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locatie Parkwijk in wijk Treslong Hillegom
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Aanleiding

De Hillegomse Organisatie voor Zorgverlening 

aan Ouderen (HOZO) heeft het plan het woon-

zorgcentrum Parkwijk in Hillegom op korte 

termijn te vervangen door nieuwbouw. De ge-

meente Hillegom heeft aangegeven dat voor-

dat tot nieuwbouw kan worden overgegaan 

een aantal documenten moet worden aangele-

verd. Het eerste document in deze reeks is de 

Kadernota (vastgesteld 31 mei 2012). Hierin is 

een ruimtelijke studie opgenomen die als uit-

gangspunt dient voor het stedenbouwkundig 

plan en beeldkwaliteitplan. Daarnaast moet 

voor de inpassing van dit nieuwe gebouw een 

stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan 

worden opgesteld. In voorliggend document 

treft u deze aan.

Opgave

De opgave voor Parkwijk betreft het gefaseerd 

vervangen van de bestaande bebouwing door 

nieuwbouw alsmede de aanleg van 12 parkeer-

plaatsen op eigen terrein. Het nieuwe woon-

zorggebouw heeft een vergelijkbare capaciteit  

als de bestaande situatie met 65 intramurale 

plaatsen en zorginfrastructuur ten behoeve van 

extramurale zorg. Het behoud van het groene 

karakter van het terrein maakt deel uit van de 

opgave. De 21 aanleunwoningen komen niet 

terug in de nieuwbouw.

Doel en functie beeldkwaliteitplan

In het stedenbouwkundig plan is de ruimtelijke 

studie, zoals opgenomen in de Kadernota, 

verder uitgewerkt. Het voorliggende beeld-

kwaliteitplan geeft vervolgens bij dit steden-

bouwkundig plan de kaders waarbinnen de 

uitwerking van de architectuur en de inrichting 

van het (openbaar) terrein moeten plaats-

vinden. Deze kaders zijn bedoeld om vooraf 

de gewenste kwaliteit te waarborgen. Het 

beeldkwaliteitsplan zal om die reden door de 

gemeenteraad worden vastgesteld waarna het 

onderdeel wordt van de Welstandsnota.

Naast de welstandsbeoordeling wordt het 

bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit, de 

gemeentelijke Bouwverordening en het op te 

stellen bestemmingsplan.

Inleiding
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situering Parkwijk binnen Hillegom

Parklaan met recente nieuwbouw

Parklaan met entreezijde Parkwijk
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Ruimtelijke context plangebied
De locatie Parkwijk ligt in de wijk Treslong aan de noordzijde van Hille-

gom. De wijk kenmerkt zich door verschillende buurten met verschillende 

soorten woningen uit de afgelopen decennia. Ook rondom de locatie van 

Parkwijk is de verscheidenheid in buurten duidelijk herkenbaar.

Randen Parkwijk

Aan de westzijde wordt de locatie Parkwijk begrensd door de Parklaan, 

een groene woonstraat met haaksparkeren waarlangs recent grondgebon-

den woningen in jaren dertig stijl zijn gerealiseerd. Langs de zuidzijde van 

Parkwijk ligt de Treslonglaan, een groene, smalle laan met volgroeide bo-

men en een deels dicht begroeide berm met een watergang. Aan de over-

zijde van dit water ligt de Vosselaan, een smalle woonstraat met overwe-

gend tweelaagse bebouwing uit het begin van de vorige eeuw. Langs de 

oostzijde van Parkwijk ligt de Doornenburg, een enkelzijdige woonstraat 

met eenlaagse bungalows in ruime, groene tuinen. De Doornenburg wordt 

begeleid door een brede groene berm met boomgroepen die als langzaam 

aflopend grastalud uitkomt in een brede waterpartij. Aan de noordzijde 

van het plangebied ligt de bebouwing van Maartensheem, een gebouwen-

complex voor met name ouderen in twee bouwlagen.

Het terrein van Parkwijk en omgeving wordt gekenmerkt door veel groen 

met aangrenzende waterpartijen en heeft daardoor een parkachtig karak-

ter. Het huidige gebouw bestaat overwegend uit drie bouwlagen met een 

hoogte accent ter plaatse van de entree en rondom brede groene tuinen 

en terrassen. De entree ligt aan de Parklaan waar tevens een verhard 

voorterrein is ingericht en een aantal parkeerplaatsen, op eigen terrein, is 

gesitueerd.

