

grondlagen en grondwater, hierdoor verzwakt een boom sneller.

De beplanting die wij gaan gebruiken moet dus bestand zijn tegen zure

omstandigheden en afwisselende natte- en droge periodes. Het gebrek

aan humus en voeding kan gecompenseerd worden, maar dat proces

zal wel om een bepaalde tijd herhaald moeten worden. Er zal dan

bijgemest moeten worden.

Afb 2.1.1: Bodimkrt NieuwLoodrecht

Bodemverbetering is goed mogelijk, maar het is beter om een combinatie

te maken tussen bodemverbetering en het kiezen van planten die tegen

de zure ondergrond kunnen.

18



2.2 Ecologie
De gemeente Wijdemeren hecht veel waarde aan de fauna in de

plantsoenen. In deze paragraaf behandelen wij de fauna die al voorkomt

in de gemeente Wijdemeren en graag wordt gezien als een veel geziene

gast in het Dekkerplantsoen

De rode eekhoorn
Van de rode eekhoorn [zie. afb 2.2.1] is bekend dat deze de plantsoenen

gebruikt als stapsteen naar het buitengebied. De habitat van de rode

eekhoorn bestaat vooral uit oude bomen, omdat in deze bomen meer

voedsel te vinden is. Onder oude bomen verstaan wij naaidbomen ouder
dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40 jaar.

In oude bomen is voor eekhoorns meer voedsel en nestgelegenheid te

vinden. Het voedsel van de eekhoorn bestaat hoofdzakelijk uit Doomzaden

zoals: eikels, noten en kegels. Daarnaast vormen: Schors, knoppen, fruit,

eieren, bessen, rupsen en jonge vogels een aanvulling op het menu.
Bomen, die hoger zijn dan vijf meter en dekking bieden tegen roofvogels
als de havik, konien in aanmerking om als nestgelegenheid te worden

gebruikt. Het verblijf van de eekhoorn bestaat vooral uit: holle bomen, oude

vogelnesten en nestkasten. Een eekhoorn heeft meestal één of meerdere
reserve nesten.

In Nederland is de eekhoorn een beschermde diersoort. Dat betekend
dat het in Nederland verboden is om eekhoorns te vangen, te doden
of in gevangenschap te houden. De handel in eekhoorns of delen van
eekhoorns is verboden. Daarnaast is het ook verboden om de habitat van
eekhoorns te verstoren of nesten te beschadigen. Dit kan betekenen dat

het soms niet mogelijk is om een boom uit ons plan te verwijderen omdat
daar een nest in zit. Wanneer dit het geval is zal het rooien uitgesteld
moeten worden tot er ontheffing is verkregen en bepaalde maatregelen
zijn getroffen.

De vleermuis
Alle Nederlandse vleermuissoorten voeden zich met insecten, zoals
vliegen, motten en muggen. Twee soorten vleermuizen komen vrijwel
overal in Nederland voor: de dwergvleermuis en de laatvlieger. De
dwergvleermuis is zo klein dat hij met ingevouwen vleugels in een
lucifersdoosje past. De laatvlieger is ongeveer twee keer zo groot, met
uitgespreide vleugels zon 40 cm. Jagende vleermuizen zijn te vinden
op beschutte plaatsen waar veel insecten zijn: bij houtwallen, in parken
ot op landgoederen, en bij water. De dwergvleermuis en de laatvlieger
maken gebruik van schuilplaatsen in huizen en gebouwen. Dat kunnen
oude bouwwerken zijn, maar ook nieuwbouwhuizen. Als er maar een
beschutte plek te vinden is. De andere soorten vleermuizen verblijven ook
in gebouwen of in holle bomen.

fb 221: Dc rodc cekhoorn
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2.3 Functie analyse - IJekkerplantsoen
Om het plantsoen heen zijn, zoals op afbeelding 2.3.1 te zien is, de

functies wonen, werken en een afscheidende rijweg te zien. De fabriek die

nu afgeschermd wordt door het hoge groen in het plantsoen wordt nu

beschouwd als de functie werken. Deze fabriek zal in de nabije toekomst

echter vervangen worden door een woonwijk. Dit houdt in dat daar dan de

functie wonen zal komen.

De Molenmeent dient als ontsluitingsweg van de huidige woonwijk. Dit

betekent dat veel omwonenden bijna dagelijks langs het plantsoen rijden of

fietsen.

De functie wonen is een belangrijke functie voor het plantsoen. De

omwonenden zijn degene die op het plantsoen uitkijken en/of het

bezoeken. Er zijn bijvoorbeeld omwonenden en passantendie er hun lunch

eten of hun hond uitlaten.

Het plantsoen zelf is ingedeeld in twee delen. De rand met hoge en dichte

beplanting, deze heeft als functie het afschermen van de aanwezige

fabriek voor de omwonenden. Daarnaast heb je het gedeelte met paden.

gazon en solitaire bomen (zie. afh 2.3.2). Deze ruimte heeft als functie

verblijven, men kan hier wandelen (met de hond) of op een bankje zitten

lunchen.

Wat opvalt is dat er in de nabije omgeving geen andere openbare groene

ruimtes liggen.

Lvqend Rinctie Dekkerplantsoen

EE

Noord

Afb 23.1 Funcec analyce

Afb 2.3,2; Ot etuk van het piantsoen heeft Is funcec v. .

20



2.4 Doelgroepen analyse - Dekkerplantsoen
Deze subparagraaf îs onderverdeeld in de verschillende doelgroepen die
gebruik maken van het plantsoen. Bij iedere doelgroep is aangegeven of
deze doelgroep gewenst en/of gebruik maakt van het plantsoen.

Passanten
Deze groep bestaat uit alle leeftijdscategorieën en bestaat uit mannen
en vrouwen die het park gebruiken om even snel van A naar B te komen.
Deze groep wandelt, fietst of gebruikt een rollator of scootmobiel. Deze
groep komt uit de buurt en gebruik het plantsoen meerder keren per
week. Het weertype is om het even en de verblijfsduur minder dan 30
minuten. Deze mensen komen vooral in het plantsoen vanwege de routing
en ligging. Dit is een gewenste doelgroep die behouden en vermeerderd
kan worden met behulp van het nieuwe ontwerp.

Hondenbezitters
Deze doelgroep zijn van de leeftijd van 1 0 tot 80 jaar en bestaat uit zowel
mannen en vrouwen. Deze groep wandelt even met de hond en komen
uit de buurt [zie. afb 2.4.1 J. Zij komen hier dagelijks meerdere keren. Het
weertype is om het even en zij verblijven hier ongeveer een half uur. Het
is niet wenselijk dat deze groep groter wordt, een vermindering van deze
doelgroep is gewenst.

