Nijmegen, 17 november 2011

Bewonersvisie Groen in de Weezenhof.
Concept door de werkgroep groen van het platform Weezenhof

Afbeelding 1: Beeldbepalende Kersenlaan
Geachte medebewoners Weezenhof,
Begin 2011 heeft een aantal leden van het platform Weezenhof een werkgroep gevormd om een visie
te vormen voor het groen in de Weezenhof. De gemeente rolt het “groenplan Dukenburg” in meerdere
jaren uit en het platform wil dit graag als een kans aangrijpen om de wijk mooier te maken. Het
platform heeft 24 januari 2011 de werkgroep formeel opdracht gegeven (zie bijlagen).
Deze conceptvisie dd 17-11-2011 bieden we nu als werkgroep groen aan de wijk aan. We vragen het
platform nu om input te organiseren van bewonersverenigingen en inwoners van de Weezenhof.
Daarna willen we ook graag in open sfeer overleggen met de gemeente voordat er een definitieve
visie ligt: waarschijnlijk hebben ook zij waardevolle input.
Met die input stellen we dan een definitieve versie op die we het platform zullen voorleggen als
eindproduct. Streefdatum van de eindversie is voorjaar 2012.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep groen:
Paul van Hoek, Cobi van Kollenburg, Hans-Cees Speel, Ine Voets.
Adviseur: Kees Teeken.
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1 Samenvatting
De bewoners uit de Weezenhof zijn blij dat de gemeente Nijmegen het groen in de wijken van
Dukenburg aanpakt. We zijn ook bijzonder blij met de uitgestoken hand van de gemeenten via het
uitgangspunt op pagina 3 van het groenplan Dukenburg: aansluiten bij de wensen van bewoners.
Graag nemen we de uitnodiging van de gemeente aan en voorzien we hierbij de gemeente met een
visie vanuit de bewoners, zodat de inrichting en het beheer van het groen in de Weezenhof praktisch
afgestemd kan worden op de wensen van de bewoners uit de Weezenhof. Wij zien veel kansen in de
dialoog met de gemeente over onze prachtige groene wijk!

Achtergrond: In augustus 2010 is in het groenplan Dukenburg vastgelegd dat in een
meerjarenproject voorziet waarmee het groen van Dukenburg wordt opgefrist. Verwijzingen:

•

Op de gemeente website van Nijmegen staat dat de Weezenhof in 2013 aan de beurt komt
bij dit project.

•

Het rapport “Dukenburg: Groen in beweging” is hier te downloaden als pdf.

•

Hierbij hoort ook de bijlage handboek Groen Dukenburg.

Het groen in bovenstaand rapport wordt in drie karakters opgedeeld: “Historie en allure” vormt een
statig karakter dat gewenst is rondom de laanstructuur en bij de hoogbouw. Rond de vijvers en sloten
ligt de nadruk op natuur in het karakter “Rust en Ecologie”. Bij de grotere stukken groen in de wijk
tussen de woningen gaat het om het derde karakter “Leven en Ontspanning”.

