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Het ontwerp openbare ruimte Staalmanplein /
As is het sluitstuk van de vernieuwing van de 
Staalmanpleinbuurt. De Alliantie renoveert tot eind 
2021 de woonblokken aan de Johan Huizingalaan, de 
Wilhelmina Druckerstraat, de Emilie Knappertstraat 
en Elisabeth Boddaertstraat. Ook worden de huidige 
kiosken gerenoveerd en komen er functies in de plint 
ter hoogte van het Staalmanplein.  De openbare 
ruimte wordt aansluitend op de renovatie opnieuw 
ingericht. Hiermee wordt de laatste fase van de 
stedelijke vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt 
afgerond. 
Voorliggend boekje licht het ontwerp Staalmanplein / 
As toe. 

1.1 Aanleiding

1. Inleiding

Staalmanpark

Elisabeth Boddaertstraat

Johanna Reynvaanstraat

Staalmanpark ter hoogte van de toekomstige voetgangersas Bomencarré  op het Staalmanplein
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In een uitgebreid participatietraject zijn de wensen 
voor de herinrichting van de openbare ruimte 
geïnventariseerden zijn er diverse ontwerpvoorstellen 
besproken. Er was onder meer de wens om het 
Staalmanplein als levendig plein in te richten, er 
was behoefte aan meer speelgelegenheid voor 
kinderen, maar ook aan een groene plek waar men 
rustig kan zitten, en de vraag naar meer bloeiende 
planten in de openbare ruimte. De uitkomsten van dit 
participatietraject zijn verwerkt in een visietekening 
die ten grondslag ligt aan het ontwerp. 

De ambitie voor de openbare ruimte van 
Staalmanplein tot en met Staalmanpark is om een 
goed functionerend en samenhangend geheel te 
maken. Met een voorstel voor een diversiteit aan 
typen openbare ruimte wordt voldaan aan de wensen 
van de verschillende doelgroepen. 

De functies van de verschillende deelgebieden 
zijn op elkaar afgestemd. Er komen levendige en 
rustige plekken, en zowel stedelijke als groene 
zones. De lange lijnen, een kenmerk vanuit het 
AUP, worden geherwaardeerd. De bomenlijn in 
de E. Boddaertstraat wordt in stand gehouden en 
een nieuwe oost-westas wordt geïntroduceerd. 
Een lange voetgangersas verbindt de verschillende 

deelgebieden van het ontwerp. De wandelroute 
verbindt het actieve speelpark, het rustig pocketpark 
en plein met stedelijke uitstraling, en kan de 
verbinding maken met de ziekenhuiscluster aan de 
overzijde van de J. Huizingalaan. Dit laatste valt 
buiten het plangebied, maar het idee om de as 
door te trekken via een voetgangersoversteekplaats 
naar de ziekenhuiscluster wordt als ambitie 
overgenomen door de projectgroep Schinkelkwartier, 
die de herinrichting van de Johan Huizingalaan in 
planvorming heeft. 

In een latere fase van het ontwerpproces is 
een buurtbrede online enquête gehouden. 
Onderwerpen van deze enquête gingen onder meer 
over de inrichting van het plein en de voorkeur 
voor speeltoestellen bij de uitbreiding van het 
Staalmanpark. De uitkomsten van de enquête zijn 
meegenomen in de laatste uitwerking van het 
ontwerp. Zo is het Staalmanplein groener ingericht 
en komen er in het Staalmanpark onder meer 
speelvoorzieningen voor kinderen van 6-12 jaar bij de 
platanen.

1.2 Visie ontwerp
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Vooraf 
 
De afgelopen maanden heeft een aantal bewoners op en rond het Staalmanplein veel 
tijd en energie gestoken in het meedenken over voorstellen om de buurt 
aantrekkelijker te maken. Dat heeft geleid tot het bijgaande advies, dat is opgebouwd 
uit twee delen. In het eerste deel op de volgende pagina is het advies kernachtig 
samengevat zoals het door (een meerderheid van) het Adviesteam is geformuleerd. In 
het tweede, meer uitgebreide deel, is het advies meer toegelicht en zijn waar nodig 
nuances aangegeven van standpunten in het Adviesteam op bepaalde onderwerpen.  
 