Jonge gezinnen
De groep bestaat uit kinderen en jong volwassenen. Zij komen hier vooral
om te wandelen met de kinderen en om de kinderen lekker buiten te laten
spelen. Zij komen uit de buurt en de wijk. De frequentie van het bezoek
s meerdere keren per maand en komen er als het mooi weer is. Zij

verblijven er tussen de één en twee uur en komen voor het natuurgevoel
en de ruimte om te spelen. Deze doelgroep is gewenst in het plantsoen.

Afb 24,1: Een vrouw die hur hond uitlaat. Een vermeerdering van deze doelgroep in de toekomst isniet gewenst.

Ouderen
Deze mensen zijn van de leeftijd van 65+ en bestaat uit zowel mannen
en vrouwen. Deze groep wandelt onder andere even met de hond en
gebruikt het park om te genieten van het weer. Deze mensen komen uit
de buurt. Zij verblijven bij mooi weer in het plantsoen. Zij komen hier vooral
voor de ruimte en het gevoel van natuur. Deze doelgroep is welkom in het
plantsoen.

21
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. Conditie: normaal
risico klasse: veilige boom

Conditie: lsterk) verminderd
Of
risico klasse: risicoboom, attentieboom

. Conditie: (sterklverminderd, slecht
risico klasse: risicoboosni. attentieboom
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Afb 2.5.1: Borreri aniIyee koort Dekkerplonteoen
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2.5 Bomen analyse - Dekkerplantsoen
De bomen in het Dekkerplantsoen zijn vooral aanwezig in de afscheidende

rand beplanting [zie. afb 2.5.1 J. Ook staan er een aantal bomen in het

gazon en staan er een drietal bomen in de groep beplanting. De kwaliteit

van de bomen in het Dekkerplantsoen is redelijk goed. De meeste bomen

staan op groen en zijn dus veilige bomen. Wel staan er een aantal bomen

op de nominatie om gerooid te worden, dit is nog niet gebeurd (zie. afb

2.5.2). Ook staan de bomen dicht op elkaar waardoor de kronen in elkaar
groeien. In het plantsoen staan ook twee bolbomen die in het onderhoud

veel geld kosten omdat ze vaak geknot moeten worden. Aan de kant van

de fabriek staat een grote populier (Populus canadensis ‘Robusta’] die

dood hout begint te vormen in de top, afstervende bast krijgt bij de grond

en grondscheuren krijgt. Het advies vanuit de VTA-controle is dan ook

direct vellen.

In het gazon staan een tiental bomen, vijf daarvan zijn redelijk onge bomen

en de andere vijf zijn al +/ 55 jaar oud. De oude bomen staan op oranje

of zelfs op rood, ze bepalen het karakter van het plantsoen en zijn erg

waardevol. De jonge bomen zijn nog niet volgroeid en hebben nog geen

volgroeide kroon, de noord-west kant van het plantsoen zal over 20 jaar

erg dichtbegroeid zijn als de huidige boomstructuur behouden blijft [zie.
afb 2.5.3).

Afb 2.5.2: Deze boom stoet op de nomnetie om gerooid te worden

Afh 2.5.3: De dichtbegroeido ofschermende rand
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2.6 De bewonersavonden
Op maandag 21 en dinsdag 22 september 2D1 5 hebben wij een
bewonersavond gehouden voor de omwonenden van het Catharina - Amalia

plantsoen en het Dekkerplantsoen. Doormiddel van een PowerPoint presentatie

en verschillende AD posters hebben wij goede en duidelijke input gekregen over de

toekomstige invulling van de heide plantsoenen.

Met behulp van een PowerPoint presentatie hebben wij verschillende
ontwerpvoorstellen laten zien aan de omwonenden van de beide plantsoenen.

Wij hebben gekozen om te werken met de lagenbenadering. Wij hebben gekozen

voor de lagen: functie, routing en beplanting. Wij lieten voor elke laag verschillende

alternatieven zien, vervolgens konden de aanwezige mensen aangeven wat

hen aansprak en wat niet. Op deze manier kon de feedback van de bewoners

qeordend worden per onderdeel. Deze onderdelen konden wij later weer

samenvoegen tot een schetsontwerp.

In de volgende subparagrafen worden de conclusies, die uit de bewonersavond

zijn gekomen, besproken.

2.6.1 Bewonersavond Dekkerplantsoen
Een van de grote vraagstukken van de omwonenden tijdens de avond,

ging over de ontwikkeling van de toekomstige woonwijk. Mensen vroegen
zich af hoe de bebouwing er uit gaat zien. De omwonenden hadden de

veronderstelling dat er geen goed plan kon komen als de plannen voor de

woonwijk nog niet bekend waren. Hiernaast op afbeelding 2.6.2 t/m 2.6.4 zijn drie ontwerpvoorstellen te
zien. Deze drie kwamen als favoriet naar voren.

De omwonenden zijn op dit moment tevreden over de huidige routing,
maar gaven aan een gemaaid pad ook een leuk idee te vinden. Het
plantsoen moest niet veranderen in een doorvoerplantsoen. dit is een

plantsoen die veel gebruikt wordt om doorheen te lopen om naar een plek

elders te komen. De combinatie van de huidige padenstructuur met een
losse padenstructuur, werd zeer op prijs gesteld. Asfaltpaden waren niet

gewenst, omdat deze het plantsoen aantrekkelijker maken voor scooters.

De bewoners maakten duidelijk dat zij de rand tussen de nieuwe en

bestaande woonomgeving graag zo dicht mogelijk zien. Zij zijn vooral bang

voor het zicht op allemaal “gammaschuttingen”.

Afb 2.6.1: Een mpressie ven de bewonersevond

Er werd aangegeven dat het idee met borders in het gazon werd
gewaardeerd. Het bloemrijk grasland was ook een beplantingstype dat
graag gezien werd.
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n dit hoofdstuk wordt de visie besproken.
Vanuit de analyse hebben we verschillende

uitgangspunten opgesteld, deze worden in
de eerste paragraaf uitgelegd. Hierna wordt
de visie beschreven, deze is geschreven aan
de hand van de uitgangspunten. Vervolgens
wordt het concept besproken.



3.1 Uitgangspunten Dekkerpantsoen
Wat is er ac de Ii:. id?
• De functie van het plantsoen veranderd.

• De aanwonenden willen het afscheidende groen behouden maar het is

toe aan een flinke onderhoudsbeurt.
• Door de huidige bodemomstandigheden is niet alle beplanting

toepasbaar.

Uitgangspunten
• Het beheer blijft op hetzelfde niveau.
• De huidige structuur en opzet van het plantsoen behouden en

eventueel versterken.
• Bestaande bomen blijven gehandhaafd (indien gezond].

• Bijzondere bomenstructuur versterken.

• Het bestaande cirkelvormige plantvak wordt waardevol geacht door

ons en de omwonenden, maar is toe aan vernieuwing
• Het zicht op de toekomstige woonwijk zoveel mogelijk gesloten houden.