Afbeelding 3: Uit het voorwoord bij het groenplan Dukenburg

1.1 Acht thema's
De bewonersvisie is opgedeeld in acht thema's die verderop in dit rapport worden uitgewerkt.
Samengevat vragen de bewoners aandacht voor de volgende acht thema's:
1. Specifieke wensen. Bewoners hebben specifieke wensen, waarbij nog vaak discussie of
input nodig is vanuit de wijk om tot een definitieve wens. De wijk moet beslissen over wat ze
wil met de rand van de vijver bij Vogelenzang, het eventueel te verbeteren pad daarbij en de
vraag of mensen slecht ter been beter toegang willen tot het pad bij Vogelenzang.
Andere vraag is of wijkbewoners meer kunst in het groen wensen en zo ja wat en waar?
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2. Zelfbeheer. Het wordt met het groenplan mogelijk om zelf iets leuks te doen met stukken
groen. Bijvoorbeeld zelf beheerde tuinen, borders, fruitbomen of andere zaken die mensen zo
leuk vinden dat ze er iets mee gaan doen. Er ligt nu al één plan op tafel. We roepen bewoners
en school op met plannen te komen voor zelfbeheer binnen het groen.
3. Beeldbepalende bomen. Het in stand houden of planten van kenmerkende en geliefde
bomen in de buurt, zoals de sierkersen, een aantal solitaire bomen en ook het terugplanten
van de kraakwilg nabij het winkelcentrum. Soms betekent dit ook dat er bomen weg moeten
om meer ruimte voor andere bomen te maken. We wijzen ook plaatsen aan waar ruimte is
voor nieuwe kwalitatieve bomen in de wijk.
4. Avontuur en kleur. Uitbreiding van natuurelementen (kruidenweiden) en kinder avontuurplekken. We willen meer kleur en avontuur: juist in de Weezenhof is daar voldoende ruimte
voor. Dit kan gelukkig met een minimale aanpassing in beheer (minder maaien). Zo kunnen
we veel ongebruikte grasvlaktes fleuriger maken. Ook bij heel drassige plekken kan dit een
kwaliteitsimpuls geven: geen modderige tractorsporen van grasmaaiers meer.
Natuurlijk moet hier wel draagvlak voor zijn, dus we vragen bewoners zich hierover uit te
spreken
5. Kleur in boom en struik. Meer kleur door diversificatie in aanplant, bollen, kruidenweiden,
andere keuze in boomsoorten
6. Groene erfafscheidingen. Omdat de Weezenhof een autoluwe bloemkoolwijk is liggen veel
tuinen tegen het openbaar groen of de weg aan. Dat wil zeggen dat het voor de sfeer in de
wijk belangrijk is hoe die tuinen worden begrenst. Wij willen wonen in een groene vriendelijke
sfeer. Daarom willen we groenelementen als tuinafscheiding en dat kale schuttingen worden
verbeterd door groen toe te voegen. Dit betekent voor het project in 2013 ook dat we moeten
oppassen met weghalen van opgaand groen dat schuttingen uit het zicht houdt, maar ook dat
we bewoners willen vragen iets aan kale schuttingen te verbeteren. Wij hopen dat de
gemeente ons daar actief bij kan helpen. Thema zes bevat een kaart waar wordt aangegeven
waar extra schuttinggevaar dreigt.
7. Opschonen boom en plantvak. Het opschonen van rommelig groen: plantvakken met allerlei
aangewaaide soorten, boomgroepen die een groot dicht bladerdak vormen door te veel in
elkaar groeiende grote bomen, lege stukken laan. Hierbij is overleg met aanwonenden
belangrijk. Ook het verfraaien van het groen rondom de hoogbouw van Talis hoort hierbij.
8. Minder grijs in de 83e en 84e straat. Twee straten waar veel steen is herinrichten tot een
groener resultaat (83ste en 84ste). Ook hier is overleg met bewoners belangrijk, want dit heeft
bijvoorbeeld ook met parkeren te maken.
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1.2 Overzichtskaart
Op onderstaande figuur zijn de elementen ingetekend die zijn geïdentificeerd in thema 3,4,5,7 en 8.
Overzichtskaart met de groenelementen uit de bewoners visie Groen in de Weezenhof:
• Thema 3: beeldbepalende bomen:
◦ No 40-48 boomgroepen die oud mogen worden (blauwe rondjes)
◦ In rood te herstellen laantjes met Kersenbomen (rode lijnen)
• Thema 4: avontuur en kleur
◦ Kinder avontuur-plekken (zwarte rechthoeken)
◦ No 30-38 potentiële plaatsen voor kruidenweiden
◦ Voetbal- en speel-plekken (groene cirkels)
• Thema 7: opschonen boom en plantvakken
◦ No 1-5 stukken waar bomen wellicht weg kunnen omdat er te veel grote bomen dicht op
elkaar staan
◦ No 11-13 groenvlakken die aanpassing behoeven. 13 is een leeg stuk laan (graag
aanplant)
◦ No 20-21 dode bomen (ook 1 bij 44)
• Thema 8: minder grijs
◦ Straten met veel steenoppervlak en weinig groen (grijze cirkels)
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Afbeelding 4: Overzichtskaart groenelementen Weezenhof
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2 Een visie voor het Weezenhof groen in thema's
2.1 Thema 1: Specifieke wensen bewoners
Er is een aantal verzoeken binnen gekomen die niet binnen de andere thema's passen:
1. Groen tussen De Dageraad en van Boetbergweg. Bewoners hebben in het platform
aangegeven dat ze overleg willen over het onderhoudsbeleid van dit groen: in 2011 is er veel
groen weggehaald dat ze graag weer terug willen. Ze willen dat er meer groen blijft staan dan
dat nu het geval is.
2. Rand vijver bij Vogelenzang. Bewoners hebben aangegeven dat de rand van de vijver
(centrale vijver) aan de kant van Vogelenzang beplant zou worden. Hierdoor ontstaat wat
meer beschutting voor bijvoorbeeld de eenden en een plek voor de ijsvogel om te zitten.
3. De doorgang tussen de 83ste straat en Vogelenzang kan erg glad zijn door modder.
Bewoners van de 83ste geven aan dat dat geen probleem is, maar anderen die daar lopen
vinden dat wel een issue. Aan het platform wordt gevraagd of de wijk hier iets gedaan wil
hebben aan de gladheid of niet
4. Bereikbaarheid vogelenzang voor mensen die minder ter been zijn. De vraag is of mensen die
minder ter been zijn graag willen dat de Vogelenzang beter bereikbaar wordt voor hen en of er
bijvoorbeeld behoefte is aan rustpunten bijvoorbeeld door bankjes. Of is het prima zo?
5. Kunst. Er is weinig kunst in de openbare ruimte van de Weezenhof. Waar zou plaats zijn voor
meer en wat voor soort kunst wil men?