Doornenburg met bungalows

groen parkachtige ruimte met waterpartij aan zijde Doornenburg
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ruimtelijke groenstructuur Treslongbebouwingskorrels wijk Treslong

Treslongstaete beeld Treslonghof (van den Brink l Tupker Architecten) woningen aan de Parklaan
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Ruimtelijke visie
Treslong is een wijk in Hillegom. De wijk is ver-

noemd naar de voormalige buitenplaats Tres-

long dat hier tot circa 1950 heeft gestaan. Ver-

volgens is een nieuw groot complex gebouwd 

bestaande uit een restaurant met concertzaal 

en kantoorruimten. Op 5 juni 1964 hebben The 

Beatles hier zelfs nog opgetreden. In 2005 werd 

ook dit complex afgebroken en is er een woon-

wijk gerealiseerd. Deze buurt heet De Marel, 

naar een oude boerderij die hier vroeger stond.

In ruimtelijk opzicht wordt de wijk Treslong ge-

kenmerkt door veel (openbaar) groen en water. 

Zowel via de straten als via verschillende wan-

delpaden en bruggetjes zijn de groene ruimten 

in de wijk met elkaar verbonden. Deze ‘groene’ 

ommetjes zijn bepalend voor zowel de ruimte-

lijke als de woonkwaliteit van de wijk. Binnen 

de wijk Is, naast een groot aantal grondgebon-

den woningen, een aantal wat grotere bouw-

volumes aanwezig. Deze grotere bouwvolumes 

staan, net als het landgoed vroeger, op een 

solitaire wijze in hun groene (tuin)omgeving en 

worden middels de groene routes met elkaar 

verbonden. Deze volumes vormen een duide-

lijk herkenningspunt in de wijk.

De buurt De Marel, op de voormalige bui-

tenplaats tegenover Parkwijk, bestaat uit het 

hoofdgebouw Treslongstaete, twee randen 

met twee-onder-een-kapwoningen en het 

geplande ‘paviljoen’ Treslonghof. De drie be-

bouwingsclusters in dit plan hebben elk hun 

eigen uitstraling maar vertonen in kleur- en 

materiaalgebruik toch een grote mate van 

samenhang. Zowel in de klassieke uitstraling 

van het hoofdgebouw, de jaren dertig sfeer 

van de tweekappers en de meer transparante 

architectuur van het paviljoen, vormt een rood/

bruine baksteen de basis.

Ook de nieuwbouw voor Parkwijk kan hier, op 

een eigentijdse manier, een aanvulling op zijn. 

Een wat groter bouwvolume in een groene 

tuin waarvan de wandelroutes aansluiten op 

de grotere ommetjes in de wijk. Parkwijk kan 

daarbij in kleur- en materiaalgebruik aanslui-

ten op de nieuwbouw in de buurt waardoor 

er in ruimtelijke opzicht samenhang ontstaat. 

In architectonisch opzicht kan Parkwijk een 

duidelijk eigen gezicht krijgen, een eigentijdse 

aanvulling op de reeds aanwezige bebouwing.
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Voor de inpassing van nieuwbouw op de locatie van Parkwijk is door 

Spring Architecten een modellenstudie opgesteld naar de vorm en de 

positie van het bouwvolume. Uitgangspunten voor deze studie (zie ook 

Kadernota d.d. 31 mei 2012) waren onder andere:

 � versterken groenstructuur en behoud van de groene buitenruimte;

 � veilig en voldoende parkeren, 12 plaatsen op eigen terrein;

 �  goede ontsluiting en bereikbaarheid voor hulpdiensten;

 � aansluiten bij maat en schaal omgeving;

 � fasering van de uitvoering;

 � rekening houden met bezonning;

 � duurzaam stedelijk waterbeheer.

De modellenstudie heeft, met opmerkingen vanuit omwonenden, geleid 

tot een stedenbouwkundig plan. In dit stedenbouwkundig plan is het voor-

keursmodel van een H-vormig gebouw verder uitgewerkt. De belangrijkste 

elementen uit dit stedenbouwkundig plan zijn:

 � twee hoofdvolumes met koppen naar Parklaan en Doornenburg;

 � lager, terugliggend tussenvolume met entree aan Parklaan;

 � groene tuin rondom gehele gebouw;

 � relatie voor- en achterzijde verbeterd door alzijdig gebouw;

 � verbijzondering ‘plein’-ruimte tussen hoofdvolumes aan Parklaan;

 � verbijzondering ‘terras’-ruimte tussen hoofdvolumes aan waterzijde;

 � 12 parkeerplaatsen op eigen terrein, plek nader te bepalen;

 �  herkenbare entree aan zijde Parklaan;

 � verbindend voetpad tussen Parklaan en Doornenburg;

 � mogelijk gebruik kelder en fundering recreatieruimte wordt onderzocht.

