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ONTWERP PARKJES CLAVERVELD VLISSINGEN

PARKJE BELLEFLEUR

LIGGING EN UITGANGSPUNTEN

PARKJE OOST
‘BELLEFLEUR’

• Klimaat adaptief; speelt in op
klimaatverandering (langere
droogte, hevigere buien, meer
neerslag), bergt regenwater of
voert dit af naar de sloten
• Natuurlijke oplossingen en
uitstraling (biodiversiteit)
• Toegankelijk voor alle
doelgroepen
• Speelaanleidingen voor validen én
mindervaliden

PARKJE WEST
‘VRIJBURGSTRAAT’

NIEUWE WIJK VLISSINGEN
CLAVERVELD – FASE 1

• Gebiedseigen groeninrichting,
passend bij sfeer van Claverveld
• Beheerbaarheid op lange termijn
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HOOFDIDEE

Uitgangspunt voor dit parkje is een relatief open, parkachtige inrichting met veel groen en diverse
spelaanleidingen.
De Zeeuwse hagen langs de randen vormen een groene achtergrond voor het speelparkje. Gras met
bloemrijke kruiden, een aantal meerstammige bomen en struikgroepen met bloemheesters bepalen het
groene beeld.
Het gras wordt ingezaaid met een laag, bloemrijk kruidenmengsel wat een fleurig beeld geeft en voor
insecten en vlinders een meerwaarde biedt. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van streekeigen
beplanting die passend is in dit gebied en sterk genoeg in de heersende omstandigheden (o.a. zoute
wind).
Een centrale terreinlaagte dient niet alleen als periodieke wateropvang maar is visueel ook aantrekkelijk
en geeft spelaanleidingen middels stapstenen en boomstambrug. Uitkomende grond wordt verwerkt in
een terreinhoogte waardoor een geaccidenteerd terrein ontstaat met afwisseling in beeld. De
grondophoging geeft ook weer spelaanleidingen in de vorm van een kruibuis door en een taludglijbaan
vanaf de bult.
Op diverse plaatsen is ruimte om te zitten middels een bankje en/of grote keien. Deze zitkeien zijn ook
voorzien bij de entrees van het parkje waar ze tevens dienen als doorrijbeveiliging.
Een centrale pad slingert zich losjes door het parkje heen en verbindt diverse spelaanleidingen met
elkaar.
Diverse boom- en heestergroepen geven samen met de kruidachtige vegetatie kleur en geur en vormen
een groen decor voor de spelaanleidingen. Langs de weg is een lage heesterbegroeiing toegevoegd die
wat beschutting geeft en een begrenzing vormt langs de weg (ook i.v.m. spelende kinderen).
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LEGENDA
1.

2.
3.

INRICHTINGSPLAN

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Verbinding trottoir-park: nader onderzoeken rolstoeltoegankelijke oversteek met
verharde strook;
Entree: verhard, open karakter met enkele grote zit/speelstenen;
Combi-schommel (1 plank+1 kuipstoeltje tbv mindervaliden), plaatsen op
valdempende ondergrond;
Doorgaand wandelpad in asfaltverharding afgestrooid met schelpen/split,
stabilizer, nader te bepalen;
Terreinverhoging met maaibare grastaluds (ca 1:3), ca 1m hoog met
spelaanleidingen;
Kruipbuis glasvezelversterkt kunststof 17 mm, drs. 80cm ingegraven,
uitmondingen: valdempende ondergrond;
Taludglijbaantje, deels beschaduwd door boom (minder warm glijvlak),
uitmonding: valdempende ondergrond;
Informele opgang door middel van afgeplatte stapkeien (achterzijde) en houten
treden (voorzijde);
Ruimte tussen grondwal en achtertuinen: drain aanbrengen i.v.m. mogelijke
waterstagnatie, aansluiten op wadi/afvoer naar sloot;
Dichte afscheiding Zeeuwse haag zonder onderbrekingen;
Zeeuwse haag (ca 1,8m hoog 1m breed, dubbele plantrij) op perceel bewoners;
met onderbrekingen van ca 1m per aangrenzende tuin, overal een zelfde
toegangspoort toepassen (bv verticale delen antraciet, 1,8m hoog);
Verspreide (meerstammige) bomen, sortiment ntb: bijv. (sier)kers, veldesdoorn
(mogelijk als klimboom, laagvertakt), els ;
Terreinverlaging (max ca 0,8m, afhankelijk van grondwaterstand -> niet continu
water, drainzand in bedding met drain, aansluiten/afvoer naar sloot) met
spelaanleidingen;
Stapkeien/stenen door wadi/terreinverlaging;
Boomstambrug over terreinverlaging;

16. Houten zitelement: liggende boomstam met afgevlakt zitdeel;
17. Lage stuikenbegroeiing langs wegzijde als groene buffer (in segmenten met onderbrekingen);
18. Struweelbeplantingen met o.a. meidoorn, bloemheesters als Spiraea, Gelderse roos, etc.;
19. Tipi/wigwam robiniahout, speelhuisje;
20. Informeel zitje van zwerfkeien rondom boom als markering entree;
21. Duikelrek, natuurlijke uitstraling robiniahout, plaatsen op valdempende ondergrond;
22. Toegang tot ‘onbereikbare’ achtertuinen;
23. Mogelijke rolstoeltoegankelijke oversteek/verbinding naar trottoir;
24. Entree parkje: verbreding verharding, markering met enkele zwerfkeien;
25. Grasinzaai met mengsel M5 (bloemrijk graslandmengsel met veel klaversoorten 'Nectar
onder het maaimes’);
26. Zitbank (+ evt afvalbak plaatsen) op verbreding pad.
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IMPRESSIE 1 - VOGELVLUCHT

IMPRESSIE 2

IMPRESSIE 3

MATERIALISERING - VERHARDING

Optie 1: Stabicol/stabilizer

Optie 2: asfalt met afstrooilaag
(referentie: Bloemenlaan/Het Vlot Vlissingen)

Enkele grote stenen bij entrees park:
Doorrijbeveiliging/zit- en spelelement
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MATERIALISERING - MEUBILAIR

Zitbank boomstam

Zitbanken: type Bamboo – Lev Delta Products

Afvalbak: Capitool – lev Bammens
RAL 9005 met gegalv. steunen

zitkeien
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SPELAANLEIDINGEN EN -ELEMENTEN

taludglijbaan
dubbele schommel met speciale zitkuip mindervaliden

duikelrek

Stapstenen en boomstambrug door wadi

Speelhuis ‘tipi’

kunststof kruipbuis
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BEPLANTING - BOMEN

Juglans regia - walnoot

Laagvertakte Acer campestre – veldesdoorn
als klimboom

meerstammige Alnus glutinosa/cordata - els
Plantmaten:
grotere plantmaten van 18-20, 20-25 tot 30-35
meerstammigen: 300-350 / 350-400 / 400-450

Prunus ‘The Bride’ / ‘Autumnalis Rosea’/
‘Sunset Boulevard’ - meerstammig

11

BEPLANTING - STRUIKEN

Randbeplanting langs weg

Struweel met bloem- en besdracht: oa struweel met
besdracht: Aronia, Ribes, Gelderse roos, Pyracantha
Krentenboompje, viburnum

Vlinderaantrekkende beplanting: oa vlinderstruik
sneeuwbal, spierstruik,
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GRAS EN KRUIDENMENGSEL

mengsel M5 (bloemrijk graslandmengsel met veel
klaversoorten 'Nectar onder het maaimes').

Wadi/terreinlaagte met kruidenrijke begroeiing
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BIJLAGE: ONTWERPTEKENING A1
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