2.2 Thema 2: Zelfbeheer: tuintjes en andere mogelijkheden
Het groenplan Dukenburg geeft bewoners de mogelijkheid zelf met initiatieven te komen voor zelf
beheerde tuinen, parkjes of ander ideeën binnen het openbaar groen. Je zou kunnen denken aan een
(eetbare) bessen tuin, een boomgaardje, een gezamenlijke kas, beplanting met bollen in een grasveld
etcetera.
Wij laten het aan de bewoners van de Weezenhof om met initiatieven te komen. Er valt te denken aan
zaken als:
•

Hoek 82e straat/83e straat bestaat uit een langgerekt vak met hoofdzakelijk wilde
bramenstruiken en enkele niet zo goed groeiende Pluimessen. Er wordt gekeken of het
initiatief om hier een tuintje met klein fruit door omwonenden wordt gedragen. Bij klein fruit
denkt men aan aalbessen, frambozen, kruisbessen, snijbloemen, e.d.. Het tuintje kan worden
afgescheiden door een schapenhekje en worden onderhouden met de kinderen. Is er geen
animo, moet dit vakken worden heringericht met bij voorkeur bloeiende heesters.

•

Hutten bouwen met wilgentenen. Een leuke manier om een speelplek te creëren is om van
wilgentenen levende hutten te maken. Dat zou heel goed kunnen in de Weezenhof met zijn
drassige grond.

•

Ontwerp en beheer van avontuurplekken door bewoners

•

Bloembollen in grasvelden planten
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Afbeelding 5: Hut van wilgentenen
•

Er zijn scholen die zelf groente verbouwen of natuurpaden bezoeken. Aan de Prins Claus
school kan gevraagd worden of er binnen het onderwijs behoefte aan extra zaken binnen de
Weezenhof bestaat.

•

Bewoners kunnen samen een fleurige border beplanten en onderhouden.

2.3 Thema 3: Beeldbepalende bomen
De Weezenhof kent een aantal beeldbepalende groenelementen:
• Van oudsher kent de Weezenhof laantjes van Sierkers (Prunus). Deze bloeien vroeg in het
voorjaar en zorgen voor herfstkleuren in het najaar. Op dit moment lopen veel van deze
bomen op hun eind en er zijn er ook al veel verdwenen. Ook staan er soms storende
struiken/bomen door de laantjes heen.
Wij willen graag dat er een aantal duidelijke laantjes worden hersteld en beheerd zodat ze
beeldbepalend blijven: alle kersen overal behouden is niet nodig. Op de overzichtskaart is
aangegeven welke laantjes we behouden willen zien. Kwalitatief is van belang dat er ook zeer
vroeg bloeiende variëteiten worden gebruikt, die bloeien voordat ze in blad komen.
Er zijn inmiddels enkele sierkersen aangeplant en daar zijn we blij mee. Maar bij volgende aanplant
willen we ook vooral een kerssoort die extreem vroeg bloeit: vóórdat het blad uitkomt. Dat is bij de
nieuwe bomen niet het geval en bij de oude wel. Met de gemeente zou moeten worden nagegaan
welke variëteit hieraan voldoet.

