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Scenario 1: De circa 20 parkeerplaatsen die komen te vervallen met de inrichting van het 
Westdampark worden niet gecompenseerd (situatie aan de Oostsingel blijft zoals deze nu is 
behoudens het aanbrengen van een vak met bloembollen). 
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Figuur 1.1. 

Figuur 1.2 



Scenario 2: Er worden 11 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Oostsingel. Er komen 5 
langsparkeervakken langs de Oostsingel en 6 langsparkeervakken aan de kant van de bebouwing. 
Langs de Oostsingel wordt het fietspad enigszins verlegd. 
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Figuur 2.1. 
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Figuur 2.2. 



Scenario 3: Er worden 5 parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Oostsingel. 
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Figuur 3.1. 
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Figuur 3.2. 
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Reactie nota 
Terugkoppeling inloopavond Westdampark 
28-11-2018 

Op 30 oktober was u aanwezig bij de inloopavond van de gemeente Woerden, over het 
opknappen van het Westdampark. Tijdens deze avond presenteerde de gemeente Woerden 
de plannen voor het park, en vroegen we u te stemmen op verschillende onderdelen via een 
enquêteformulier. Door middel van de formulieren konden we inventariseren of er vanuit de 
omgeving nog aanpassingen werden geopperd die we gemakkelijk konden meenemen in het 
ontwerp. De gemeente was blij met de goede opkomst, en heeft alle reacties op het 
ontwerp verzameld. In dit document bieden wij u een terugkoppeling van de avond en laten 
we u zien welke suggesties we hebben meegenomen in onze plannen. Vanzelfsprekend 
kunnen wij niet aan ieders wensen tegemoet komen, maar we vertrouwen er op dat we met 
behulp van uw reacties komen tot een mooi en gedragen ontwerp voor het Westdampark. 

Dit document is ingedeeld in thema's, op basis van de enquêtevragen die u zijn gesteld. Elk 
onderdeel begint dan ook met een terugkoppeling van de enquêtevraag. 

1. Ontwerp 

We vroegen u hoe u het ontwerp voor het park waardeerde, zoals het werd gepresenteerd 
op de inloopavond. In de grafiek hier onder ziet u de verdeling van de antwoorden die we 
hebben gekregen. 

Hoe waardeert u het ontwerp? Hoe waardeert u het ontwerp? 

zeer goed (996) m goed (3396) m voldoende (4096) 

B mat ig (1596) m onvoldoende (396) 

zeer goed (996) m goed (3394) m vo ldoende (4096) 

B mat ig fl.5%) m onvoldoende (3%) 

De grafiek laat zien dat het grootste deel van de bezoekers (82%) het ontwerp een 
voldoende of hoger gaf. De overige 18% vond het ontwerp matig of onvoldoende. Dit is een 
signaal naar de gemeente dat we op de goede weg zitten, maar dat er wellicht nog 
verbeteringen mogelijk zijn. 
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Uit gesprekken met u en de verzamelde formulieren blijkt dat u het belangrijk vindt dat het 
park zijn natuurlijke karakter behoudt, en dat het een plek is waar men rust kan vinden. 
Door het opknappen van het park zal de uitstraling verbeteren en zal een prettigere plek 
worden om te verblijven. Er komen ook meer plekken om te zitten, dus er kan volop genoten 
worden van het park en de rust. Bij de selectie van de beplanting zal ook aandacht worden 
gegeven aan het natuurlijke karakter en de bijdrage aan de biodiversiteit. 

Er komen er echter ook een aantal functies in het park bij, die juist weer nieuwe mensen 
zullen aantrekken. Bijvoorbeeld door de pluktuin en de moestuin van Ameco, de bank van de 
meiden van Breuren en wellicht het paviljoen. Gezien de ligging en de aantrekkingskracht 
van het park willen nu eenmaal veel inwoners en belangengroepen gebruik maken van het 
park en de gemeente Woerden wil hier in faciliteren. Ondanks het rustige karakter van het 
park, zal er soms dus ook wat meer aanloop of activiteit zijn. 