Stedenbouwkundig plan

ruimtelijk conceptverbindend voetpad

koppen en ruimtes straat met laanbomen en parkzijde
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huidige situatie bebouwing Parkwijk
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Het gebouw Parkwijk vormt binnen de wijk 

Treslong een wat groter volume met een bij-

zondere functie. De locatie in een woonwijk, 

gelegen aan en georiënteerd op een woon-

straat vraagt echter om een zorgvuldige inpas-

sing. Voor de uitstraling van de nieuwbouw 

wordt daarom een eenvoudige en ingetogen 

architectuur voorgesteld met natuurlijke mate-

rialen en kleuren. Hierbij kan in kleur- en ma-

teriaalgebruik nadrukkelijk aansluiting worden 

gezocht bij de recente woningbouw aan de 

Parklaan. De verschillende sferen op de loca-

tie; groene parkachtige ruimten aan de oostzij-

de en een (woon)straat met laanbeplanting aan 

de westzijde, mogen in de uitstraling van het 

gebouw tot uitdrukking komen. Hierbij kunnen 

thema’s als binnen- en buitenzijde of formeel 

en informeel er voor zorgen dat het gebouw in 

maat en schaal goed aansluit op de omgeving.

Bouwvolume

Het gebouw heeft een H-vorm en staat als 

alzijdig gebouw in de groene tuin. De twee 

hoofdvolumes op de koppen van het gebouw 

vormen elk een heldere hoofdmassa over drie 

bouwlagen. Bij een eventuele fasering, waarbij 

een derde of vierde bouwlaag later wordt aan-

gebracht, kan de overgang in het gevelwerk 

worden opvangen met horizontale stroken 

metselwerk in een andere kleur en/of in ander 

verband, waardoor deze niet zichtbaar wordt en 

één bouwvolume ontstaat. Incidenteel is een 

4e, terugliggende, laag mogelijk, die zich niet 

uitstrekt over de gehele lengte van het dakvlak. 

De breedte van het dakvlak kan wel volledig 

benut worden. Het tussenvolume ligt ten op-

zichte van de straat verder terug en vormt met 2 

bouwlagen een verbindende schakel tussen de 

twee hoofdvolumes. Ook hier is incidenteel een 

terugliggende derde laag mogelijk. Bovenop het 

tussenvolume is ruimte voor een dakterras voor 

de bewoners uit de aangrenzende woningen.

 

Gevels

De gevels van de bebouwing dragen bij aan 

het alzijdige karakter van het gebouw. Dit be-

tekent dat in alle gevels voldoende openingen 

zitten en dat het gebouw aan alle kanten een 

zelfde uitstraling krijgt. Met de gevels wordt 

het verschil in hoofdvolumes en tussenvolume 

herkenbaar gemaakt. Dit kan door verschillen-

de een geleding (horizontaal of verticaal), door 

Beeldkwaliteit nieuwbouw Parkwijk2

3+

2+

2+

1+3+
4+

2+kap

aantal bouwlagen

hoofd- en tussenvolumes
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huidige situatie bebouwing Parkwijk
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te variëren in  de mate van open- of geslotenheid en door kleur- en mate-

riaalkeus. Met verbijzonderingen in de gevel wordt aansluiting gezocht bij 

de menselijke maat. Dit kan door uitstekende en terugliggende geveldelen 

zoals balkons, loggia’s en dakterrassen maar ook door te spelen met (de 

toepassing van) materialen. Een rustig gevelbeeld sluit goed aan bij het 

karakter van het gebouw. In de gevel dient de entree aan de Parklaan een 

vriendelijke en herkenbare uitstraling te krijgen. De binnenzijde van het 

hoofdvolume kan qua uitstraling ook aansluiten bij het tussenvolume om 

zo een herkenbare binnenwereld te creeëren. 