Bij de start van het participatietraject hebben stadsdeel Nieuw-West en de Alliantie 
zich gecommitteerd aan de uitkomsten van dit advies, tenzij zij daar op grond van 
financiële, juridische of beleidsmatige redenen niet aan kunnen voldoen en dit van 
een onderbouwing kunnen voorzien. Het Adviesteam gaat er van uit dat stadsdeel en 
Alliantie blij zijn met 
onze inzet voor de buurt 
en dat het advies 
zorgvuldig wordt 
beoordeeld. Binnen 
afzienbare tijd horen we 
graag de reactie op dit 
advies en de voorstellen 
die we daarin doen. We 
pleiten er daarbij voor 
om zaken waarover snel 
besloten kan worden 
niet te laten liggen 
totdat op alle punten 
een antwoord is 
geformuleerd. Dat geldt 
met name bij 
maatregelen om de 
buurt op orde te houden 
tijdens de renovatie, de 
kleurenkeuze bij de 
renovatie en het 
realiseren van tijdelijke 
voorzieningen.  
 
  

Ontwerpsessie met het Adviesteam



Ontwerp
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Het plangebied loopt vanaf de Henri Dunantstraat 
in het zuiden tot de Wilhelmina  Druckerstraat in het 
noorden, en van de Johan Huizingalaan in het westen 
tot en met de Elisabeth Boddaertstraat in het oosten. 
Het huidige Staalmanpark behoort strikt genomen 
niet tot het plangebied, maar is in het ontwerpproces 
wel meegenomen om tot een samenhangend ontwerp 
te komen. Het huidige park krijgt hiermee een 
paar kleine ingrepen zodat er een kloppend geheel 
ontstaat met de nieuw in te richten openbare ruimte.

Het ontwerp Staalmanplein / As omvat verschillende 
zones: het Staalmanplein zelf, de uitbreiding van 
het Staalmanpark, en het gebied daartussen.  In 
de ontwerpvisie wordt voorgesteld om deze zones 
alle drie met een verschillend karakter in te richten, 
waarbij een lange voetgangersas deze ruimtes met 
elkaar verbindt. 

2.1 Samenhang

2. Ontwerp

impressie verblijfsplein tussen de platanen
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10 Toekomstige verkeerscirculatie

Verkeerscirculatie huidige situatie

Poort van de Emilie Knappertstraat naar het Staalmanplein
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Het plangebied wordt grotendeels een 
voetgangerszone, wat een herziening van de huidige 
verkeerscirculatie vraagt. De Staalmanpleinbuurt 
is in de huidige situatie via de Johan Huizingalaan 
toegankelijk via de Johanna Reynvaanstraat, dus ter 
hoogte van het plein zelf. Dit wijzigt in het nieuwe 
ontwerp. Het Staalmanplein wordt voetgangerszone, 
de huidige toegankelijkheid voor auto’s in de Johanna 
Reynvaanstraat wordt opgeheven. In het nieuwe 
ontwerp is de Staalmanpleinbuurt in de toekomst 
toegankelijk voor auto’s vanaf de Henri Dunantstraat 
en de Wilhelmina Druckerstraat.  Er wordt hiermee 
een verkeerslus rondom het plein gevormd.