(Dit is de wens van de huidige omwonenden. De wensen van de

toekomstige omwonenden vanuit de toekomstige woonwijk zijn niet

bekend]
• Alleen bodemverbetering toepassen waar nodig.

• Het nieuwe verhardingsmateriaal moet fietsers en brommers
ontmoedigen.
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32 Visie algemeen - Dekkerplantsoen

Een beplantingsstrook onttrekt momenteel het zicht op het 25 meter
hoge fabrieksgebouw. De nieuwbouw zal volgens onze bron niet hoger
worden dan 3 bouwlagen. Dat houdt in dat de hoogste bebouwing
maximaal 9-1 2 meter zal worden. Het Dekkerplantsoen wordt nadat
de fabriek is vervangen door een nieuwbouw buurt, door meer mensen
gebruikt.

Het plantsoen kan opgedeeld worden in twee delen. Ten eerste een
dichte strook aan de kant van de fabriek, de functie van deze strook is het
afschermen van de fabriek voor de omliggende woonwijk. Het wordt onder
andere gebruikt door de eekhoorn en vleermuizen als stapsteen tussen de
omliggende natuurgebieden. Door dit gebruik en de aanwezige inheemse
planten heeft het een hoge ecologische waarde. De groenstrook heeft
momenteel een zeer verwaarloosd uiterlijk. Het zal opgewaardeerd
moeten worden om het visueel aantrekkelijker te maken. Door de variatie
van inheemse beplanting uit te breiden wordt de strook ecologisch nog
interessanter. Ten tweede een cultuurlijk ingericht deel dat voornamelijk
bestaat uit gazon met verschillende bijzondere solitaire bomen. In het
gazon is één cirkelvormig plantvak aanwezig met verschillende bomen en
heesters. Door dit gedeelte ligt de padenstructuur die vanuit een centraal
punt ontspring.

In het nieuwe ontwerp zullen het ecologische en het cultuurlijke deel
behouden blijven en door een contrasterende overgang beter beleefbaar
worden. Daarnaast zal er aantrekkelijke beplanting worden toegevoegd
om het plantsoen tot een fijne verblijfsplek te maken. Het park krijgt een
verbindende functie waar huidige en toekomstige omwonenden kunnen

verblijven en ontmoeten.

Het bosplantsoen in de ecologische strook van het plantsoen zal grondig
gesnoeid en verjongd worden. Door een aantal bomen te rooien heeft
de rest van de bomen en heesters meer toekomst. De functie van deze
strook was voorheen afschermen, nu zal er een verschuiving ontstaan
van afschermen naar afscheiden. Het plantsoen werkt als scheiding
tussen de nieuwe en de huidige bebouwing. Daarnaast krijgt het een meer
verzorgd uiterlijk en het zal het een rustige achtergrond vormen voor het
cultuurlijke gedeelte.

Het cultuurlijke deel bevat verschillende waardevolle aspecten, zoals
bijzondere solitaire bomen, hiervan zal het overgrote deel behouden
blijven. Het cirkelvormige plantvak met verschillende heesters en
bomen zal ook behouden blijven. Wel zal een deel van deze beplanting
vervangen worden wegens ouderdom. Daarnaast zijn de paden aan
vervanging toe, maar kan de structuur wel behouden blijven. Het park
heeft een waardevolle ruimtelijke werking binnen de stedenbouwkundige
structuur. Deze aspecten bieden een goede basis voor het ontwerp.
Om het plantsoen tot een interessantere verblijfsplek te maken zal aan
dit gedeelte van het plantsoen meer aantrekkelijke beplanting worden
toegevoegd. Op deze manier wordt een blokje om of een lunchmoment in
het plantsoen een rustgevende ervaring in een groene omgeving.
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33 Visie beplanting - Dekkerplantsoen
In het Dekkerplantsoen komt een ecologisch gedeelte en cultuurlijk
gedeelte naast elkaar te liggen. In het plantsoen zullen zo veel mogelijk

gezonde bestaande bomen gehandhaafd blijven. Het Dekkerplantsoen

herbergt een aantal bijzondere boomsoorten die het plantsoen tot een

soort openbaar mini arboretum maakt [zie. afb 3.3.1].

In het cultuurlijke gedeelte zal het cirkelvormige plantvak in de toekomst

een flinke opfrisbeurt krijgen waardoor het plantvak zijn dichte karakter

behoudt. Verder bestaat het cultuurlijke gedeelte voornamelijk uit gazon

met solitaire bomen. Dit gedeelte wordt door het toevoegen van een

aantal bijzondere [loof)boomsoorten met bloeiende onderbeplanting
aantrekkelijker om te zien en om te verblijven voor vlinders en bijen. Door
het gebruik van loofbomen en lage onderbeplanting blijft de ruimtelijke
werking van het grasveld behouden. De bijzondere boomsoorten
versterken de structuur die nu al aanwezig is in het plantsoen.

Een belangrijke structuur binnen het plantsoen is de afscheidende

ecologische beplantingsstrook. Deze vormt een kader rondom de

toekomstige nieuwbouwwijk en een rustige achtergrond voor de
cultuurlijke beplanting. Het wordt gebruikt door de lokale fauna als
stapsteen tussen de omliggende natuurgebieden. De strook is toe aan
een flinke onderhouds- en opknapbeurt. Door een aantal bomen te rooien
krijgt de rest van de bomen en heesters meer toekomst en komt het
geheel minder massaal en dicht over. De strook wordt door toevoeging
van inheems bosplantsoen in de toekomst nog interessanter voor de
lokale fauna.

L

____ ___ __

—

__

Afh 3.31: In het Dekkerphnteoen staan vcrchiIIende waardevolle en bijzondere bomen
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3.4 Visie beheer - Dekkerplantsoen
Het huidige ontwerp bestaat uit een ecologische rand met heesters en
bomen, en een cultuurlijk deel met gazon, bomen in gazon en een groep
beplanting. In het plantsoen ligt ook een padenstructuur welke uitgevoerd
is in grind.

Het beheer wat in het huidige plantsoen wordt toegepast bestaat in het
cultuurlijke deel uit het 1 8 keer maaien van de gazons, het bijmaaien van
de randen, het scheren van de rand bij het cirkelvormige plantvak, het
scheren van het bosplantsoen en het uitvoeren van controle en snoei van

de solitaire bomen.

In het huidige beheer wordt de ecologische rand gesnoeid met een
klepelmaaier waardoor een haagbegroeiing ontstaat aan de rand en
de planten in het vak tot grote hoogte uitgroeien. Hierdoor is nu een
dichte wand beplanting ontstaan [zie. afb 3.4.1). Ook staan er bomen
in de ecologische rand, deze bomen worden wel gecontroleerd maar
niet beheerd dit is te zien aan de dode boom die nog in de rand staat.