Materiaalgebruik

Naast de bouwvolumes en de gevelindeling draagt ook het materiaalge-

bruik bij aan de uitstraling van het gebouw. Met de keuze voor kleur en 

materiaal wordt aangesloten bij de ruimtelijke context waarin het gebouw 

komt te staan. De hoofdvolumes van het gebouw zoeken daarbij de aan-

sluiting op de omgeving en wordt uitgevoerd in een baksteen in een 

warme kleur. Deze kleur vormt een mooi contrast met het groene karakter 

van de tuin. Het tussenvolume van het gebouw kan een informelere, lichte-

re uitstraling krijgen en zorgt voor verbijzondering van de plein- en terras-

ruimte tussen de hoofdvolumes. Hierbij kan gedacht worden aan transpa-

rantie door het toepassen van meer glas of aan een lichtere baksteen. Deze 

keus voor verschil in materiaal voor de hoofd- en tussenvolumes zorgt 

enerzijds voor een goede aansluiting op de schaal van de omgeving en 

anderzijds voor een duidelijk herkenbare entree van het gebouw. De keus 

voor duurzame en onderhoudsarme materialen zal hierbij bepalend zijn.

Kaders beeldkwaliteit

In de volgende paragrafen worden de kaders voor de beeldkwaliteit van de 

nieuwbouw voor Parkwijk gegeven. Voor het gebouw is daarbij een onder-

scheid gemaakt in de volgende gebouwdelen; hoofdvolumes nieuwbouw, 

tussenvolume nieuwbouw en dakterrassen.

Voor de beeldkwaliteitskaders is een onderverdeling gemaakt in drie 

schaalniveaus; ruimtelijke context, bouwvolume en kleur en materiaalge-

bruik. Tot slot wordt per gebouwdeel een aantal aandachtspunten meege-

geven.

In het volgende hoofdstuk worden de beeldkwaliteitskaders voor de ter-

reininrichting beschreven.
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horizontale geleding in gevel buitenruimten binnen gevelvlak

warme (donker)rode baksteen als basis, 

verbijzondering binnen gevelvlak reliëf in metselwerk

verbijzondering in gevelvlak bijvoorbeeld 

door kaders rond gevelopeningen



19Hi l legom  Bee ldkwal i te i tp lan Parkwi jk

Beeldkwaliteit hoofdvolumes nieuwbouw Parkwijk

Ruimtelijke context

Typologie: appartementen

Rooilijn:  min. 6,00 m van de erfgrens en min. 6,00 m 

vanaf de gevel Maartensheem

Bouwhoogte:  min. 2 en max. 3 lagen met incidenteel 4e 

terugliggende laag

Oriëntatie: alzijdig

Bouwvolume

Hoofdmassa:  andere expressie dan tussenvolume door 

bijv. horizontale geleding, gevelindeling, 

kleur- of materiaalgebruik

Dak: plat dak

Aanbouwen: geen

Balkons:  ondergeschikt aan het bouwvolume waarbij 

gevelbeeld rustig dient te blijven

Kleur- en materiaalgebruik

Gevels: baksteen in warme kleur

Kozijnen/ramen/deuren:  duurzame onderhoudsarme materialisatie 

met bescheiden kleurstelling

Aandachtspunten

 � Zorgvuldige aansluiting van gebouw en maaiveld. 

 �  Zorgvuldige overgang in het gevelwerk door kleur of metselverband bij 

eventuele uitbreiding van 2e naar 3e laag.

 � Aandacht voor installaties als onderdeel van het bouwvolume.

 � Zonnewering passend bij ontwerp van het gebouw.

 �  Zonnepanelen en installaties op het dak zijn toegestaan, maar zoveel 

mogelijk aan het zicht onttrekken door extra rand metselwerk.

verbijzondering in metselwerk

situering hoofdvolumes nieuwbouw Parkwijk
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lichte uitstraling tussengebouw

lichter materiaal, verticale gelding in gevel

lichter materiaal, verticale geleding in de gevel
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Beeldkwaliteit tussenvolume nieuwbouw Parkwijk

Ruimtelijke context

Typologie: appartementen / entree

Rooilijn:  min. 15,00 m van de erfgrens

Bouwhoogte: 2 bouwlagen met ruimte voor dakopbouw

Oriëntatie:  richting entreeplein- en terraszijde

Bouwvolume

Hoofdmassa:  andere expressie dan hoofdvolume door 

bijv. verticale geleding, gevelindeling, kleur- 

of materiaalgebruik

Dak: plat dak met ruimte voor dakterras

Aanbouwen: geen

Balkons: binnen- en buiten het bouwvolume

Kleur- en materiaalgebruik

Gevels:  lichte kleuren en bij voorkeur materiaal af-

wijkend van hoofdvolumes

Kozijnen/ramen/deuren:  duurzame onderhoudsarme materialisatie 

met bescheiden kleurstelling

Aandachtspunten

 � Herkenbaarheid van de entree. 