•

Nieuw element vanuit het handboek bomen zijn bomen die ouder mogen worden. In de
overzichtskaart staan deze opgenomen:
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◦ Eén speciale boom die we terug willen is de gekapte kraakwilg bij het winkelcentrum in
het verlengde van de 30ste straat (No 41). We willen daar graag een nieuwe kraakwilg,
die wat laag vertakt en breed uitwaaiert. Deze boom werd gezien als een overblijfsel
vanuit de tijd voor de bebouwing en is nu bij twee wijkfeesten herdacht met zijn eigen
kraam met foto's

Afbeelding 6: Ode aan de kraakwilg bij het wijkfeest 2011
◦

◦

Op een aantal plaatsen staan mooi uitgegroeide boomgroepen. Deze zouden de kans
moeten krijgen oud te worden en ook overeenkomstig moeten worden beheerd. Op de
overzichtskaart betreft het No 40 (Essen), 42 (Linde en Spaanse aak), 43 (Zilverlinde), 44
(3 kersen?, waarvan een te vervangen), 45 (schietwilgen, alvast nieuwe bijplanten), 48 (2
Vleugelnoten), 5 en 6 (platanen) en 4 (Linden). Deze zijn aangegeven in blauwe cirkels
Verder kunnen er plekken vrijkomen waar bomen gekapt worden omdat ze niet meer
vitaal zijn, zoals bij No 45. Ook bij het vrij komen van deze plekken kunnen nieuwe
soorten worden gezet die uit kunnen groeien. Tenslotte zijn er plaatsen waar nieuwe
solitaire bomen kunnen komen: No 47 bij te planten klimboom en No 49.
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2.4 Thema 4: Avontuur en kleur
Ruimte voor kruidenweide in de graszones.
Er zijn binnen de Weezenhof een aantal belangrijke grasvelden waar wordt gevoetbald, waar
speeltoestellen staan of andersoortige speelplekken zijn. Hier is het belangrijk dat het gras regelmatig
wordt gemaaid. In de overzichtskaart staan deze plaatsen aangegeven met groene cirkels.
Omdat er in het Hart van de Weezenhof heel veel groene grasvlakten zijn, bestaan er ook veel velden
waar geen sport en spel plaatsvind. Juist door deze uitgestrekte vlakten gras oogt dit als geheel
eentonig en de kleur is ook overal hetzelfde groen. Bovendien zijn er een aantal gedeelten van dit
gras zo drassig dat bij het maaien altijd lelijke sporen ontstaan van de grasmaaiers.
Om meer kleur en dynamiek te brengen binnen het parklandschap willen we gras dat nu niet voor
sport en spel wordt gebruikt omvormen tot kruidenweide.
Kruidenweide
De eentonigheid van doorlopende grasvelden kan worden doorbroken met stroken kruidenweide.

Afbeelding 7: Kruidenweide nabij Vogelenzang
Een enorme diversiteit aan (inheemse, veelal bloeiende) planten ontstaat die een levendig en
boeiend beeld opleveren en daarbij ook voor het grootste belang is voor o.a. vlinders, bijen en
vogels. Wanneer je aan de rand en door het midden van een dergelijk veld paden maait, valt er ook
plezierig in te wandelen. Kinderen krijgen zo ook meer kans veel van de natuur ontdekken. Uit
ervaring weten we dat kleuters er ook graag bloemen plukken.
Belangrijk is hierbij:
• Dit beheer moet consequent worden aangehouden en de uitvoerder moet wel weten waar er
na het tweemaal per jaar maaien weer kruiden verder mogen groeien.
• Er moeten sierlijke paden door het gras worden gemaaid
• Er mag geen inbreuk worden gedaan aan spelplekken
• Er moet voldoende draagvlak zijn bij bewoners
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Bijkomend voordeel is dat er voor kinderen in de wijk veel meer natuur is te beleven: denk aan
vlinders en sprinkhanen. Wanneer nabij speelplekken kruidenweide worden gecreëerd wordt
natuurbeleving voor veel meer kinderen gestimuleerd.
Op de kaart is aangegeven waar we kruidenweide willen zien (No 30-39)

Avontuurlijke kinder-plekken
Daar waar beheer van groen een tijdje niet plaats vindt, vooral in bosjes of bij struikgewas, ontstaan
vaak leuke kinderspeelplaatsjes: met hutten en bouwsels en klimplezier. Bij het herstellen van
achterstand van groenbeheer kunnen dit soort plaatsen makkelijk verdwijnen.
Wij willen daarom op een aantal plaatsen het beheer eigenlijk tegenhouden (aanpassen), zodat er
voor kinderen buiten te ravotten valt. Op de kaart staat aangegeven waar dit soort plekken zijn of
kunnen komen (ongenummerde zwarte rechthoeken). Verder willen we graag als er een heel grote
boom wordt gekapt dat de stam blijft liggen op een geschikte plaats: leuk natuurlijk speelelement.
Een ander idee is om hier en daar laag opgekroonde bomen te planten die als klimboom kunnen
dienen. Gezien het moerassige karakter van de Weezenhof ligt het werken met wilgen voor de hand.
Wellicht kan een lokale groenontwerper hier een plan uitwerken samen met de gemeente en
bewoners?
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Bron: Tuin en Landschap 18, 2008. Dit artikel schrijft over een project van gemeente Rotterdam.