Ook kwam uit de inloopavond naar voren dat u graag meer bankjes en prullenbakken wilt in 
het park. Dit nemen we mee in het ontwerp. Daarnaast gaf een aantal van u aan dat het 
voetpad rondom de Joodse begraafplaats behouden dient te worden. In het kader van 
klimaatbestendigheid en de kosten voor onderhoud heeft de gemeente besloten om de 
verharding van het pad weg te halen. Wel kan men nog steeds om de begraafplaats heen 
lopen, over het gras. 

Daarnaast kregen we enkele opmerkingen over het zwemmen in het park, de aanleg van 
zwemsteigers en een mogelijk stadsstrand. De gemeente faciliteert het zwemmen niet, dus 
zal er in het park geen stadsstrand worden aangelegd. Hierbij houden we rekening met de 
directe omgeving, die heeft aangegeven overlast te hebben ervaren van het tijdelijke 
stadsstrand. 

Een bijzonder verzoek was om de oude gaslantaarn terug te plaatsen die vroeger voor het 
stadhuis stond. We zijn momenteel aan het onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn 
en waar de gaslantaarn zich op dit moment bevindt. 
Brommers en fietsers blijven verboden in het park. Honden zijn aan de lijn welkom in het 
park. Voor de baasjes geldt een opruimplicht voor de hondenpoep. 
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2. Verlichting 

We vroegen u hoe u dacht over het aanlichten van markante punten in het park met spots. 
In onderstaande grafiek ziet u de verdeling van antwoorden op deze vraag. 

Hoe denkt u over het aanlichten van 
markante punten in het park? 

Hoe denkt u over het aanlichten van 
markante punten in het park? 

" Ik v ind het mooi als het park enigszins verl icht is {è9Va) 

" Ik wi l geen extra verl ichting in het park (Ĵ.1%) 

" Ik vind het mooi als het park enigszins verl icht is (S9
a

A) 

" Ik wil geen extra verl ichting in het park (Ĵ.1%) 

Een meerderheid van u (89%) vindt het mooi als het park enigszins is verlicht. Wij kiezen er 
dan ook voor om de verlichting met spots door te voeren. Wel hebben we uit de gesprekken 
en formulieren opgemaakt dat de verlichting niet te fel moet zijn en subtiel moet blijven. 
Hiermee houden we rekening bij het inrichten van de spots. Ook kregen we de suggestie om 
de verlichting een deel van de nacht uit te schakelen. Wij gaan nader onderzoeken of dit kan 
worden doorgevoerd. 

Daarnaast zijn er vragen gekomen over het risico op verblinding door de spots. De spots die 
we gebruiken zijn voorzien van speciale anti-inkijkroosters om dit te voorkomen. Ook voor 
mensen met een visuele beperking zijn ze zodoende niet hinderlijk. De kleinere spots in de 
grond liggen verdiept, waardoor ook zij voorbijgangers niet in de ogen zullen schijnen. 
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3. Groen 

De gemeente gaf aan van plan te zijn om risicobomen en bomen van mindere kwaliteit te 
vervangen, en zo open zichtlijnen te creëren in het park. We vroegen u of u het hier mee 
eens was. De resultaten ziet u in de grafiek. 

Wij zijn van plan om (risico)bomen van mindere kwaliteit 
te vervangen en open zichtli jnen te maken in het park. 

Bent u het hier mee eens? 

Wij zijn van plan om (risico)bomen van mindere kwaliteit 
te vervangen en open zichtli jnen te maken in het park. 

Bent u het hier mee eens? 

• ja(897o) «nee f l l 0 / » ) • ja (8996) «nee (1194) 

Uit uw input tijdens de inloopavond kwam naar voren dat u het grotendeels eens bent met 
ons plan voor het groen. Wij zijn blij met dit positieve signaal. Wel kregen we van een aantal 
van u de opmerking dat het toch zonde is om bomen weg te halen, terwijl dat misschien 
(nog) niet noodzakelijk is. Daarom hebben we met onze groenexpert nog een extra ronde 
gemaakt door het park, om te kijken of er bomen zijn die alsnog behouden kunnen worden. 
Naar aanleiding van deze schouwronde hebben we een aantal extra bomen kunnen 
behouden. De bomen die echt aan vervanging toe zijn, of vanwege het nieuwe ontwerp niet 
gehandhaafd kunnen blijven, worden door ons vervangen. 