 � Zorgvuldige aansluiting van gebouw en maaiveld.

 � Doorkijk naar achterzijde zodat groene visuele verbinding ontstaat. 

 �  Zorgvuldige aansluiting op hoofdvolumes, waarbij een binnenwereld 

met gelijke materialisatie en kleurstelling kan ontstaan.

 � Zonnewering passend bij ontwerp van het gebouw.

 � Aandacht voor vormgeving stijgpunten.

tussenvolume in kleur en materiaal afwijkend van hoofdvolumes

situering tussenvolume nieuwbouw Parkwijk
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dakterras tussenvolume: privé buitenruimte met informele afscheiding

dakterras PG: valbeveiliging en zonnewering deel van gebouwontwerp
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Beeldkwaliteit dakterras

Ruimtelijke context

Typologie: dakterras

Bouwhoogte: maximaal 1 laag

Oriëntatie:  zicht op entreeplein en terras/tuin

Aandachtspunten

 �  Aandacht voor uitstraling dakterras aan entreezijde gebouw.

 � Aandacht voor valveiligheid en daarbij behorende maatvoering.

 �  De vormgeving van borstweringen / valbeveiliging bij een eventueel 

dakterras, pergola’s etc. onderdeel van het totaalontwerp.

 �  Het dakterras op de tweede laag tussenvolume is de vormgeving dakter-

ras informeler en daarmee afwijkend van de dakterrassen PG.

situering dakterras tussenvolume en op de koppen van het hoofdvolume

groene inrichting dakterras met bloempotten
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uitgangspunten buitenruimte
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Het nieuwe Parkwijk zal zich ruimtelijk manifesteren als twee paviljoens 

met een terugliggende tussenvleugel. Met name op de begane grond 

zal de tussenvleugel deels transparant zijn zodat door het gebouw heen 

gekeken kan worden. Zo wordt het groen van de omringende tuin en 

parkstrook volledig beleefbaar rond de twee volumes. De continuïteit van 

de parksfeer is daarmee een belangrijke beeldkwaliteit van Parkwijk. Het 

daarbij essentieel om zoveel mogelijk bestaand groen te handhaven en 

als het kan te verplanten. Uit oogpunt van continuïteit is het behoud van 

groen effectief, maar ook zullen bewoners gehecht zijn geraakt aan de 

mooie bloei van beplanting en de bijzondere bomen waar op men uitkijkt.

In dit hoofdstuk zal eerst de gewenste parkuitstraling beschreven worden; 

waarna de onderdelen entreeplein en terras aan bod komen. Vervolgens 

wordt ingegaan op de functies van de buitenruimte, paden, ommetjes, 

ontmoeting, spelattracties. Hiervan wordt tevens de gewenste beeldkwali-

teit van de materialen beschreven.

Een specifiek onderdeel van de kwaliteit is het behoud op langere termijn, 

waarbij onderhoud, beheer en ecologie ter sprake komt. Een aantal sug-

gesties voor maatregelen die tijdens de bouw en aanleg noodzakelijk zul-

len zijn om groen te beschermen, zijn toegevoegd. Tot slot is een aantal 

praktische aanwijzingen ten aanzien van de bevoorrading, afvalverwer-

king, stalling fietsen en scootmobiels opgenomen.

Beeldkwaliteit terreininrichting

huidige situatie tuin Parkwijk

groene relaties tussen Parkwijk en omgeving
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tuininrichting van gazon, bomen en struiken

tuininrichting met gazon en bloemheestervakken

tuininrichting met bollen en stinzenflora
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Parktuin

De aanwezigheid van groen in de directe woonomgeving van Parkwijk is 

zowel voor de beeldkwaliteit als de woonbeleving essentieel. Het alge-

meen belang is gediend met een gebouw dat harmonieert met de omge-

ving en hierin speelt groen een grote rol. Groen is daarnaast voor de be-

woners op vele manieren van belang. Het is rustgevend, verzacht prikkels, 

maakt beleving van natuur en de seizoenen beleefbaar, is mooi door kleur 

en bloei, verkoelt en verbetert de luchtkwaliteit.