De grindpaden in het plantsoen zijn versleten. Doordat de gemeente
Wijdemeren geen Glyfosaat meer gebruikt in het beheer van het openbaar

gebied groeit er veel onkruid op de paden in het Dekkerplantsoen.
Dit komt doordat de heetwater-techniek die wordt gebruikt voor het

bestrijden van onkruid minder goed werkt op grind. De paden liggen lager

dan het omliggende terrein en bij een regenbui staan de paden blank.

Uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp is dat de beheerkosten niet zullen
stijgen, gezien de huidige uitgaven zal dit onmogelijk zijn. Wel zullen we
de beheerkosten zo laag mogelijk houden, dit gaan we bereiken door
plaatselijk grondverbetering toe te passen en de plantdichtheid hoog te

houden. Door de plantdichtheid hoog te houden en de grond te verbeteren

zullen de planten snel groeien waardoor het onkruidbeheer minimaal zal

zijn. Ook is een voorwaarde van slagen dat de aannemer twee jaar nazorg
zal hebben. Als de gemeente de plantsoenen terug krijgt in onderhoud,

zullen de beheerkosten lager zijn dan de eerste twee jaar. Dit komt

doordat bijvoorbeeld watergeven niet meer nodig is en de planten groter

uitgegroeid zijn waardoor onkruid minder kans krijgt.

Afb 34.1 Dc rund die nu nog gesnocid wordt met een klepemuaier, hierdoor ontsteat een soort haagbegroeiing.

We gaan het plantsoen opdelen in een cultuurlijk deel en een ecologisch
deel, voor het beheer houdt dit in dat in het cultuurlijk deel intensiever
beheer zal worden in de toekomst. Bij het ecologische deel is namelijk
een inhaalsiag te maken met het beheer en hier zal dus de komende
jaren een relatief hoge beheerintensiviteit nodig zijn om de afscheidende
rand weer op een goed niveau te krijgen. Voor het nieuwe ontwerp zullen
we zoveel mogelijk slimme oplossingen bedenken om het beheer op een
laag niveau te krijgen, met name het schoffelen proberen we zo laag
mogelijk te houden omdat dit een tijdrovende klus is. De paden zullen een
materialisering krijgen waarbij weinig onderhoud van toepassing is.

ij. .;;•••‘ ,‘.
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3.5 Concept - Dekkerplantsoen
De beplantingsrand aan de fabriekszijde wordt ecologisch interessanter
gemaakt. Het zal een stapsteen worden voor eekhoorns en vleermuizen.
Deze beplantingsrand zal in scherp contrast komen te staan met het
cultuurlijke gedeelte van het plantsoen. Het cultuurlijke gedeelte wordt
een knooppunt voor het verbinden van omwonenden. Het zal aangevuld t
worden met bloeiende planten en bijzondere bomen. Door het plantsoen

ecologisch en cultuurlijk interessanter te maken zal het voor dieren en
mensen een aantrekkelijke verblijfsplek worden.

Afb 3.5,1: Concepttekennq Dekkerpantoen

1
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t hoofdstuk bespreekt het ontwerp.
Het schetsontwerp is aan de hand

van het concept gemaakt. Hierna heeft
het schetsontwerp een verbeterslag
doorgemaakt om vervo’gens tot een
definitief ontwerp te komen.
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4.1 Schetsontwerp - Dekkerplantsoen
De beplantingsrand die als functie had om de voormalige hoge fabriek
uit het zicht te werken kan nu omgevormd worden tot een lagere
beplantingsrand die de toekomstige woonwijk scheidt van de bestaande
woonbuurt. Het cultuurlijke deel neemt de bestaande bomen- en
padenstructuur als uitgangspunt. Hieraan wordt een aaneengesloten
bloemrijke beplantingsstrook toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat het open

karakter van het plantsoen behouden blijft en het plantsoen vanuit alle
zichtzijden aantrekkelijk is.

37



SSSSci)
0ciSS0

j
III

!
1
L

\

E0—

•



42 Definitief ontwerp - Dekkerplantsoen
De ecologische rand wordt gedund en eventuele kale plekken worden

ingeplant met inheemse soorten [geen boomvormers]. De cultuurlijke

strook aan de oude Molenmeent wordt ingericht als informele

wandelstrook tussen de ecologische en de cultuurlijke beplanting. De

padenstructuur in het plantsoen blijft behouden maar wordt door

middel van zwerfkeiblokken minder opvallend en onderdeel van het open

grasveld. Wel blijft het pad hierdoor goed begaanbaar voor mindervaliden

en ontmoedigd het de doorsteek voor fietsers en brommers. Van de

bomen in het cultuurlijke gedeelte maakt alleen de Robinia pseudoacacia

Umbraculifera’ plaats voor een bijzondere iep. Verder zal het bestaande

cirkeivormige plantvak zijn dichte karakter behouden, wel moet er

gekeken worden welke beplanting aan vervanging toe is. Vanuit dit

plantvak ontspringt een brede slingerende beplantingsstrook die naar

smal verloopt en uiteindelijk weer breed eindigt. Hij begint breed om

het cirkelvormige plantvak in de strook te integreren waarna hij naar

smal verloopt om de oude bestaande bomen centraal in het plantsoen

te accentueren. De strook eindigt weer breed om de grote functieloze

bomenweide interessant te maken en het centrum van het plantsoen

tot een omsioten ruimte te maken. De strook verloopt van [breed)
voornamelijk vaste planten met een paar heesters en bomen naar [smal)

voornamelijk heesters met wat vaste planten, en weer naar breed. De

padenstructuur snijdt op twee plaatsen door de beplantingsstrook heen

waardoor je de beplanting beter beleeft en gevoelsmatig een nieuwe
ruimte betreedt. Uiteindelijk is er dus puur met beplanting ontworpen.
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4.3 Doorsneden - Dekkerplantsoen
Om ons ontwerp inzichtelijk te maken hebben we voor het

Dekkerplantsoen een aantal doorsneden gemaakt. Doorsnede A

is genomen bij de ingang van het park, te zien is dat er een soort

tunneleffect optreedt. Dit zorgt ervoor dat je geleidt wordt naar het

plantsoen. In doorsnede B is te zien dat de ruimte daar groter is en dus

meer zal fungeren als een verblijfsplek. Vanuit de bewonersavond is

naar voren gekomen dat de openheid van het plantsoen een belangrijk

punt ïs. Te zien is dat de ruimte in het park met de inpassing van het

nieuwe ontwerp kleiner wordt. Maar door te spelen met de hoogte van

de beplanting zal er afwisselend veel zicht zijn op het plan en op andere

plekken wat minder. Hierdoor worden ruimtes gecreëerd en blijft de

openheid behouden.
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Na het ontwerp wordt in dit hoofdstuk de
detaillering beschreven.
Het beplantingsplan wordt uitgelegd.
De visie op het groen is in het hoofdstuk
Visievorming reeds beschreven. Aan de
hand van die visie zijn uitgangspunten
opgesteld en aan de hand daarvan is weer
een beplantingsplan opgesteld.