Op het voornemen om een groente- en fruittuin in het park op te nemen, onder het beheer 
van Ameco, hebben we positieve reacties gehad. Ook op de pluktuin met bloemen waren de 
reacties positief, dus deze elementen krijgen een plek in het park. 
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4. Burgerinitiatieven in het park 

Het Westdampark is er voor iedereen. Daarom werken we samen met een aantal 
burgerinitiatieven die graag iets willen toevoegen aan het park. Tijdens de inloopavond 
waren deze initiatieven aanwezig om uitleg te geven over hun ideeën. 

Op het enquêteformulier vroegen we u hoe u dacht over het burgerinitiatief van Ameco: het 
plaatsen van een paviljoen dat kan worden gebruikt als onderdak en verzamelpunt voor de 
werknemers van Ameco en de bezoekers van het Westdampark. In de grafiek ziet u de 
verdeling van de antwoorden. 

Hoe denkt u over het paviljoen? Hoe denkt u over het paviljoen? 

m Dat vind ik een goed idee (5494) m Dat vind ik geen goed idee (469o) m Dat vind ik een goed idee (5494) m Dat vind ik geen goed idee (469o) 

De meningen over het paviljoen waren sterk verdeeld. Zoals u kunt zien in de grafiek vindt 
iets meer dan de helft van de bezoekers (54%) het een goed idee, maar is ook een groot deel 
tegen. De voornaamste argumenten vóór zijn de sociale meerwaarde en de nostalgische 
gezelligheid en levendigheid van een paviljoen. Ook is het prettig om in het park te kunnen 
schuilen tegen de regen. De voornaamste argumenten tegen het paviljoen zijn de verstoring 
van de rust en de angst dat het (vooral 's avonds) verkeerd publiek trekt, met 
(geluids)overlast tot gevolg. 

De gemeente heeft ondanks de bezwaren besloten het burgerinitiatief de kans te geven om 
het plan te realiseren. De initiatiefnemers zijn, binnen de kaders van de gemeente, zelf 
geheel verantwoordelijk voor het afstemmen en realiseren van hun plan. Dit houdt ook in 
dat ze het vergunningentraject moeten doorlopen volgens de richtlijnen van de gemeente. 
De mogelijke vergunningsaanvraag wordt via de officiële kanalen bekend gemaakt, zodat u 
hier op kunt reageren. 
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Op het tweede burgerinitiatief, de Social Sofa van De Meiden van Breuren, waren nagenoeg 
alle reacties positief. De bank zal dan ook een plek krijgen in ons definitieve ontwerp. 

Verzamelplaats scouting 
Ook de Woerdense Scouting krijgt een eigen plek in het park in de vorm van een mooie tegel 
in het asfalt. Deze tegel dient als verzamelplaats voor de leden van de scouting en is tevens 
een eerbetoon aan de oprichting van de scouting. 

5. Parkeren 

Om de doorloop naar het centrum te stimuleren en de entree van het Westdampark mooier 
te maken, zijn wij voornemens om het parkeren te verplaatsen. Wij vroegen u of u het 
hiermee eens was, de verdeling van antwoorden ziet u in de grafiek. 

Wat vindt u ervan om het parkeren uit 
het park te halen? 

Wat vindt u ervan om het parkeren uit 
het park te halen? 

m Ik ben het daarmee eens (9494) m Ik ben het daarmee oneens (696) m Ik ben het daarmee eens (9494) m Ik ben het daarmee oneens (694) 

Zoals uit de grafiek naar voren komt vindt het grootste deel van de bezoekers het een goed 
idee om het parkeren uit het park te halen. Uit uw opmerkingen komt verder naar voren dat 
een aantal mensen het nieuwe voorstel van het parkeren (nog) geen goed alternatief vindt. 
Er zijn enkele suggesties gedaan voor een andere indeling van de parkeerplekken aan de 
Oostsingel. Een deel van de bezoekers ziet de parkeerplekken liever helemaal verdwijnen, 
zodat mensen hun auto voortaan in de parkeergarage zetten. 

