
 

Vergroening Hooilandplein  

(Verwijdering) bestrating 

Toelichting 

Groen stroken wisselend aan voor– en achter-
kant betonnen rand waardoor deels zit func-

tie behouden blijft.  

Nieuw te realiseren perken blijven 
toegankelijk door stapstenen.  

Deel van het wandelpad wordt bij perk getrok-
ken. Lijn lantaarnpalen wordt aangehouden. 

Perkjes worden iets vergroot, wandelpad langs 
betonnen rand blijft.  

Bestrating verdwijnt aan de rand. 
bestrating in midden blijft voor 

evenementen.  

Separaat wandelpad door verwijderen 4x strook 
zwarte bestrating. Waterputten blijven in functie. . 

 

» De bestaande lijnen vormen de basis van de nieuwe groenvlakken 
 

» De bestaande infrastructuur (putten, lantaarns, etc.) blijft in functie.  
 

» Alle nieuwe perken worden omsloten door betonnen banden  

 

Uitgangspunten ontwerp 



 

Vergroening Hooilandplein  

Beplanting 

Toelichting 

Beplanting in 
perken half 

laag en bloei-
end.  

Bij groen stroken grenzend aan water 
wordt de betonnen rand begroeid 

Grote 
boom en 
divers 

groen op 
klein  

eiland 

Groot ei-
land deels 
groen en 
perken 

langs de 
kade. 

 

Groene perken creëren afgezonderd wan-
delpad en bomen schaduw  

Bomen 
en bank-

jes op 
het talud 
naar het 

water 

 

» Weids zicht door een combinatie van lage beplanting en hoge bomen.  
 

» Versterken biodiversiteit door inheemse planten en grote variëteit. 
 

» bonte kleuren met zoveel mogelijk spreiding van bloeiseizoen  

Uitgangspunten ontwerp 

Bloeiende 
laag blij-

vende 
planten 
voor of 
achter 
beton-

nen ran-



 

Vergroening Hooilandplein  

Verkeer en toegankelijkheid 

Toelichting 

Alle op– en doorgangen tussen de betonnen randen blij-
ven begaanbaar. Net zoals het bestaande rolstoelpad. 

Er is voldoende ruimte voor 
vrachtwagens om de bocht te ne-

men.  

Een door een groen strook afgescheiden voet-
pad zorgt voor een veilige en mooie looproute 

rond het plein. 

Alle paden tussen en langs de bestaande perk-
jes blijven bestaan 

De weg blijft zo breed dat er 
naast een (illegaal) geparkeerde 
auto nog twee auto’s elkaar kun-

nen passeren. 

De glasbak blijft toegankelijk 

 

» Alle bewegingen van bestuurders en voetgangers zoals deze nu mogelijk  
   zijn blijven in dit ontwerp ook mogelijk. 
 

» De evenementen functie van het eiland blijft behouden. 
 

Uitgangspunten ontwerp 

Ruimte om te spelen (voetballen) 
door kinderen blijft beschikbaar. 

Door stapstenen blijft dit eiland 
ook bij nat weer begaanbaar 