In het nieuwe ontwerp worden verschillende
materialen gebruikt. Er wordt toegelicht
welke materialen er gekozen zijn en
waarom.



5.1 Uitgangspunten beplantingsplan
• Rustige basiskleur wit/roze.
• Aantrekkelijke beplanting voor bijen.
• Open structuur van het plantsoen behouden.
• Beheerextensief.
• Bijzondere soorten toepassen.
• Werken met twee beplantingslagen

Dit houdt in dat de onderste laag bestaat uit vaste planten en de

laag daarboven uit heesters. De vaste planten zorgen ervoor dat

de onderlaag goed dicht zit, hierdoor blijven de beheerkosten laag.

De heesterlaag zorgt voor de ruimte/massa werking.

• Vaste planten kunnen gemulcht worden.

Dit houdt in dat de overblijfselen van de vaste planten fijngemalen

worden. Het voordeel hiervan is dat de grond meer vocht kan

vasthouden en dat door vertering de bodem wordt verrijkt.

5.2 Het beplantingsplan
Met de bovenstaande uitgangspunten zijn we tot een beplantingsplan

gekomen. Het beplantingsplan staat hiernaast afgebeeld op afb 5.2.1. In

de volgende paragrafen wordt aan de hand van doorsneden en impressies

het beplantingsplan uitgelegd.

Nb 5.2.1: Utsnode beplntngspIEn ückkerpkintsocn
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5.3 Onderbouwing beplantingsplan
Voor het ontwerp hebben we de huidige beplanting als uitgangspunt

genomen. De huidige beplanting bestaat uit bijzondere solitaire bomen en een

cirkelvormig plantvak. Dit aNes is aanwezig op een rechthoekig gazon.

Vanuit het cirkelvormig plantvak ontspringt de beplantingsstrook die door het

plantsoen slingert en zich om de centrale ruimte heen krult. De projectie van

de slinger is zo ontworpen dat deze verschillende functies herbergt. Langs de

paden is hij begeleidend, rondom het centrale punt creëert het een ruimte,

vanaf de weg zorgt het voor een interessant beeld maar blijft het plantsoen

overzichtelijk en door de paden die door de strook heen steken ontstaat een

verassend effect (zie. afb 5.3.1).

Zoals in de uitgangspunten genoemd is gaan we werken met twee

beplantingslagen. Ten eerste een basislaag van vaste planten zodat er zich

een dichte laag ontwikkeld die weinig beheer eist. Aan deze basislaag wordt

een tweede laag toegevoegd, de heester-/bomenlaag. Deze laag stelt ons in

staat om ruimtelijk te ontwerpen. Op de volgende bladzijde is een impressie

van de soortkeuzes te zien, op de bestellijst in de bijlage zijn de exacte

plantnamen te vinden.

In de doorsnede hiernaast [zie. afb 5.3.2) is te zien dat er een basislaag

aanwezig is met daarboven de heester-/bomenlaag. Het geheel goift

in de hoogte om doorzichten en besloten ruimtes te creëren. Hoe deze

goifbeweging verloopt is te zien in het onderste schetsje. De basslaag

bestaat voornamelijk uit vaste planten, dit is de laag die het plantsoen in de

zomermaanden van bloei moet voorzien. De heester-/bomenlaag zorgt voor

de bloei buiten deze periode waardoor er bijna jaarrond een bloeiend beeld
is. In de bloeikalender op de volgende pagina is te zien wanneer en van welke

planten er bloei is in het plantsoen.
In de bijlage is het beplantingsplan op schaal opgenomen.

Vanuit de gemeente is er een wens om het intergemeentelijk bijenlint binnen

de gemeente uit te breidden. De beplantingsslinger zal hieraan meehelpen

doordat gekozen is voor een groot aantal soorten die interessant zijn voor

bijen. In de bloeikalender op de volgende pagina is een bij te zien onder de

planten die interessant zijn voor bijen. Hoe interessanter de plant hoe groter

het plaatje van de bij.

Afb 5.3.1: Sfeerbceld bepIntinqtrook

Ç/)

Afb 5,3.2: DoornDdc bepIntngopbouw
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5.4 Opsluiting vaste planten border
Om te zorgen dat de beplantingsslinger in de toekomst zijn oorspronkelijke

vorm behoudt en te voorkomen dat het gazon niet de border in groeit en

vice versa, is het noodzakelijk om een kantopsluiting aan te brengen.

De meest ideale oplossing zou een stevige brede kantopsluiting zijn,

zodat de vaste planten niet door de maaimachine afgemaaid worden

wanneer hij de randen maait. Het andere voordeel aan een stevige brede

kantopsluiting is dat bij eventuele toekomstige bezuinigingen dit plantvak

niet zomaar wordt wegbezuinigd, omdat het duur is om zon stevige

kantopsluiting te verwijderen. Daarnaast is geeft het een apart beeld als

de beplanting wel wordt wegbezuinigd, maar de rand blijft staan.

Budgettechnisch is het onmogelijk om deze meest ideale oplossing te

realiseren. Daarom hebben we gezocht naar een oplossing die binnen het

budget past. We zijn uitgekomen bij een kunststof rand zoals deze op de

afbeeldingen 5.4.1 en 5.4.2 hiernaast te zien zijn. Deze rand zorgt er voor

dat het gazon niet de border in groeit en vice versa. De maaimachine zal

bij deze oplossing niet de randen kunnen maaien. In het hoofdstuk beheer

wordt hier verder op ingegaan.

Afb 54.1: KunttoIrnd

i.4.2 Ot is het b.J dat na aanlcq van dc kunatstof rand wordt beraikt
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5.5 Verhardingsmateriaal
Uit de bewonersavond kwam naar voren dat de huidige padenstructuur
voldoet, maar dat het materiaal aangepast moet worden, omdat de staat
van het materiaal zeer verslechterd is. Om deze reden zal de huidige
padenstructuur opnieuw geprofileerd worden met zwerfkeiblokken
zoals deze op de afbeeldingen 5.5.1 en 5.5.2 hiernaast te zien zijn. De
bewoners vonden het principe van een gemaaid pad tussen hoog gras
interessant. Voor hoog gras is het plantsoen te klein dus viel deze optie af.
Door dit verhardingsmateriaal toe te passen ontstaan er toch gemaaide
paden.

Het profiel zal dezelfde breedte behouden zodat onderhoudsvoertuigen
makkelijk toegang hebben tot het plantsoen. De keuze voor
zwerfkeiblokken is in meerdere opzichten de beste keuze voor de nieuw te
profileren padenstructuur.

Beheertechnisch gezien is de keuze voor zwerfkeiblokken zeer
interessant, omdat de paden onderdeel zijn van het gazon waardoor
de maaimachine gewoon door kan maaien zonder obstakels. Er hoeven
bij dit verhardingsmateriaal geen kanten gestoken te worden en
onkruidbestrijding is ook niet nodig.