2.5 Thema 5: Kleur in boom en struik
Plantvlakken en boomelementen in de Weezenhof zijn vaak nogal eentonig groen: alles dezelfde kleur
en dezelfde hoogte. Wellicht makkelijk in het beheer, maar niet fijn in de beleving. We volgen graag
het groenplan en willen meer kleur in het groen. Dat kan als volgt:
1. Onder alle laanbomen van de hoofdstructuur bollen planten. Dat is een goedkope ingreep die
veel kleur geeft in het voorjaar Dit kan ook elders in eentonig gazon
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2. Kruidenweide is al in thema 3
behandeld maar geeft ook meer kleur
en dynamiek
3. Plantvlakken waar nu vooral
groenblijvende heesters staan van
het type “donkergroen blad” en zeer
statisch ogen afwisselen of
vervangen met andere planten.
Bijvoorbeeld met bloeiende,
bladverliezende heesters met
uiteenlopende bloeitijden,
bodembedekkende heesters of vaste
planten. Er is een lijst van soorten
bijgevoegd.
4. Heesters met een lichtgroene of grijze
bladkleur op donkere of andere
plekken. Er zijn een groot aantal
cultivars met licht blad van Vlierbes,
Wegendoorn en Kornoelje
bijvoorbeeld, of met grijs blad zoals
olijfwilg en een aantal wilgensoorten.
Gebruik van afwijkende bladtinten
leidt tot meer variatie.
5. Meer besdragende inheemse
heesters in o.a. het bosplantsoen met
het oog op de vogels, die tevens voor
meer afwisseling en dynamiek
zorgen. Te denken valt aan o.a.
Vlierbes, Gelderse roos,
Afbeelding 8: Liriodendron tulipifera (Tulpenboom)
Krentenboompje. Ook roodbladige
heesters zoals de rode Hazelaar zorgen voor afwisseling.
6. Bij het herplanten van (solitaire) bomen zien we ook graag nieuwe soorten verschijnen die
door kleur en textuur een meerwaarde vormen. Gedacht wordt aan Colchische esdoorn (Acer
cappadocicum), Liriodendron tulipifera (Tulpenboom), Robinia 'Frisia” (gele valse Acacia),
Ginkgo biloba, et cetera.

2.6 Thema 6: Groene tuinafscheidingen
De Weezenhof is een zogenaamde bloemkoolwijk: dat betekent dat relatief veel achtertuinen naar de
openbare weg of het openbare groen toe liggen. Vanaf het begin is de wijk zo opgezet dat er tussen
achtertuinen en de openbare ruimte veel opgaand groen was. Wij willen die groene sfeer behouden
dan wel herstellen.
Groen straalt rust en een zekere kwaliteit uit. Bovendien nestelen er vogels en bloeien er vaak
bloemen in groene erfafscheidingen. Ook draagt groen bij aan luchtkwaliteit: klimop bijvoorbeeld
neemt veel fijnstof op: dat kan zeker geen kwaad zo dicht bij de A73. Ook werkt groen positief op de
mensenlijke geest.
Lange reeksen van kale schuttingen ogen na verloop van tijd verpauperd en doen afbreuk aan de
sfeer. Daarom willen we zo min mogelijk schuttingen in het straatbeeld. Liefst zien we dat tuinen
worden begrenst met groen.
Uitgangspunt van het wijk groenbeleid moet het stimuleren zijn van vogel- en natuurvriendelijke
inrichting, volgens het “Nijmegen ziet ze vliegen” beleid.
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Bij uitvoer van het groenplan is het daarom zaak om:
1. lange rijen van achtertuinen, met daarbij schuttingen die nu door groen uit het zicht staan niet
zichtbaarder te maken. Dus specifiek dát groen niet weg halen.
2. Daar waar nu al storende hoeveelheden schuttingen te zien zijn deze met beplanting aan het
oog te onttrekken.
3. Bewoners bewust te maken van het nut voor flora en fauna van groene erfafscheiding (in de
Weezenhof zal het voornamelijk hagen betreffen) en het visuele aspect benadrukken. Dit kan
bijvoorbeeld via de Dukenburger of bewonersverenigingen, waarbij bewoners ook informatie,
kennis en support wordt aangereikt (te denken valt hierbij aan een brochure zoals die er al is
voor geveltuinen (http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/groen/beheer/geveltuinen).
4. Afspraken te maken met verhuurders via de bewonersverenigingen zodat zij groene
tuinafscheidingen verplicht stellen bij vervanging.