In de plinten op het Staalmanplein komen 
buurtfuncties (maatschappelijke voorzieningen, 
horeca op de hoeken, buurtwinkel). Ook de kiosken 
aan de Johan Huizingalaan (westelijk op het 
Staalmanplein) krijgen functies zoals een kapper 
of een ijswinkeltje. De invulling van de plint en 
de kiosken valt onder verantwoordelijkheid van 
woningbouwvereniging de Alliantie. 
De voorzieningen op het plein worden via de lus 
rondom het Staalmanplein bevoorraad. In de Emilie 
Knappertstraat zijn twee laad- en losplekken voorzien, 
er is indien noodzakelijk ruimte voor een derde laad- 
en losplek. Ter hoogte van de laad- en losplekken is 

een vernieuwde onderdoorgang naar het plein, voor 
voetgangers toegankelijk.
Met de uitbreiding van het bestaande Staalmanpark 
wordt een deel van de Elisabeth Boddaertstraat 
onderdeel van het park. De E. Boddaertstraat is 
in de huidige situatie nog een doorgaande rijweg. 
Er komt een knip in de straat, het zuidelijke deel 
van de de weg wordt een doodlopende straat. Het 
nieuwe profiel van het zuidelijke deel van de straat 
gaat uit van de bestaande bomenrijen en de huidige 
bandenlijn, en is ingericht met haaks parkeren, zoals 
de overige straten in de Staalmanpleinbuurt. Op het 
einde van de straat is een keermogelijkheid.

De voetgangersas die vanaf het Staalmanpark 
naar het Staalmanplein loopt kan in de toekomst 
doorgetrokken worden naar de ziekenhuiscluster aan 
de overzijde van de Johan Huizingalaan. Dit idee zit 
nog in de verkenningsfase. Het doortrekken van de 
voetgangersas door middel van het verplaatsen van 
de huidige voetgangersoversteekplaats valt buiten 
dit project, en wordt ter zijner tijd opgepakt bij de 
herinrichting van de Johan Huizingalaan. 

Bij de herinrichting van de openbare ruimte 
worden 62 parkeerplaatsen opgeheven. 
Doorrekening hiervan op de parkeerdruk voor

de hele Staalmanpleinbuurt wijst uit dat de 
parkeerdruk hiermee wel op een aanvaardbaar
niveau blijft. 

2.2 Verkeer

Doorsnede Emilie Knappertstraat

Doorsnede Elisabeth Boddaertstraat
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Referentie zitelementen in wit beton Standaard lichtarmatuur

Referentie oude klinkers bij de voetgangersas

Liquidambar styraciflua ‘Fastigiata’
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Het ontwerp bestaat uit drie verschillende openbare 
ruimtes die verbonden worden door een lange 
voetgangersas. Deze lange lijn loopt vanaf de ingang 
van het Staalmanpark aan de Ottho Heldringstraat tot 
de Johan Huizingalaan.

De voetgangersas wordt uitgevoerd in oude klinkers. 
De huidige asfaltweg in het park wordt hiermee deels 
vervangen door klinkerverharding. 

Halverwege de voetgangersas, vanaf het 
tuindeel tot en met het plein worden bomen 
en verlichtingsarmaturen geplaats.  Langs de 
voetgangersas zijn op diverse plekken zitelementen 
geplaatst. 

Ter hoogte van de Emilie Knappertstraat / Helena 
Mercierstraat kruist de voetgangersroute de 
rijweg. Voetgangers hebben door middel van een 
voetgangersoversteekplaats en drempel voorrang op 
het kruisende verkeer.

2.3 As

Impressie voetgangersas gezien vanaf de Johan Huizingalaan
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De haakbebouwing rondom het plein is 
samen met de kiosken en de bomencarré 
van platanen onlangs aangewezen als 
gemeentelijk monument. Uitgangspunt is 
dat de openbare ruimte aansluit bij deze 
monumentenstatus door middel van een 
inrichting van hoogwaardige kwaliteit. Het 
plein wordt een levendig plein met functies 
in de plint (maatschappelijke voorzieningen, 
winkels, horeca). Langs de plinten wordt een 
zone in de openbare ruimte gereserveerd 
voor deze functies. 