Budgettechnisch is het een interessante keuze, omdat het een relatief
goedkoop verhardingsmateriaal is dat aangebracht kan worden zonder
opsluiting op de huidige fundatie van het pad.

Het plantsoen moet niet gebruikt gaan worden als afsnijdroute voor
fietsers en bromfietsers. Door het gebruik van dit verhardingsmateriaal
worden fietsers en bromfietsers ontmoedigd het plantsoen hiervoor te
gaan gebruiken. Het pad zal echter wel goed begaanbaar zijn voor mensen
die slecht te been zijn of een rollator of rolstoel behoeven.
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Om een ontwerp in stand te houden is het
belangrijk dat het plantsoen goed wordt
onderhouden.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe
het ontwerp dat gemaakt is voor het
Dekkerplantsoen beheerd moet worden.
Op de beschreven manier blijft het ontwerp
intact. En kan men optimaal blijven genieten
van het plantsoen.
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61 Beheer afscheidende rand
Voor het nieuwe ontwerp zullen er in de huidige situatie een aantal
ingrepen gedaan moeten worden om ervoor te zorgen dat het huidige
ontwerp tot zijn recht zal komen. Zo zullen er een aantal bomen verwijdert
moeten worden en de afscheidende rand zal moeten veranderen van
functie. In deze paragraaf is te lezen hoe dit in de praktijk plaats zal
moeten vinden.

In het plantsoen staat een grote verscheidenheid aan bomen. een
aantal bomen zijn versleten en zullen verwijderd worden, Op afbeelding
6.1.1 hiernaast is een overzicht te zien van de aanwezige bomen in het
plantsoen, ook is te zien wat de huidige kwaliteit is van de bomen. De
bomen die verwijdert worden hebben een rood kruis en bevinden zich in de
ecologische rand, door de bomen te verwijderen kunnen de overgebleven
bomen zich beter ontwikkelen en wordt de rand overzichtelijker. Tijdens
de selectie van de bomen die verwijdert worden is goed gekeken naar de
toekomstverwachting van de bomen. Er staat bijvoorbeeld een populier in
het plantsoen die nu rond de veertig jaar is. Omdat populieren rond deze
leeftijd veel last krijgen van takbreuk en de populier boven een bankje staat
is het verstandig om de populier te verwijderen.

Het eindbeeld
Een groep beplanting bestaande uit inheemse boomvormers en struiken.
De gewenste hoogte van de beplanting is variërend van 2 tot 5 meter.
Het gewenste eindbeeld bestaat uit een diversiteit aan soorten en
leeftijden van struik- en boomvormers. Beheermaatregelen worden
uitgevoerd om dit te bereiken en een gelaagde opbouw van boomvormers
en struiken te behouden. [zie. afb 6.1 .2)

De ecologische rand is de laatste jaren alleen geschoren waardoor
een beeld is ontstaan wat niet in het nieuwe ontwerp past. Het geeft
een onnatuurlijk beeld omdat de onderste twee meter strak is en alles
erboven uitgroeit. Het beeld dat we willen bereiken in de rand is dat de hij
smaller wordt, er verschil is in hoogte en dat de solitaire bomen beter uit
komen. Hierdoor zal in de toekomst minder overlast zijn van schaduw voor
de nieuwe woonwijk.

Verder kan tegen die tijd met kleine ingrepen een ideaal plantsoen
ontstaat voor alle omwonenden.
De beheerachterstand die de afgelopen isren is opgebouwd zal niet met
één beheeringreep op te lossen zijn, dit zal echter een proces zijn van
meerdere jaren. Hiermee wordt gewerkt naar een eindbeeld en vervolgens
als het eindbeeld bereikt is, het in stand houden daarvan.

De gewenste breedte van de rand zal rond de vijf meter zijn. Op sommige
plekken heeft de rand een breedte bereikt van ongeveer tien meter, maar
op de meeste plekken is de breedte al rond de vijf meter. Het gaat hierbij
om de breedte op de grond, de beplanting is aan de bovenzijde helemaal
uitgegroeid en daar dus ook breder. Beheertechnisch is deze groei boven
het pad en de parkeerplaats ongewenst omdat deze takken sneller
afbreken. Deze takken groeien naar het licht toe en hangen nu over het
pad en de parkeerplaats. Doordat de beplanting zo overhangt wordt de
ruimte visueel kleiner gemaakt en beperkt, hierdoor wordt bijvoorbeeld de
zuidkant nu amper gebruikt als pad.

Beheermaatregelen
Om het hierboven beschreven eindbeeld te bereiken zijn gedurende
de komende jaren een aantal ingrijpmomenten nodig om de
beheerachterstand weg te werken. Als de achterstand is weggewerkt
is er regelmatig beheer nodig om het beeld in stand te houden. Voor de
ecologische strook beplanting is het nodig om de rand terug te zetten,
hierdoor kan het geheel weer uitgroeien als bosplantsoen en niet als
haag. De breedte van de ecologische strook moet verminderd worden op
stukken waar de hij breder is dan vijf meter, hierbij worden de stobben
verwijderd en de omgeroerde grond geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid
met een gazonmengsel. Ook zullen de hoge heesters moeten worden
gedund, dit kan gedaan worden in fasen. De ene helft van de strook dit jaar
en de andere helft over drie jaar. Boomvormers zullen moeten worden
verwijderd en de huidige bomen moeten worden gehandhaafd.
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6.2 Beheer heesters
In het Dekkerplantsoen zijn er twee verschillende types heesters aanwezig;
solitaire heesters en vakheplanting. De solitaire heesters dienen de eerste

drie jaar niet gesnoeid te worden. Na deze drie jaar worden de solitaire

heesters jaarlijks gesnoeid. De heesters die als vakbeplanting worden
gebruikt, zullen gesnoeid worden als de andere beplanting verdrukt wordt

of als deze over de rand van het piantvak hangt. Bij de snoei van zowel de

solitaire heesters en de vakbeplanting moet rekening gehouden worden
met het bloeiseizoen. In droge periodes is het van belang dat de heesters

genoeg water krijgen (zie. beheertabel hiernaast). In de eerste twee jaar

dient er ieder jaar een inboetlijst gemaakt te worden. In het najaar wordt
er ingeboet. Dit geldt voor zowel de heesters als vaste planten.

6.3 Beheer vaste planten
Voor het beheer van de vaste planten is het van belang dat het plantvak
in het Dekkerplantsoen niet wordt geschoffeld. Als het plantvak wordt
geschoffeld, zal de beplanting niet sluiten. Het plantvak dient gewied te
worden. Daarnaast is het ook van belang dat de beplanting in droge
periodes genoeg water krijgt [zie. beheertabel hiernaast). De vaste planten
en grassen worden in het vroege voorjaar afgemaaid.