De groene buitenruimte van Parkwijk is een onmisbare schakel in het 

groene weefsel van de wijk Treslong. De parkachtige sfeer is door heel 

de wijk beleefbaar en maakt dat Parkwijk als een paviljoen in het groen is 

gelegen.

De parktuin bestaat bij voorkeur uit gazons, boomgroepen en bijzondere 

solitairen, bloemheestervakken, bollen en stinzenflora, slingerende paden, 

waterpartijen en groene doorzichten op de cruciale plekken. De ruimte-

lijkheid is belangrijk, de doorzichten essentieel. Verder moet daarbij op 

esthetische wijze met ecologie worden omgegaan, als onderdeel van het 

parkontwerp. De samenhang van het groen met de omgeving is belangrijk, 

bij voorkeur ook in de beeldkwaliteit van de elementen als meubilair, brug-

gen, verlichting. Hoe beter de samenhang in groen, hoe meer bijzonder is 

de uitstraling van Parkwijk als gebouw. Vanaf de entree en/of het terras 

kan een ommetje gewandeld worden door de parktuin, waarbij op bijzon-

dere plekken met uitkijk een bank staat. Nabij de entree of het terras kan 

in het groen een jeu des boulesbaan worden gesitueerd.  

Parktuin: continue in groene sfeer, relatie met groene weefsel

Beleving: gazon, bomen, bloei, geur, seizoenen

Gebruik:  wandelpad, zitgelegenheid, spel

parktuin

parktuin
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terras aan water met zachte oever

(aandacht voor veiligheid rolstoelen)

zorgvuldige overgang gevel-maaiveld

comfortabel wandelpad (geschikt voor

rolstoelen en rollators)

zorgvuldige overgang gevel-maaiveld

zitbank met rollator-plek
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Entreeplein, terras, verhardingen

Aan weerszijden van het tussenvolume van het gebouw liggen enerzijds het 

centrale entreeplein en aan de andere zijde het terras. De verharding vormt een 

verbijzondering in het park zonder dat dit de continuïteit van het groen te veel 

onderbreekt. Plein, parkeerplaatsen en terras maken zodoende deel uit van de 

parkverharding. De keuze van de verhardingen moet gerelateerd zijn aan de park-

sfeer. De parkeerplaatsen kunnen het best gesitueerd worden op loopafstand van 

de entree zodat niet te veel versnippering van het groen optreedt. Daarnaast zorgt 

de bundeling van functies bij de entree voor levendigheid en gezelligheid. Wel is 

aandacht voor de verkeersveiligheid noodzakelijk.

Entreeplein, terras: onderdeel van parktuin

Parkeren:  zoveel mogelijk bij entree met aandacht voor verkeersvei-

ligheid voetganger, groene uitstraling

Materialen en meubilair

Een harmonieus palet aan materialen zal de sfeer van de parktuin versterken. De 

verhardingen dienen comfortabel te zijn (toegankeijk voor rolstoelen en rollators) 

en soepel door het groen worden getraceerd. In materiaal dient dit contrasterend 

te zijn met de gangbare straatverhardingen. Wel is een lichte kleurstelling ge-

wenst, het kleurcontrast met groen verhoogt de zichtbaarheid bij het wandelen, 

ook bij schemer. Verlichting in het park is een aandachtspunt in verband met soci-

ale veiligheid en ten behoeve van de doelgroep ouderen de extra licht nodig heeft.

Verharding: een lichte asfalt of grindpave (gebonden halfverharding)

Meubilair: speciaal voor doelgroep bestemd zitmeubilair

Verlichting:  vriendelijke parkverlichting met aandacht voor de sociale veilig-

heid en de doelgroep

entreeplein en terras

groene inpassing parkeerplaatsen
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ontmoetingsplekken in de tuinbewegingstoestellen in de tuinhagen op de erfgrens
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Erfgrens inrichting

Het park dient zoveel mogelijk in ‘open’ verbinding te staan met de om-

geving en aansluitende groenzones. Een fysieke begrenzing van de ter-

reingrens in de vorm van een lage haag zal eerder een onderdeel zijn van 

het parkgroen dan een barrière of afsluiting vormen. Bij de entrees ‘krul-

len’ de hagen naar binnen.

