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ONTWERP PARKJES CLAVERVELD VLISSINGEN

PARKJE KERSHAGE

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 en
omgeving (Walchers landschap)
• Beheerbaarheid op lange termijn
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In het ontwerp voor dit parkje is gekozen voor
een relatief open, parkachtige inrichting met veel
(landschappelijk) groen. Dit groen bestaat uit
groene wanden: bosplantsoen aan de westzijde,
Zeeuwse haag aan de oostzijde en de bestaande
Zeeuwse ‘heggentunnel’ langs de Vrijburgstraat
aan de noordzijde. Parkachtige, landschappelijke
bomen staan verspreidt in het gras.
Het gras wordt ingezaaid met een 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 (oa zoute wind).

HOOFDIDEE

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 enkele terreinhoogtes
waardoor een geaccidenteerd terrein ontstaat
met afwisseling in beeld en vegetatiestructuur
(ecologische meerwaarde). Binnen de
beslotenheid van één van de terreinophogingen
ontstaat een trapveldje waar ruimte is voor een
balspel etc.
Op diverse plaatsen is ruimte om te zitten
middels bankjes en/of picknickset.
Deze zijn gekoppeld aan het centrale pad wat
zich losjes door het parkje slingert en de wijk
verbindt met het buitengebied. Zo is een
‘landschappelijke’ rondgang mogelijk. Aan de
oostzijde van de terreinlaagte is een informeel
graspad voorzien wat periodiek gemaaid wordt.
De unieke ligging, grenzend aan het Walcherse
polderlandschap is benut door het creëren van
enkele zichtlijnen van de wijkontsluitingsweg
Kershage via het parkje richting polderlandschap.
Zo ontstaat een venster op het landschap. Dit
wordt extra voelbaar gemaakt middels een
‘schilderijlijst’ in cortenstaal die bij de entree
aan de Vrijburgstraat verrijst en tevens de
parktoegang markeert.
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Entree parkje: verbreding pad met enkele grote
zit/speelstenen
Zitbankje (+ evt afvalbak plaatsen);
Doorgaand wandelpad in asfaltverharding afgestrooid
met schelpen, stabilizer o.g.;
Terreinverhogingen met maaibare grastaluds (ca 1:3),
ca 1m hoog;
Dichte afscheiding bosplantsoen met enkele bomen, ca
5m breed;
Zeeuwse haag (ca 1m breed, dubbele plantrij) op
percelen bewoners;
Verspreide, forse bomen (grotere plantmaten),
sortiment ntb: bijv. (sier)kers, linde, walnoot (mogelijk
ook als klimboom, laagvertakt), els;
Terreinverlaging (max ca 1m, afh van grondwaterstand> niet continu water, drainzand in bedding met drain,
overstort aansluiten op sloot) met spelaanleidingen;
Stapkeien/stenen door wadi/terreinverlaging;
Boomstambrug over terreinverlaging;
Zichtlijn vanaf Kerhage naar landschap vrijhouden van
opgaande beplanting;
Bewonersinitiatief: forse boom in grote plantmaat op
hoek perceel;
Tracé persriool en hoogspanningsleiding: vrijhouden
van diepwortelende gewassen;
Informeel pad: gemaaid graspad;
Liggende speel/klimboom;
Zone ten oosten van wadi: inzaaien met bloemrijk
kruidenmengsel, extensiever beheer 1-2x/jaar maaien;
Zitmogelijkheid picknickset met zicht op parkje/wadi en
landschap, ook functioneel voor passerende fietsers
Vrijburgstraat;
Bestaande wadi langs Vrijburgstraat, ter plaatse van
toegang: dam/duiker aanbrengen;
Entree parkje: verbreding verharding met enkele grote
stenen als afzetting;
Bestaande beplanting langs Vrijburgstraat;
Openhouden hoek i.v.m. zichtlijn naar landschap;
‘venster’ op landschap: cortenstalen portaal als
schilderijlijst op landschap/toegangspoort parkje;
Speelveldje met natuurlijke doeltjes en evt.
mogelijkheid speelnet (bewonersinitiatief, afspraken
maken indien gewenst), intensiever maaibeheer;
noten- of lindeboom in grote maat;
Grasinzaai met mengsel M5 (bloemrijk
graslandmengsel met veel klaversoorten 'Nectar onder
het maaimes').
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IMPRESSIE 1 - VOGELVLUCHT

Bosplantsoen suggereren
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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

Entreepoort/venster op landschap:
Cortenstalen ‘schilderijlijst’

Zitbanken: type Bamboo – Lev Delta Products
Picknickset: type Timberstyle - Velopa

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

speelboom

Stapstenen en boomstambrug door wadi

Natuurlijke doeltjes speelveld en mogelijkheid net
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BEPLANTING - BOMEN

Juglans regia - walnoot

meerstammige Pterocarya – vleugelnoot
geschikt als klimboom

Tilia cordata - linde

Plantmaten:
grotere plantmaten van 18-20, 20-25 tot 30-35
meerstammigen: 300-350 / 350-400 / 400-450

meerstammige Alnus glutinosa/cordata - els

Prunus avium ‘Plena’ - kers
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BEPLANTING - STRUIKEN

Streekeigen struweel / Zeeuwse haag, met meidoorn,
sleedoorn, liguster, veldesdoorn, Gelderse roos, etc

Struikgroepen met oa: sneeuwbal, spierstruik, struikwilg
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GRAS EN KRUIDENMENGSEL

Graspad en trapveld:
Gras, maaibeheer

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

meerjarig bloemenmengsel
Bv G2 Cruijdthoek
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BIJLAGE: ONTWERPTEKENING A1
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