Onder de bomencarré wordt een 
verblijfsplein gemaakt, als een plein in een 
plein. Het plein wordt vergroend door 
middel van uitbreiding van de huidige 
graszone waar de bomen nu in staan. Dit 
maakt het binnenplein meer besloten, en 
het komt ten goede aan de platanen, die 
hiermee verbeterde groeiplaatscondities 
krijgen. Het pleintje tussen de platanen 
wordt afgebakend met verhoogde witte 
betonbanden waarbij alle hoekpunten 
houten zitelementen hebben, waarvan bij 
één hoekpunt de zitbank met een rugleuning 
wordt uitgevoerd.

Het huidige kunstwerk op het plein behoud 
zijn plaats en komt hiermee in het grasveld te 
staan. 

Aan de zuidzijde van het plein is een kavel 
gereserveerd voor mogelijke toekomstige 
bebouwing. Over deze bebouwing is nog 
geen definitieve uitspraak gedaan. De kavel 
wordt (tijdelijk) als grasvlak ingericht, deels 
begrensd door zitelementen. 

Het huidige doorzicht naar de aanpalende 
binnentuin wordt behouden door middel van 
een hiertoe ontworpen hek dat de openbare 
ruimte van de particuliere binnentuin scheidt.

2.4 Plein

Doorsnede Staalmanplein
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De wens van de bewoners voor een rustige plek én 
meer groen en bloeiende planten wordt gerealiseerd 
in de meer besloten ruimte tussen Staalmanplein en 
Staalmanpark. Hier komt een postzegelparkje waar 
men rustig kan zitten. Het parkje krijgt het karakter 
van een tuin, met voldoende zitgelegenheid, veel 
groen en bloeiende planten. Door een hiertoe 
ontworpen hek die de openbare ruimte van de 
aanpalende particuliere binnentuin scheidt, ontstaat 
er een lange zichtlijn naar de Dunantstraat. Dit 
versterkt het groene tuinachtige karakter van de plek.

Verhoogde betonnen elementen vormen diverse 
zitplekken in de tuin. Deze hebben over een grote 
lengte houten zitbanken, waarvan de houten zitbank 
achter de platanen een rugleuning heeft.

De tuin bestaat grotendeels uit gras en plantvakken 
met bloeiende planten. De huidige bomen blijven 
bestaan, met uitzondering van de wilg die dood is.  
De twee platanen in het midden van het terrein, en 
de zomereik en esdoorn langs de voetgangersas, 
hebben een goede toekomstverwachting. De twee 
overige wilgen en de bomengroep tegen de kerk 
aan ( twee meidoorns en een es) hebben een minder 
lange levensverwachting, ongeveer tien jaar. De 
keuze is om deze bomen alsnog te behouden, zodat 

de tuin een groen karakter blijft houden mede door 
middel van deze volwassen bomen. Op termijn 
moeten deze bomen vervangen worden. Bij kap 
van deze bomen is herplant van nieuwe exemplaren 
verplicht. Er worden in het voorliggende ontwerp in 
deze zone vijf kleine bomen bijgeplant die in de lente 
rijk bloeien en een mooie herfstverkleuring hebben, 
zoals de sierappel (Malus  ‘Evereste’). 

De paden in de tuin zijn uitgevoerd in hetzelfde type 
klinkers dat gekozen is voor de voetgangersas. Deze 
oude klinkers in rood-paarse melange passen goed 
bij het karakter van de tuin. 

2.5 Tuin

De huidige situatie heeft al een groene uitstraling

Sierappel - Malus ‘Evereste’ 
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Impressie tuin gezien vanaf de poort
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Impressie poort van de tuin naar het parkReferentie vaste planten Referentie betonnen zitelementen
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Uitgangspunt bij de uitbreiding van het Staalmanpark 
is het behoud van de lange lijn die gevormd 
wordt door de platanen in de huidige Elisabeth 
Boddaertstraat. Ander uitgangspunt is om de 
uitbreiding zo groen mogelijk in te richten. 