6.4 Beheer opsluiting rand
Een van de belangrijkste toevoegingen aan het huidige ontwerp is het
plantvak met vaste planten. Om het gewenste eindbeeld te kunnen

bereiken, adviseren wij om langs het plantvak een kantopsluiting van
kunststof aan te brengen. Zonder een kantopsluiting moeten de kanten
van het plantvak regelmatig gestoken worden, wat de beheerskosten niet
ten goede komt. Om te voorkomen dat de kantopsluiting wordt beschadigd
door de maaïmachine, mag er dertig centimeter naast de kantopsluiting
niet gemaaid worden. Deze dertig centimeter wordt één keer in de vier

weken gemaaid met een bosmaaier met draadkop.

6.5 Bemestingsadvies
Om op het gebied van beplanting het gewenste eindbeeld te bereiken is
bemesting noodzakelijk. In de bijlage is een bemestingsadvies te vinden,
hierin staat beschreven welke bemesting wordt aangeraden in het
pia ntsoe n.
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re begroting is een belangrijk onderdeel
van de opdracht. Voor het ontwerp van

het plantsoen was een relatief laag bedrag
begroot. Daarom is vanaf het begin van het
ontwerpproces rekening gehouden met de
kosten.

In dit hoofdstuk staat wordt de begroting
uitgelegd. De begroting zelf is bijgevoegd
als bijlage. De uitleg in dit hoofdstuk kan
naast de begroting gelegd worden als
verduidelijking.



7.1 De begroting
Bij de opdracht die wij hebben gekregen van gemeente Wijdemeren, was
een van de eisen dat er ook een bijpassende begroting aanwezig was.
Voor elk plantsoen was er een budget €2O.OOO gereserveerd. In totaal
is er dus €40.000,- beschikbaar voor beide plantsoenen. Wij hebben onze
begroting zo opgesteld dat een eventuele overschrijding van één budget

kan worden gecompenseerd door het andere budget. Deze budgetten
hebben alleen betrekking op de groen-technische aanleg. De aankoop en
vervoer van nieuwe grond valt hierbuiten, evenals de verharding.

Wij hebben ervoor gekozen om tijdens de schetsfase al te letten op de
begroting. Door deze werkwijze hebben wij in een vroeg stadium al een

goed beeld gekregen van wat wel kan en niet kan. Zo hebben wij realistisch
kunnen ontwerpen. Daarnaast voorkomen wij op deze manier dat op het
laatste moment het ontwerp moet worden omgegooid om aan het budget
te voldoen.

Het budget heeft tijdens de ontwerpfase een bepalende rol gespeeld.
De bodem van beide plantsoenen verkeert in een slechte toestand, dit
betekent dat bodemverbetering bij de nieuwe plantvakken noodzakelijk
is. Doordat bodemverbetering noodzakelijk is stijgt de prijs per vierkante
meter beplanting aanzienlijk. De mogelijkheden die wij hebben op het
gebied van ontwerp zijn beperkt, dit maakte het noodzakelijk dat wij
creatief en oplossingsgericht gingen werken.

Af b 7.2.2: Dit zijn de zwerfkeiblokken die worden toeqepaet in het DckkerpInteoen
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7.2 Begroting - Dekkerplantsoen
Er’ is bij het Dekkerplantsoen gekozen om de bestaande beplanting te
laten staan en bij het ontwerp daarop in te spelen.

De bestaande rand aan de kant van het fabrieksterrein wordt behouden.
Deze rand moet wel worden aangepast om in het nieuwe ontwerp te
passen (zie. afb 7.2.1). Naar aanleiding van ons ontwerp krijgt de rand
een onderhoudsbeurt, dit valt echter nog binnen het beheerbudget van dit
jaar, deze post wordt daarom niet meegenomen in onze begroting en valt
dus buiten ons budget.

Er worden nieuwe beplantingsvakken aan het plantsoen toegevoegd.
De grootste aanpassing is de slinger met vaste planten, heesters en
bomen. Zoals eerder al genoemd, is het noodzakelijk, dat onder de
nieuwe beplanting, de grond is verbeterd. Rondom deze vakken komt
een rand om te voorkomen dat het gazon de border in groeit. Dit is
onderhoudstechnisch weer voordelig. In het Dekkerplantsoen worden
enkele bomen geplant. Voor de aanplant van deze bomen zijn bepaalde
aanpassingen nodig. Zo wordt er per boom twee kuub bomengrond
toegevoegd.

Een ander aandachtspunt is de huidige padenstructuur. Deze is versleten
en op enkele plekken is deze opgegaan in het gazon. Ons advies is
daarom ook het compleet renoveren van het de paden. De nieuwe
verharding bestaat uit zwerfkeiblokken. Ze zijn begaanbaar met een
rolstoel of rollator, maar niet aantrekkelijk voor fietsers en brommers.
De zwerfkeiblokken (zie. afb 7.2.2) zijn tevens een goedkope optie, in
vergelijking met goede half verharding.

De kosten voor het Dekkerplantsoen worden op € 23.487. - begroot
[zie. afh 7.2.3). Als men dit bedrag nog verder naar beneden wil brengen
gaat dit ten koste van het ontwerp. Het begrotingstekort kan worden
gecompenseerd door het begrotingsoverschot van het Catharina-Amalia
plantsoen.

Begroting Dekkerplantsoen

Grondwerk € 8.088,00

uitgraven van plantvakken

aangekochte grond aanbrengen

Verharding € 19.902,00

uitgraven en afvoeren bestaand

haifverharding

herprofieleren bestaande cunet

leveren en aanbrengen

zwerfkeiblokken

Bomen € 436,00

maken plan tgat

leveren en aanbrengen bomengrond

leveren en aanbrengen boompalen,

boombond en gietrand

Bosplantsoen € 75,00

leveren en aanbrengen

bosplan tsoen

Sierheesters € 1.206,00

leveren en aanbrengen sierheesters

Vaste planten € 10.914,00
leveren en aanbrengen molm mest
leveren aanbrengen vaste pianten

Randopsluiting € 1.968,40

leveren en aanbrengen

randopsluiting

Rooien € 800,00

rooien en afvoeren bomen

Subtotaal € 43.389,40

Verharding (niet in het budget) € 19.902,00

Totaal € 23.487,40

+

Afb 7.2,3: Begroting Dekkerpitintsoen
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7oals
in voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen,

heeft dit plantsoen het laatste decennium door bezuinigingen
aan belevingswaarde en gebruikswaarde moeten inleveren. Het
plantsoen worden momenteel als kaal, sober en verwaarloosd
ervaren. Om de kwaliteiten van het plantsoen weer optimaal
te kunnen benutten is een herinrichtingsproces opgestart
en is er een definitief ontwerp opgesteld. Om het beoogde
beeld te verkrijgen en te behouden, maar ook om bij eventuele
budgetverruiming in goede banen te leiden zijn de aanbevelingen
die in dit hoofdstuk worden benoemd noodzakelijk.