Het college zal een besluit nemen of het parkeren wordt gesitueerd aan de Oostsingel of dat 
het in zijn geheel geschrapt wordt, gerelateerd aan de visie om het centrum autoluw te 
maken. Indien wordt gekozen voor het eerste zal het ontwerp nog nader worden bekeken 
en zullen we de indeling van de parkeervakken heroverwegen, om zodoende het gebruik zo 
goed mogelijk te optimaliseren. Hier komen wij later bij u op terug. 



6. Vervolg S vragen gemeente 
W O E R D E N 

Het Definitief Ontwerp zal voor het einde van het jaar met u worden gedeeld. In januari 
starten we met het selecteren van een aannemer, waarna we zo snel mogelijk willen starten 
met de werkzaamheden. Ons doel is om voor de zomer van 2019 klaar te zijn met de 
uitvoering. Heeft u vragen over deze reactie nota of over het project? Neem dan contact op 
met omgevingsmanager Fleur Everts via e-mail: everts.f@woerden.nl 
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Zicht vanuit het Raadhuispark (Westdampark) in zuidelijke richting op het Raadhuisplein, na de herinrichting van het De zweminrichting in de singel langs het Westdampark gezien richting het westen in 1932. 
park door L. Springer 

Hetraadhuisparkmet bruggetje.Opdeachtergrondhetraadhuis. 
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fe ŵ i l l » 
Luchtfoto centrum Woerden (google Earth) 

AANLEIDING 
Het Westdampark is toe aan renovatie. De paden zijn matig en de beplantingen zijn doorgeschoten. 
Een aantal grote bomen zijn slecht en hebben bij kap een grote impact op het beeld. 
De gemeente Woerden heeft Bosch Slabbers gevraagd een ontwerp te maken voor de 
herinrichting van het Westdampark. De opgave is om het Westdampark zodanig in te richten dat 
recht wordt gedaan aan de historische achtergrond van de plek en invulling wordt gegeven aan 
de gebruiksvraag. 

BEGRENZING 
Het Westdampark is gelegen langs de Singels van Woerden binnen de vestingswerken van de 
stad. De fraaie uitzichten over de Singel, de monumentale beplantingen en bouwwerken vormen 
het beeldmerk van het Westdampark. Het plangebied is gelegen tussen de Singel, de Oostsingel 
en de Westdam. Binnen het plangebied ligt een Joodse begraafplaats en een parkeerplaats 
voor de bedrijven gevestigd in het historische Raadhuis. Voor een goede samenhang met de 
omgeving worden ook de aangrenzende parkzones van de Vesting betrokken in het ontwerp. 

PROCES 
De gemeente Woerden wil een open proces naar de omwonenden. Vooraf stelt Bosch Slabbers 
met de gemeente een basis ontwerp op waar de belangrijkste uitgangspunten in vastliggen. 
Vervolgens worden omwonenden en stakeholders in de gelegenheid gesteld om te bespreken 
en te beinvloeden om de inrichting mede te bepalen. 

H E R I N R I C H T I N G W E S T D A M P A R K . 7 . 



1 

1 

7880 7850 7985 

S ^ ^ ' « ^ ż : į į -" raffia 

v 

cl 

-

1 

1 

\\\ \ 

»M Eh 

7950 7970 
2075 

. 8 . B O S C H S L A B B E R S 



^ R - HISTORIE 
De contour van de singel is vandaag de dag het belangrijkste nog aanwezige element van de 
vr vroegere vestingwerken. Vanaf globaal de zestiende eeuw zijn de verdedigingswerken van 
Woerden steeds uitgebreid en gemoderniseerd, van een stadsmuur tot aan een maximale uitleg 
in de achttiende eeuw met bastions en een dubbele gracht. 
De toegang tot de stad liep van oudsher via twee dammen: de Oost en de Westdam. Beide 
dammen zijn nog aanwezig, maar lastig te herkennen. 

Uitsnede van het kadastrale minuutplan, sectie C van 7850 met het gebied rond de Westdam. 
De rode peil wijst naar de Israelische begraafplaats. De demping van de grachten is hierop al 
aangegeven. 