Afbeelding 9: Strakke schutting en bovendien groen!
Moeten schuttingen dan weg? Natuurlijk niet, maar er kan wel veel gedaan worden aan het
vergroenen. Bij nieuwe erfafscheidingen kunnen hagen gestimuleerd worden of voor een schutting
worden geplaatst.
Bij bestaande schuttingen:
1. Laat een doorlopende schutting begroeien met klimop of een andere plant
2. Plaats groenelementen voor de schutting (hagen en struiken)
3. Haal stukken dichte schutting weg en wissel af met gaas begroeid met planten of andere
elementen met planten.
Bij nieuwe erfafscheidingen:
1. Plaats bij voorkeur een haag
2. Wanneer er toch een schutting nodig is, voer een van de drie bovenstaande maatregelen uit
3. Of plaats klimop over schuttingdelen van betongaas
Op onderstaande kaart is aangegeven waar er al een behoorlijke mate van schuttingen aanwezig is of
waar risico bestaat dat bestaande schuttingen die nu achter groen liggen hinderlijk zichtbaar worden.
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Afbeelding 10: Plaatsen met een hoog schuttingrisico

2.7 Thema 7: Opschonen boom- en plantvak
Rommelige boomgroepen
Op een aantal plaatsen in de Weezenhof staan groot uitgegroeide bomen, die te dicht op elkaar staan.
Het probleem kan ontstaan dat het te donker wordt en dat er onder de bomen niets meer groiet: het
wordt dan vaak een stuk modder.
Hier kan worden ingegrepen door enkele bomen weg te kappen, zodat overblijvende bomen beter
kunnen doorgroeien. Wij vinden dat dit in samenspraak met bewoners moet. Er dient ook rekening
gehouden te worden met boomkundige aspecten: de overblijvende bomen moeten niet teveel
beschadigd of onstabiel raken.
Wij zijn wel tegen oplossingen waarbij alle volwassen bomen verdwijnen.
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Afbeelding 11: Te grote bomen, te donkere plek (overzichtskaart, No 4)
Op de overzichtskaart worden de plekken met problematische boomgroepen aangegeven met
nummers in de roze cirkels:
1. Tussen de kraakwilg bij het winkelcentrum en de cirkel van haagbeuk staan een aantal
platanen (overzichtskaart , No 1). Deze vormen een zodanig dicht kroondak dat het gras
eronder weg is en de bladeren een behoorlijk deel van het jaar een soort modderige troep
blijven. In samenspraak met omwonenden ligt het voor de hand dat er een aantal bomen weg
worden gehaald zodat overblijvende groep kleiner wordt maar individuele bomen door kunnen
groeien. Met name dicht bij de tuinen zouden wel bomen weg kunnen.
2. Tussen de 40ste en 51ste straat, bij het binnenkomen van de wijk, staan grote platanen,
kleine kersen en andere bomen door elkaar heen (overzichtskaart, No 2). Dit oogt rommelig:
ook hier is weer een bijna sluitend bladerdak. Wanneer de aanwonenden dat willen kunnen wij
ons voorstellen dat hier bomen verdwijnen. Omdat het gaat om mooi bloeiende kersen en
laanbomen kan het echter ook zijn dat er niets gebeurt.
3. Langs de 90ste straat bij het binnenkomen van de wijk staat een rij Zomereiken
(overzichtskaart, No 3). Deze staan heel dicht op elkaar. Het ligt voor de hand te dunnen als
dit boomkundig kan
4. Bij de wijkschouw 2011 hebben bewoners aangemeld dat er tussen de 71 en 67ste straat een
aantal behoorlijk forse Linden staan die ook weer een dicht kroondak vormen op een veel te
klein oppervlak (overzichtskaart No 4 en foto boven). We stellen ons voor dat op deze plek tot
3 bomen overblijven. Omdat ze echter zo dicht opeen staan zou dit lastig kunnen zijn.
5. Om de parkeerplaats aan het eind van de 81ste straat staan grote platanen erg dicht op de
parkeerplaatsen waardoor de weg wordt opgedrukt (overzichtskaart, No 5). Hier zou door een
verandering van bestrating problemen kunnen worden opgelost. Een andere optie is een van
de platanen weghalen: degene het dichtst naar de woningen toe zodat de andere twee meer
ruimte krijgen.
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6. Bij hetzelfde punt naast de speelplek staan drie platanen dicht op elkaar. Wellicht is ook hier
meer groeiruimte te maken door er een tussenuit te halen (overzichtskaart , No 6). Ook hier is
de bodem erg modderig.
7. Er staan op een paar plaatsen bomen die zo goed als dood zijn. (overzichtskaart, nummer 2022). Wij zouden graag zien dat bijna dode bomen worden vervangen.
8. In de 12de straat is een stuk waar bijna alle Iepen weg zijn, doordat in de zomer van 2011
enkele Iepen zijn gerooid. We stellen voor daar snel nieuwe laanbeplanting te zetten
(overzichtskaart , No 13)

