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1. Schetsontwerp - STRUINNATUUR (augustus 2012)

Met de vijver als uitgangspunt wordt een vrij ruige begroeiing
ontwikkeld die tegen een stootje kan. Juist de toegankelijkheid van
de natuur is een belangrijke kwaliteit van het pocketpark.
Door de oevers te vergraven tot een moerassituatie verbetert de
waterkwaliteit en wordt de vijver een interessant centraal gegeven.
Door uitkomende grond op een wal te storten, is er goed zicht op.
De helling is op de zon gelegen. Vijvervegetaties, kruidenvegetaties
met groepen meidoorns, wilgenstruweel, ruig gras en de
beplantingssingel om het erf zijn de ingrediënten. Enkele
boomstammen en een palenstructuur met speelelementen vormen
de aanleiding tot spel.
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2. DEFINITIEF ONTWERP - PLANKAART
Het plan is een doorontwikkeling van het concept struinnatuur.
Onderdelen zoals de waterpartij, grondlichamen,
natuurontwikkeling, beheer en veiligheid zijn verder uitgewerkt tot
een definitieve inrichting van het projectgebied.
Eén van de markante elementen in het plan, een bespeelbaar
grondlichaam aan de noordzijde van de vijver, herhaalt zich in een
kleinere uitvoering aan de zuidzijde. Hierdoor ontstaat een
dynamisch landschap waarin, met eenvoudige middelen,
struinnatuur als een karaktervolle verblijfsplek annex speelplek tot
uiting komt.
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legenda
0. laag bord pocketpark (type park Lingezegen)
1. duiker met een entreepaal pocketpark
(type Medium, park Lingezegen)
2. parkeren (auto 5 st, fiets 16 st)
3. bestaand gebouw met terras en pergola
afgeschermd door hekwerken met klimrozen
(optioneel slopen)
4. informatie bord (type medium (park Lingezegen))
5. oplopend grondlichaam (hoogte max. 2 m)
als lig- en speelhelling
6. poel met flauwe oevers
7. routing rondom de poel
8. spelen rondom de bestaande treurwilg
9. natuurlijke speelaanleidingen in
de ruige zone
A. kruidenvegetatie, met meidoorns
B. begroeid talud (Salix purpurea 'Nana')
C. intensief onderhouden gras
D. kruidenvegetatie
E. oevervegetatie
F. waterplanten
G. singelbeplanting (scheiding kavel)
I. schelpen verharding extra gefundeerd
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3. DEFINITIEF ONTWERP STRUINNATUUR, PROFIELEN
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4. GEOMETRIE EN HOOGTEVERLOOP

Grondlichaam met schelpverharding wandelpad

Flauwe oevers met kruidenvegetatie
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volume modellen 3-dimensionaal landschap
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5. NATUURLIJK SPELEN
Aan de zuidzijde zijn, tussen de oevervegetatie en de bestaande
treurwilg, een aantal splintervrij en duurzame, FSC gekeurde palen
“willekeurig” geplaatst waartussen geëigende speelelementen zijn
opgespannen. Deze speelelementen geven een herkenbare
aanleiding tot spelen en nodigen de kinderen uit het pocketpark
verder te ontdekken. De hoge vegetatie in de ruige zone heeft een
spannend karakter, waarin kinderen zich kunnen verstoppen en
bovenal kunnen “rondstruinen”. Op sommige plekken zullen
verborgen speelaanleidingen worden gemaakt.

spelen
speciefieke natuurlijke speelvoorzieningen
leverancier IJreka, Dalfsen
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6. BEPLANTINGSPLAN
De huidige beplanting is van matige kwaliteit en niet passend bij de
plek. Behalve de prominent aanwezige treurwilgen, een groep
berken en een groep eiken, worden de overige bomen gekapt.
Hierdoor komt ruimte vrij om een samenhangend beeld van de
struinnatuur te scheppen (zie bijgevoegde kaplijst).
Ongeveer 80% van het terrein wordt ingezaaid met inheemse
zaaimengsels. De soortensamenstelling is volgens natuurtechnisch
advies van Ciran (dhr G.J. Koopman) en gericht op de
landschappelijke condities en het beoogde gebruik.
Het voorstel is om na de grondwerkzaamheden in het voorjaar het
gebied in te zaaien met een pioniersmengels van o.a. klaprozen.
Daarna volgt in het najaar, de meest gunstige zaaiperiode, het
definitieve mengsel.
Het definitieve mengsel is grofweg te verdelen in een drietal zones.
Een oeverzone (ca. 1,20 m hoog, 2x maaien), een zone tussen het
voetpad en de oever (tot ca. 1,20 m hoog, 2x maaien ) en ruige zone
met meidoorns (kruidenvegatatie tot ca. 1,80 m hoog, 1x maaien).
Diversiteit in de vegetatie wordt onder andere bepaalt door fijn
afstemming van de mengsels en het maairegiem.

Pioniersvegatatie voor het eerste
halfjaar (gehele terrein)

Kruidenvegetatie hoog (1x maaien)
hoogte tot ca. 1,80m

Kruidenvegetatie hoog (1x maaien)
hoogte tot ca. 1,80m

Kruidenvegetatie (2x maaien)
hoogte tot ca. 1,20m

Kruidenvegetatie (2x maaien)
hoogte tot ca. 1,20m

Oevervegetatie

Oevervegetatie

Vijverbeplanting

Ten behoeven van de waterkwaliteit worden, naast het zaaimengsel,
groepsgewijs vaste waterplanten geplant. Voorbeeld soorten van de
mengsels en vaste planten zijn opgenomen in de bijlage.