Zicht op het Westdampark, 7895 

Na het stoppen van de militaire functie rond ca.1820 ontwikkelde de stad Woerden zich verder 
binnen en buiten de vestingwerken. Globaal is er een verschil in ontwikkeling te zien tussen het 
gebied ten noordenvan dedammenenhet gebiedten zuiden daarvan. 
De Singel ten noordenvande dammenheeftzich groen en zelfsparkachtig ontwikkeld. Hier 
liggen het Westdampark, het Brediuspark, het exercitieterrein en landgoed Rijnoord. In het 
gebied ten zuiden van de dammen heeft de stadse bedrijvigheid zich ontwikkeld. Hier zijn een 
haven en handelskaden aangelegd. Ten behoeve van de scheepvaart zijn enkele wijzigingen in 
hetverloop van de singel aangebracht. 

In 1857, werd op de noordwestelijke punt van de enveloppe, na afgraving van de wal een Joodse 
begraafplaats ingericht. De begraafplaats werd bereikbaar gemaakt via een laan die aansloot op 
de Westdam. Kort voor de omvorming naar een park werd de begraafplaats voorzien van een 
ommuring. 
Omstreeks 1900 worden delen van de binnengracht gedempt. Het stadsbestuur van Woerden 
besluit om achter het in 1890 gereed gekomen raadhuis op de voormalige vestingwerken een 
romantisch park aan te leggen. Dit is het Raadhuispark, later Westdampark genoemd. Een 
deel van de gracht om het voormalige ravelijn voor de Leidse Poort werd als vijver binnen het 
park gehandhaafd. In 1926 past tuinarchitect L. Springer het ontwerp van het park aan. Een 
herinrichting volgde in 1946 door tuinarchitect G.A. van Drie uit Woerden. 

Al in de 19e eeuw was er in de noordelijke singel ter hoogte van het latere Westdampark voor 
de militairen een mogelijkheid tot zwemmen in de gracht gemaakt. Na 1900, toen het park als 
Raadhuispark was ingericht werd een nieuwe drijvende zweminrichting gebouwd tegen de 
noordelijke oever van het park. In 1948 nam de gemeente Woerden het beheer van het zwembad 
op zich. In 1952 werd een nieuwe zweminrichting geopend aan de Nieuwendijk. Een betonnen 
kaderand herinnert nog aan de aansluiting van dit drijvende bad. 

Het Westdampark is een bomenrijk gebied met groene achtertuinen van de bebouwing aan de 
Oostsingel. Als geheel betreft het een gebied met een hoge cultuurhistorische waarde vanwege 
de nog leesbare en gelaagde geschiedenis, de nadrukkelijke restanten van de historische vesting, 
de markante, deels historische singelbebouwing en het waardevolle groen. 

Bron: "Cultuurhistorische analyse en waardering vestinggrachten en Singels Woerden" 
Monumenten Adviesbureau, Nijmegen, versie maart 2014. 

H E R I N R I C H T I N G W E S T D A M P A R K . 9 . 
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In 201 6 is door de gemeenteraad van Woerden de Singelvisie vastgesteld. De aanleiding voor 
het opstellen van deze visie is een integrale renovatie van de oeverbeschoeiing van de Singels, 
zoals deze rond de historische stadskern van Woerden liggen. De historische basis voor de visie 
is een grondige cultuurhistorische analyse, opgesteld door het Monumenten Adviesbureau. De 
visie zelf is opgesteld door Bosch Slabbers landschapsarchitecten. 

De Singelvisie geeft een wensbeeld voor de wijze waarop de oevers worden vormgegeven. Dit 
zijn de beschoeiingen zelf, maar ook de inrichting van de achterliggende straat- en parkzones. 

De Singelvisie steekt in op het herkenbaar en beleefbaar maken van de historische gelaagdheid 
van de Vestingstad Woerden. Vandaag de dag is de oorspronkelijke vorm en functie van de 
vesting grotendeels vervaagd. Zo zijn de vestingwallen bijna geheel afgraven en zijn delen van 
de grachten gedempt. 

In de Singelvisie wordt getracht om middels het verlagen van de beschoeiing de oevers weer een 
meer (gras)groen uiterlijk te geven, zodat het vestingkarakter gaat spreken. Naast het vergroenen 
van de oevers wordt ook de contour van de oeverlijn meer in overeenstemming gebracht met 
die van de oorspronkelijke vesting. De stadszijde van de gracht was hierbij steeds scherp en 
hoekig aangelegd, terwijl de tegenoverliggende oever (landzijde) een meer afgeronde vorm heeft. 
Omdat in de huidige situatie beide overlijnen een meer afgerond verloop hebben ligt het accent 
van de visie op het verscherpen van de oevercontour aan de stadzijde. 