Rommelige of kale groenvakken
Op een aantal plaatsen stellen we verandering in plantvakken voor om een minder rommelig beeld te
krijgen:
1. Het plantvlak links voorbij de punaise (overzichtskaart , No 11) bij afslag 61ste straat is
overgroeid met allerlei heesters die daar nooit geplant zijn. Dit vak zou aangepakt moeten
worden. Dit komt in aanmerking voor de soorten uit de bijlage
2. In dezelfde 70ste straat, voorbij de afslag naar de 80ste is een rand lage heesters tussen
straat en stoep aan de kant van de 80ste (overzichtskaart , No 12). Wellicht geeft daar gras
een rustiger beeld meer in lijn met de rest van het straatbeeld. (Enkele aanwonenden van het
plantvak begin 84e straat dat enkele jaren omgevormd is tot gras, geven aan dat het erg saai
oogt. Misschien is het verstandig dit hele gedeelte te bekijken en aan te pakken, waarbij ook
het plantvak eind 70e straat grenzend aan de seniorenwoningen wordt meegenomen. Hier
staan nu sneeuwbessen met veel zaailingen dat ook erg rommelig oogt).
3. In het gras grenzend aan de 82e straat en 37e straat, staan enkele Sierkersen waarbij niet
duidelijk is wat de functie is. Het aantal is nu te klein om een ‘laantje’ langs het voetpad te
vormen. Het geeft een rommelig beeld. Ook het later in groepen bijgeplante bosplantsoen
oogt hier en daar rommelig en enkele aanwonenden klaagden dit jaar over de ‘hoge, groene
muur’ voor hun huis. Hier kan verbeterd worden. Een bosje fungeert hier als avontuur
speelplek (naast de hondentoilet), dus deze laten staan.
4. Het groen rond de hoogbouw van Talis is ook toe aan een opknapbeurt. Van allure is nu niet
echt sprake: het is zaak dat dit versterkt wordt.
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2.8 Thema 8: Minder grijs in de 83e en 84ste straat

Afbeelding 12: Veel straatoppervlak
In de 83ste en 84ste straat speelt een lastig issue. In deze straten is relatief veel oppervlakte van
steen en weinig groen. De straten en trottoirs zijn relatief breed. Er is in principe ruimte genoeg voor
meer groen. maar toch is dat er niet. Ook vanuit het gezichtspunt van waterafvoer is dit ongewenst.
Het beste zouden deze twee straten heringericht kunnen worden waarbij de oppervlakte verharding
gereduceerd en het groenoppervlakte vergroot moet worden. Een waarschijnlijk goedkoper alternatief
is dat er nieuwe bomen (van de 3e of 4e orde) geplant worden zodat er weer een evenwichtig beeld
ontstaat.
De Perenboompjes (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) in de 84 e straat verkeren niet allemaal meer in een
beste conditie en enkelen zijn in de afgelopen jaren gerooid maar niet herplant. Die er staan zijn deels
verdwenen of zijn kwijnende. Dit komt mogelijk doordat er bij het planten te weinig is aandacht is
geweest voor optimale groei-omstandigheden.
In de 83e straat drukken de bomen de verharding omhoog (oa Zuileik) en groeien de bomen zeer
onevenwichtig. De bomenkeuze lijkt hier wat ongelukkig. De speelse profilering van deze straten
(brede trottoirs en weg, veel parkeervakken) in combinatie met de bomen in het trottoir gaf een
spannend en ook groen beeld. Doordat er bomen verdwenen zijn en bomen kwijnende zijn of slecht
en onregelmatig gevormd, geven de straten nu een armoedige maar ook rommelige sfeer.
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3 Bijlage: Lijst van kleurige plantensoorten voor
heestervlakken
Heesters met bloem of (ander-)kleurig blad:
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'
Viburnum opulus 'Xanthocarpum' (lichtgeel/groen blad)
Potentilla fruticosa 'Princess' (bloeit lichtrose)
Rosa rugosa 'Alba' en Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' (beide rozen kunnen eventueel in een groot vak
ook gemengd worden)
Rosa 'The Fairy'
Elaeagnus ebbingei
Weigelia florida 'Victoria' (roodkleurig blad)
Deutzia magnifica (witte, gevulde bloemen)
Escallonia 'Victory' (wintergroen)
Chaenomeles superba (x) 'Crimson and Gold'
Salix exigua (fijn, grijs blad), evt. als solitairen tussen lagere, bodembedekkende vakbeplanting zoals
Rosa 'The Fairy' , Potentilla, Chaenomeles, etc.
Buddleia davidii 'Purple Prince' (als vakbeplanting of solitair)
Cornus alba 'Sibirica Variegata' (rood opvallend hout, als solitair of vakbeplanting)