A. kruidenvegetatie
diverse zaaimengsels
en specifiek maaibeheer

A

B. oeverbeplanting
diverse zaaimengsels
en specifiek maaibeheer

C. vijverplanten
diverse soorten in
groepen geplant

D

A

D. gazon gras
B

intensief beheerd

C

A
A
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7. BEPLANTINGSPLAN
De ontwikkeling van een goede, soortenrijke en ecologisch
interessante kruidenvegetatie vraagt de nodige zorg en aandacht bij
ontwerp, aanleg en beheer. Om het gewenste resultaat te
garanderen wordt geadviseerd een ervaren Heemspecialist al bij de
start van de grondwerkzaamheden de uitvoering te laten
begeleiden. Immers, in dit stadium wordt de bodemkwaliteit
bepaalt en daar is het uiteindelijke resultaat (ook na meerdere
jaren) van afhankelijk. Het is ook van belang tenminste 3
groeiseizoenen een specialist te betrekken bij het maaien/
onderhouden van de verschillende vegetatiezones.
Naast het zaaien en in het planten van waterplanten worden in de
ruige kruidenvegetatie van een aantal groepen meidoorns geplant.
Op de noordzijde van de het grote grondlichaam worden
wilgenstruiken aangeplant die de vorm accentueren.

E. Corylus avellana (hazelaar) (D)

E. Viburnum opulus (Gelderse roos)

E. Ulmus x 'New Horizon'

E & H. Quercus robur (eik)

F. Crataegus monogyna (meidoorn)

G. Salix purpurea 'Nana' (wilg)

E. Prunus padus (gewone vogelkers)

Langs de rand van het terrein staat ten dele een beplantingssingel.
In hoofdzaak bestaat deze uit de geëigende inheemse bomen en
struiken. Plaatselijk en lang de gehele zuidrand staan tuinplanten,
zoals laurierkers en spar. Deze worden gerooid en vervangen door
iepen en eiken, aangevuld met struiken als meidoorn en gelderse
roos. Lang de nieuwe erfgrens aan de oostkant domineren hazelaars
het beplantingsplan.
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E. singelbeplanting

E

heesters: Prunus padus,
Viburnum opulus, Corylus avellana
bomen: Quercus robur
Ulmus x 'New Horizon'

F. heesterbeplanting

F

F

F

Crataegus monogyna (meidoorn),

E

G. heesterbeplanting talud
Salix purpurea 'Nana' (wilg)
H. nieuwe bomen
Quercus robur
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8. BEHEER
De kruidenvegetatie en de oevervegetatie zullen 1 tot 2 keer per
jaar gemaaid moeten worden.
Het gazon op de noordelijk gelegen heuvel zou meegenomen
kunnen worden met het reguliere maaicontract van de gemeente
(intensief maaien, gericht op het gebruik als speel- en ligveld).
Speelobjecten worden opgeleverd volgens de voorschriften
omschreven in het Attractiebesluit en zullen regelmatig hieraan
getoetst moeten worden.
regulier maaien gazon (frequent in de zomer door gemeente)

éénmalig maaien (eerste 3 tot 5 jaar door Heemaannemer - opgenomen in onderhoudscontract)
1-2x
regulier
maaien
2x

volgens
attractiebesluit
1-2x

tweemalig maaien (eerste 3 tot 5 jaar door Heemaannemer - opgenomen in onderhoudscontract)
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9. MEUBILAIR
Naast enkele speelaanleidingen zijn in het plan een beperkt aantal
inrichtingselementen geplaatst om het informele karakter van de
plek te behouden. De poorten, informatiebord (type laag) met
informatie over bijvoorbeeld de vegetaties en de ecologie en een
zitbank zijn gebaseerd op de huisstijl van park Lingenzegen.
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aanwijsbord Pocketpark &
parkeren (1x)

medium hoge paal,
entree pocketpark (1x)

type Park Lingezegen
verzinkt en gecoat staal

type Park Lingezegen
verzinkt en gecoat staal
(aanvulling huisstijl PARK LZ)

fietsaanbindhek (4x)

informatiebord klein(1x)

type Park Lingezegen
verzinkt en gecoat staal

type Park Lingezegen
verzinkt en gecoat staal

bank type B
type Park Lingezegen
verzinkt en gecoat staal

grafische opmaakt
informatiebord
(opmaak: Bureau voor Beeld,
inhoud in overleg nader te bepalen)
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Colofon
opdrachtgever
Projectbureau Park Lingezegen
Industrieweg Oost 21
6662 NE Elst
Coen van Dijk - projectleider
ontwerper
LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten
020 625 88 35
jasper@baljon.nl
www.baljon.nl
Lodewijk Baljon - landschapsarchitect/directeur
Jasper van der Schaaf - projectleider/landschapsontwerper
Sander van den Bosch - ontwerper/tekenaar
technisch adviseur
SmitsRinsma
www.smitsrinsma.nl
0575 585220
Danny Lubbers - projectleider
Amsterdam, januari - april 2013

Lodew ijk Ba ljon
la ndschapsa rchitecten
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