8.1 Algemene aanbevelingen
• Uit de bodemonderzoeken is gebleken dat er een gebrek is aan • De maaimachine moet 30cm uit de rand van de vaste planten blijven.

de basische stoffen: natrium, kalium. Natrium en kalium kunnen Deze bies zal één maal per vier weken worden afgemaaid.
toegevoegd worden om de waarden op aanvaardbaar niveau te
brengen. Om deze waarden op niveau te houden, moet jaarlijks worden • Heester randen beheren volgens beschreven eindbeeld.
bij gestrooid. Doordat de bodem zo zuur is, zullen de basische stoffen
zoals kalium en natrium geneutraliseerd worden. De ijzeroerbank die in
de ondergrond te vinden is zorgt ervoor dat de bodem zuur is en zuur
blijft.

• Zwavel is een stof waar ook gebrek aan is. Zwavel kan apart worden
bij gestrooid, maar zwavel is van nature ook aanwezig in organische
stof. Uit de bodemonderzoeken is gebleken dat het zwavel leverend
vermogen van de bodem ver onder het gewenste niveau is. Een
oplossing kan zijn om de plantvakken te bemesten met Terra Vertiel
of gelijkwaardig product. Dit product verbetert het bodemleven.
Het bodemleven verbeterd op zijn beurt weer het zwavel leverend
vermogen van de bodem. (zie de bijlage voor het uitgebreide
bodemonderzoek)

• De onderhoudsploeg een opleiding/training geven over het
onderhouden van een vaste plantenborder. Het is een investering in
de toekomst omdat vaste planten in het openbaar groen een aanwinst
zijn voor het beeld en een fenomeen is in opkomst.

• Elk voorjaar de vaste planten mülchen om verdroging tegen te gaan
en voeding aan de grond toe te voegen, daarnaast scheelt het in de
afvoerkosten.

• Jaarlijks bemesten van de vaste planten. Volgens bemestingsadvies
(Zie. bijlage bemestingsadvies)

• Jaarlijks alle heesters snoeien. [vanaf 3 jaar na aanplant]

• 1 0-1 2 keer per jaar water geven in de eerste twee jaar
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8.2 Specifieke aanbevelingen - Dekkerplantsoen
Het cirkelvormige plantvak wordt nog niet aangepakt om het dichte
karakter te behouden en omdat het momenteel niet binnen het
budget past. In de toekomst zal een moment komen dat door uitval
van beplanting het dichte karakter in het geding komt. Dan zal er
beplanting vervangen moeten worden door beplanting die bestand is
tegen zure en arme omstandigheden.

In het huidig plan zijn geen bloembollen opgenomen, omdat hiervoor
geen plaats is in het huidige budget. Bloembollen zijn een waardevolle
aanvulling op het ontwerp. Verwilderingsbollen hebben de voorkeur,
denk hierbij aan: Crocus, Convajalis, Galanthus, Coichicum en muscari.
Deze bollen hebben het voordeel dat zij na verloop van tijd in aantal
toenemen. De bloembollen dienen wel in de slinger met sierplantsoen
worden aangebracht, zodat de slinger in het voorjaar nog meer op zal
vallen. De slinger is ervoor ontworpen om op te vallen.

• De grasmat in het Dekkerplantsoen is in slechte conditie, er zit veel
mos en onkruid tussen. Binnen het ontwerp was geen budgettaire
ruimte voor gazonverbetering. Om het plantsoen op de lange
termijn goed te laten functioneren is het aan te bevelen het gazon te
verticuteren en door te zaaien.

• De beplantingsslinger is ontworpen als de ruggengraat’ van het
nieuwe Dekkerplantsoen. Daarom dient deze in de toekomst ten alle
tijden in stand gehouden te worden. De beplantingsopbouw zorgt voor
een evenwichtige ruimte/massa verdeling binnen het plantsoen. Als
deze opbouw wordt verstoord door het wegvallen of toevoegen van
enkele bomen of heesters, is er grote kans dat de balans tussen de
ruimte en de massa wordt verstoord.

• De aanbevolen kunststofrand is budgettechnisch gezien de meest
ideale oplossing. Echter zou het beter zijn om een stevige brede
kantopsluiting om het nieuwe plantvak heen te maken zodat
de vaste planten niet door de maaimachine afgemaaid worden
wanneer hij de randen maait. Het andere voordeel aan een stevige
brede kantopsluiting is dat bij eventuele toekomstige bezuinigingen
dit plantvak niet zomaar wordt wegbezuinigd omdat dan deze
kantopsluiting nog aanwezig blijft. Wij bevelen daarom aan om deze
rand uit te voeren in beton (evt. bekleed met cortenstaalj.
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Logo VHL [online afbeelding] gedownload op 20 September 201 5 van
https:// www.hogeschoolvhl.nl/lntranet/Comm unicatie/ HuisstiiLaspx
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Afbeeldingen collage soortkeuzes (blz. 46)
[online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van [online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
htt:/ www.egqert-baurnschulen.de/ products/de/Laubgehoelze/ http:/ /treebrowser.org/index.cfm?controIler=fnaI&action=details&key=
botanisch-deutsch/ C/Callicarpa-bodinien-Profusion.html 506&sortby=CommonName

[online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van [online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
http://www.onlineplantguidecom/Plant-Details/ 1 932/ http://www.ballyrohertcottacie.com/plants-beginning-with-v/viburnum-x

bod na nte nse-d awn
[online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
http://www.florum.fr/arbustes-d-ornement/viorne-2-cl d- [online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
photosPlantesFleurs.htrnl http://www.grasslandscapes.com/ #!grasses/cbwd

[online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van [onhine afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
http://www.agreengarden.com/plants/aruncus-dioicus.asp http://www.rodepimpernel.nI/sortiment-kwekerii-vaste-planten/

sorti m ent-m-p/
[online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
http:/,iwww.rnarktplaats.nI/a/tuin-en-terras,/bloemen-en-planten/ [onhine afbeelding] gedownload op 26 oktober 2015 van
m974427436-meeldauwvrije-herfstaster-aster-ageratoides-stardust- http:/ domadoktor.ru/ 21 2-ehinaceya-purpurnaya.html
asran.html

[onhine afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
[onhine afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van http:/ /www.tuinflora.com/index.php?/Hedera/Hedera-Helix
htt: / alfa-img.corn/ show/ sedum-crystal-pinkhtml Arborescens-Klimop-1 -heester#.VinuF7cvflU

[online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van [onhine afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
httn://imarcade.corn/ 1/oersicaria-amplexicauhis-rosea/ http://www.atuinbe/nl/geranium-macrorrhizum-spessart-ooievaarsbek.

htm 1
[online afbeelding] gedownload op 26 oktober 201 5 van
http://shop.sarastro-stauden.com/products/getProduct/1 55/ [online afbeelding] gedownload op 26 oktober 2015 van
racemosa 7 http://www.plant4tuin.nl/winkel/magnohia-susan-beverboom/
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