Het ontwerp van de uitbreiding van het park sluit 
aan op de huidige functie van het park. De sport- 
en speelfunctie van het bestaande parkdeel wordt 
aangevuld met speelvoorzieningen voornamelijk voor 
de leeftijd 6-12 jaar. Er worden vier speellocaties 
voorzien, waarvan twee bij de platanen en één naast 
de huidige peuterspeelplek bij de Einsteinschool. De 
vierde locatie is de renovatie van de peuterspeelplek 
zelf. Voor alle speeltoestellen geldt dat gekozen 
wordt voor een combinatie van natuurlijk hout en 
staal. De speelplekken krijgen hierdoor eenzelfde 
uitstraling en vormen een eenheid. 

Welke speeltoestellen voorkeur hebben was één 
van de onderwerpen in de online participatie 
die gehouden is bij de bewoners van de 
Staalmanpleinbuurt. Via een online enquête, waarin 
verschillende opties werden gepresenteerd, lieten 
zij weten dat een speelroute onder de bomen en 
een speelhutcombinatie hun voorkeur hebben. 
Ook een open grasveld voor vrije invulling en een 

tafeltennistafel zijn gewenste invullingen voor de 
uitbreiding van het Staalmanpark. Dit is vertaald in 
het ontwerp. Uit de laatste inspraakronde kwam de 
wens om voor volwassenen een calisthenicstoestel 
te plaatsen. Hiervoor is ruimte gevonden aan de 
noordzijde van het park. 
De concrete invulling van de speelplekken wordt 
uitbesteed aan de leverancier van de speeltoestellen.

Bij de platanen van de voormalige E. Boddaertstraat 
komen twee speelplekken voor kinderen van 6-12 
jaar. Bij het noordelijke speelveld (ter hoogte van de 
Wilhelmina Druckerstraat) komt een obstakelparcours, 
zoals een aaneenschakeling van balanceerpalen, 
balanceerbruggen, wiebelbruggen, balken, touwen 
en klimnetten en dergelijke. Op de zuidelijke locatie 
komt een avontuurlijke speelcombinatie voor 
kinderen van 6-12 jaar  met bijvoorbeeld een speelhut 
op hoogte, een loopbrug, een (vogelnest)schommel, 
een glijbaan, transparante klimnetten.

2.6 Park

Poort vanaf de Elisabeth Boddaertstraat richting het Staalman-

plein

Platanen Elisabeth Boddaertstraat
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Impressie uitbreiding park
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ObstakelparcoursVrije ruimte  voor eigen invullingSpeelhutcombinatie
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Doorsnede Elisabeth Boddaertstraat
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De derde locatie ligt naast de peuterspeelplek bij de 
Einsteinschool. Hier komen een tafeltennistafel. Op 
verzoek van bewoners komt er geen speelvoorziening 
bij de entree van het park ter hoogte van de E. 
Boddaertstraat, dit om overlast te vermijden.

De vierde speelplek omvat de renovatie van de 
peuterspeelplek bij de Einsteinschool. Deze wordt 
opnieuw ingericht. 
De twee veerelementen en de houten bank op deze 
locatie worden verwijderd. De huidige banken bij 
de entree van de buurtkamer worden behouden. 
De houten schaapjes, de glijbaan en de schommel 
worden ook behouden maar herplaatst. Er worden 
twee speeltoestellen toegevoegd: een speelhuisje en 
een  speeltoestel dat het evenwicht van de peuters 
uitdaagt, zoals een evenwichtsbalk. 

Opdat de uitbreiding van het park samenhang heeft 
met de huidige Staalmanpark, zijn ook een aantal 
kleinere ingrepen voorgesteld in het bestaande 
parkgedeelte. Op verzoek van de bewoners wordt er 
een calisthenicstoestel toegevoegd aan het ontwerp. 
Hiervoor is ruimte aan de noordzijde van het park, 
naast het transformatorhuisje.
 Er komt ook een nieuwe entree ter hoogte van de 
Beer. 