 

Erfgrens:  lage haag, open toegangen

Onderhoud, beheer, ecologie

De beeldkwaliteiteisen zijn in eerste instantie gericht op de aard en toepas-

sing van de inrichtingsaspecten van de buitenruimte. De beeldkwaliteit 

blijft op langere termijn behouden als deze tevens beheerbewust ontwor-

pen en aangelegd wordt. Dit betekent:

 �  het op de juiste wijze toepassen van materialen en groen;

 �  kiezen voor de juiste standplaats en groeiplaatsfactoren van bomen en 

overige beplanting;

 � goed te beheren gazons en wateroevers;

 �  juiste constructie van verhardingen en opsluitingen;

 � maatvoering die is afgestemd op de functie;

 �  goed gedetailleerde overgang gevel-maaiveld.

Aandacht voor deze aspecten zal een garantie zijn voor kwaliteit in de jaren 

en Parkwijk behoeden voor onverwachte problemen met beheer. 

Ecologie is een belangrijk thema. Een gevarieerde beplanting is ecologisch 

interessant en extra natuurvoorzienigen als nestkasten, schuilplaatsen en 

ecoduikers kunnen bijdragen aan een natuurlijk leven die door de bewo-

ners beleefd en gewaardeerd zal worden. Bloemrijke ruigte in gazons en 

langs oevers trekt bijen, vlinders en vogels aan; struweel, heggen en grep-

pels worden gebruikt door egels en andere kleine dieren. Het waarnemen 

van natuurlijk leven draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van het wonen in 

Parkwijk, maar zorgt ook voor een natuurlijk evenwicht op micro-ecologi-

sche schaal.  Het samengaan van gazon en grasruigte dient op basis van 

esthetiek en praktisch beheer vormgegeven te worden. 

Beheer: beheerbewuste inrichting

Ecologie: esthetisch onderdeel van parktuin

Bouwwerken in de parktuin

Een aantal praktische functies dient bij de nieuwbouw ondergebracht te 

worden op de locatie. Het gaat hier om bergruimte voor fietsen (personeel 

en bezoek), scootmobiels, afvalcontainers en eventuele nutsgebouwen.

De kadernota stelt dat bij de verdere uitwerking van de plannen rekening 

dient te worden gehouden met een goede oplossing voor huisvuilinzame-

ling, die ruimtelijk op een goede wijze dient te zijn ingepast. Daarnaast 

dient het plan te voorzien in een fietsen-/scootmobiel-stalling. Daarbij 

moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de sociale veiligheid, 

onder meer in verband met de nachtdiensten van het personeel. De voor-

ziening voor de voedingskasten dient bij voorkeur inpandig te worden 

gerealiseerd.

Voor alle functies geldt dat deze bij voorkeur inpandig ofwel in combinatie 

met de architectuur van het woonzorgcomplex worden ontworpen. Dit 

geldt ook indien de functies gezamenlijk in een bouwwerk in de parktuin 

(als paviljoen) worden ondergebracht. Kleinschalige voorzieningen kunnen 
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berging als paviljoen met architectonische kwaliteit

berging opgenomen in het bouwvolume

combinatie van functies als palviljoen met architectonisch kwaliteit

berging als paviljoen met architectonische kwaliteit
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worden ingepast in het ontwerp van de parktuin mits deze zijn ingepakt 

met een haag of gevelgroen. Het in stand houden van belangrijke zicht-

lijnen vanuit de omliggende straten naar de parktuin speelt hierbij een 

belangrijke rol.

Functioneel

 �  Bevoorrading vindt goed ingepast in het groen plaats. Het toegangspad 

is zoveel mogelijk onopvallend getraceerd.

 �  Inzameling van het afval dient zoveel mogelijk te worden geconcen-

treerd, zo mogelijk in combinatie met de bevoorradingsroute.

 �  De stalling van fietsen dient geregeld te worden voor met name perso-

neel en bezoekers. Een combinatie met een andere functie in het terrein 

biedt de kans om het harmonieus te integreren in het parkterrein mid-

dels een paviljoen o.i.d.

 �  Dak- en straatwater kan geloosd worden op de vijver, vermoedelijk is 

de bodem niet geschikt voor infiltratie ter plaatse. Lozingspunten in de 

oevers dienen mooi weggewerkt te worden ofwel op specifieke plekken 

als spuwer vormgegeven te worden. 

 �  De stalling van scootmobiels moet binnen een gebouwd volume te wor-

den opgelost.
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