Bewonersvisie Groen in de Weezenhof 2011

Opmaak: 17 november 2011

Pagina 19/21

Vaste planten:
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4 Bijlage: Opdracht, leden en werkwijze van de werkgroep
Het platform heeft op 24 januari 2011 de werkgroep formeel opdracht gegeven (uit notulen
vergadering):
Procedure;
Volgend uit de vorige vergadering wordt een voorbereidingswerkgroep Groenplan ingesteld die de
groenproblemen en –wensen in de wijk zal inventariseren, naast de aanloopproblemen met de groenaanpak in
voorgaande wijken (Tolhuis en Zwanenveld).
De bevindingen van de voorbereidingswerkgroep worden te zijner tijd in het platform besproken.
In 2012 wordt met de gemeente de uitvoering van het Groenplan in Weezenhof besproken, waarna de aanpak
naar verwachting in het najaar van 2013 van start kan gaan.
De groenwensen uit de wijk dienen binnen de kaders van het Groenplan te blijven.
Voorbereidingswerkgroep Groen;
Voor de werkgroep dienen zich aan: Paul van Hoek (vanuit zijn HBO-studie Bos en Natuurbeheer), Hans-Cees
Speel, Kees Teeken. Ook Ine Voets zal bij de werkgroep worden betrokken.
Kees Teeken ondersteunt de werkgroep als adviseur vanuit zijn deskundigheid inzake openbare ruimte.
Hans-Cees Speel neemt het voortouw. Hij zal de notitie van Ine Voets doorsturen naar Paul van Hoek en Kees
Teeken. De bevindingen van de werkgroep worden eind dit jaar gepresenteerd aan het platform.
Angelique van der Heijden merkt op dat de bevindingen van de voorbereidingswerkgroep als input kunnen
dienen voor het nieuwe wijkbeheerplan dat in 2012 wordt gemaakt.

Later is aan de leden nog toegevoegd Cobi van Kollenburg, die een opleiding tuin- en
landschapsinrichting volgt.
De werkgroep kent de kritiek die er is geweest bij uitvoering van het plan in het Tolhuis en
Zwanenveld. Ze heeft daarom als eerste een fietstocht door het Tolhuis en Zwanenveld gemaakt,
waarbij Kees Teeken als adviseur de punten van aanpak heeft laten zien.
Daarna zijn er twee fietstochten door de Weezenhof gemaakt om alle onderdelen met eigen ogen te
bekijken.
Natuurlijk hebben we vooraf kennis genomen van het gemeentelijk groenplan met zijn drie karakters,
zodat de kaders duidelijk zijn.
We hebben verder input gehad via de wijkschouw en via enkele contacten met bewoners.
Met deze input hebben we onderstaande thema's samengevat.
Bewoners-input.
We hebben de volgende input gehad:
1. Te veel grote bomen 71ste straat (tijdens wijkschouw 2011)
2. Vijverrand beplanting en pad 83ste straat
3. Verzoek tot her-planten Kraakwilg eind 53ste straat
4. Verzoek dageraad om struiken tussen dageraad en Boetbergenweg terug te krijgen
5. Verzoek van kinderen om ravotplekken te sparen of aan te leggen.
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