De Elisabeth Boddaertstraat wordt heringericht 
met haaks parkeren. De huidige afvallocatie met 
ondergrondse containers komt te vervallen. Bij 
de herinrichting van de Henri Dunantstraat is hier 
al rekening mee gehouden, er zijn voldoende 
vuilcontainers aanwezig. 

De huidige tegelverharding in de voetgangerszone 
van het zuidelijke deel van de Elisabeth 
Boddaertstraat wordt waar mogelijk vervangen 
door gras. Dit geeft de straat een groener karakter, 
verbetert de groeiplaatsconditie voor de platanen 
en heeft een gunstige invloed op het waterbergend 
vermogen van de straat.  

2.7 Elisabeth Boddaerstraat

Speelhuisje bij de peuterspeelplek

Klein calisthenicstoestel



Materialisatie 

Houten zitbank met leuning

Hoge betonband met houten zitbank
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De materiaalkeuze in het ontwerp is conform Puccini, 
de gemeentelijke standaard voor de inrichting van 
de openbare ruimte. Er zijn grotendeels standaard 
materialen toegepast, zoals de 30x30 betontegels 
in het voetgangersgebied en rode klinkers in de 
30km-straten. De Puccinimethode laat echter 
ruimte om bij buurtpleinen licht af te wijken van 
de standaardinrichting. Het ontwerp wijkt op twee 
punten af van de standaard materiaalkeuze. Dit zijn 
de gebakken oude klinkers in de voetgangersas en 
de tuin, en de verhoogde zitelementen toegepast 
doorheen het hele ontwerp. Deze afwijkingen zijn 
goedgekeurd door de daartoe bevoegde commissie.

Voor de voetgangersas die loopt vanaf de Johan 
Huizingalaan tot de Ottho Heldringstraat is gekozen 
voor hergebruik van een gebakken dikformaat 
klinker in een paars-rode melange. Hiermee wordt 
de lange lijn uitgelicht als een belangrijk onderdeel 
van het ontwerp. Deze klinkers benadrukken de 
voetgangersas, en zijn ook niet prettig om op te 
fietsen. De bestrating loopt door in de tuinzone, de 
hergebruikte klinkers passen goed bij de uitstraling 
van deze openbare tuin, en benadrukken ook hier dat 
dit een voetgangersgebied is.
  

De oude klinkers hebben een door hun 
onregelmatiger vorm een groter waterbergend 
vermogen dan nieuwe klinkers. Met het circulaire 
materiaalgebruik wordt bijgedragen aan de ambitie 
om de openbare ruimte duurzaam in te richten.

In plaats van standaard banken zijn doorheen het 
hele ontwerp verhoogde betonbanden toegepast. De 
verhoogde betonbanden hebben een begeleidende 
functie in de looproutes en definiëren de zitplekken. 
Gekozen is voor wit glad betonnen banden van 45 cm 
hoog. Op gerichte plekken worden op de verhoogde 
banden houten zitelementen gemonteerd. Een aantal 
van deze zitelementen heeft een houten rugleuning. 

In het ontwerp worden standaard lichtarmatuur 
toegepast. Ook voor de afvalbakken is het standaard 
model gekozen. 

3.2 Meubilair

3.1 Verharding

3. Materialisatie 
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Bomen
In het plangebied staan grotendeels platanen van ca 
50-60 jaar oud. De conditie van de bomen is over het 
algemeen redelijk tot goed. De toekomstverwachting 
van het overgrote deel van de bomen in het 
plangebied is goed. De drie wilgen en de boomgroep 
(een es en twee meidoorns) die bij het kerkgebouw 
staan vormen een uitzondering hierop, hiervan is de 
toekomstverwachting matig.

Plein
De groeiplaatscondities van de platanen (Platanus 
hispanica) op het Staalmanplein zijn in de huidige 
situatie niet optimaal, maar dat wordt met de nieuwe 
inrichting verbeterd. De bomencarré krijgt in het 
nieuwe ontwerp een ruimer plantvak en er wordt ook 
groeiplaatsverbetering toegepast. Hiermee hebben 
de platanen een goede toekomstverwachting. 

As
Langs de voetgangersas worden zes bomen 
aangeplant. Hier komen Liquidambar styraciflua 
‘Fastigiata’ een boom van 10-15m hoog met 
zuilvormige dichte kroon en een opvallende 
herfstkleur. 

Tuin
Alle bestaande bomen in de tuin worden behouden, 
met uitzondering van de wilg die dood is. De 
bomen hebben een goede conditie, uitzondering 
hierop zijn de twee overige wilgen (Salix alba), 
de es (Fraxinus excelsior) en de twee meidoorns 
(Crataegus monogyna) bij het kerkgebouwtje. Deze 
bomen zijn in matige conditie en hebben geen hoge 
toekomstverwachting, ongeveer 5 tot 10 jaar. Toch 
is ervoor gekozen om deze bomen te behouden, om 
het groene beeld van de tuin te handhaven. Deze 
bomen kunnen op een wat langere termijn vervangen 
worden. Bij kap van deze bomen is herplantplicht van 
toepassing. 

Bij de herinrichting worden aanvullend vijf kleine 
bomen aangeplant, met een overvloedige bloei in het 
voorjaar en een mooie herfstverkleuring. 

 

3.3 Beplanting
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Park
De drie rijen platanen over de gehele lengte 
van de E. Boddaertstraat vormen een robuuste 
laanbeplanting. Ze vormen een lange noord-zuidlijn 
door de buurt heen. Het is een onderdeel uit de 
oorspronkelijke aanleg van de Staalmanpleinbuurt, en 
hebben hiermee een cultuurhistorische waarde.

Deze platanen hebben een redelijke goede conditie. 
Met het vervangen van tegels door groen wordt hun 
groeiplaats verbeterd en hebben ze nog een lange 
levensverwachting.
Met de aanleg van de speelplekken bij de 
boomgroepen wordt rekening gehouden met 
het oppervlakkige wortelgestel van de platanen. 
Randvoorwaarde voor de nieuw aan te leggen 
speelplekken is dat ze voldoende afstand houden van 
de stammen. 

Voor het aanleggen van de voetgangersas worden 
ter hoogte van de poort twee platanen gekapt. Eén 
plataan staat solitair en maakt geen onderdeel uit 
van de boomclusters in de straat. Eén plataan komt 
midden voor de vernieuwde poort te staan. Deze 
plataan moet gekapt worden om toegankelijkheid 
voor nood-en hulpdiensten mogelijk te maken. 

Ter hoogte van de peuterspeelplek staan twee 
goudberken (Betula ermannii ‘’Holland’) en een 
smalbladige es (Fraxinus angustifolia ‘Raywood’). 
Zij hebben een goede conditie en goede 
toekomstverwachting.

Vaste planten
In de tuin komen vijf vakken met vaste planten en 
grassen. Dit wordt een mengbeplanting, als een 
tapijt waar verschillende soorten door elkaar staan, 
met daarin kleinere groepen hogere beplanting. 
De beplanting is divers, in de keuze van de 
beplanting wordt gestreefd naar het beleven van de 
verschillende seizoenen door middel van bloei, vorm 
en winterbeeld. Ook wordt gekozen voor zoveel 
mogelijk inheemse beplanting, wat een meerwaarde 
heeft voor de biodiversiteit. Omwille van het 
maaibeheer zijn de plantvakken afgezoomd met een 
10cm hoge stalen strip.
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