Naast deze algemeen geldende principes zijn er specifieke lokaties aangewezen om daadwerkelijk 
over te gaan tot het reconstrueren van de oorspronkelijke vesting, bijvoorbeeld bij de bastions 
aan de Hoge Wal. 

In het Westdampark wordt de zuidelijke oever van de voormalige vestinggracht achter het oude 
raadhuis conform de Singelvisie scherper gemaakt. Op deze plaats lag in de vesting een bastion. 
Dit bastion is grotendeels verdwenen. Alleen de hoge ligging van het Oude Raadhuis voert terug 
op het voormalige bolwerk. 

Kaart van Woerden met de vestingwerken in de achttiende eeuw. Omcirkeld de lokatie van het Westdampark 
Duidelijk is het verschil te zien tussen de scherpe contour van de oevers aan de stadzijde, in contrast met 

afgeronde oevers aan de landzijde 

H E R I N R I C H T I N G W E S T D A M P A R K - 11 -
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HUIDIGE SITUATIE 

De binnenstad van Woerden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel groen: groene 
oevers, bomenrijen die de singel begeleiden, lanen, groen in parken, op begraafplaatsen en in 
de tuinen. Veel groenelementen en structuren zijn historisch of verwijzen naar een historische 
situatie. 

Het Westdampark is voor het singelgebied van grote waarde. In het park staan forse solitaire 
bomen. Ook de aangrenzende particuliere tuinen zijn volop beplant met grote bomen en struiken. 
Aan de Westdam bevindt zich een groep grote oude platanen. Een deel van de beplanting stamt 
nog uit de aanlegperiode van het park. 

Samen met het water is het groen bepalend voor de stedelijke structuur van Woerden. De 
waterpartij in het park is een restant van de gracht om het Ravelijn van de Leidse Poort. De oevers 
van de waterpartij bestaan uit lage houten beschoeiingen. Een betonnen kaderand herinnert aan 
het voormalige drijvende zwembad in de singel. Het zicht op het water wordt door de beplanting 
soms beperkt waardoor de beleving van de vesting niet altijd tot zijn recht komt. 

Rondom het Westdampark staan interesante bouwwerken zoals het oude gemeentehuis en de 
watertoren. In de noordwestelijke hoek van het park ligt de oude Joodse begraafplaats. Deze 
begraafplaats is ommuurd. In het park staat een monumentale gemetselde bank. Deze Juliana 
en Bernhardbank is in 1937 geplaatst ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana met Bernhard 
von Lippe-Biesterfeld. De bank verkeer niet in een beste conditie en is aan een opknapbeurt toe. 

Vanaf de slingerpaden die tussen de bomengroepen door lopen zijn er doorkijkjes op de vijver 
en de singel. De halfverharde paden verkeren in slechte staat. Er groeit veel onkruid en er vallen 
flinke gaten in de verharding. Het parkmeubilair is in slechte staat. De verf bladdert van de 
planken. Her en der zijn nieuwe planken op de banken gezet maar nog steeds zien de banken er 
niet uitnodigend uit. 

In het park staat een koningsboom die na de troonswisseling in 2013 op vele plekken in 
Nederland is aangeplant. Een aantal bomen in het park zijn in slechte staat. Groepen heesters 
zijn doorgeschoten door achterstalling onderhoud. 

De entree van het Westdampark aan de Oostsingel is verborgen door de parkeerplaats die 
ervoor ligt. Deze entree die dicht bij het centrum ligt is in potentie een belangrijke toegang tot het 
park, maar is nu niet herkenbaar en weinig uitnodigend. 
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GEBRUIK 

Jaarlijks worden er verschillende evenementen in het park gehouden. Het Akoestival/kunstpark 
is hier één van. Het Akoestival is een muziekfestival en is met name in de oostelijke helft van 
het Westdampark gesitueerd. Tijdens dit festival krijgen muzikanten en bands uit Woerden en 
omstreken de kans om op te treden voor een groot publiek. Op het westelijke deel van het park 
is tegelijkertijd een Kunstpark ingericht, inmiddels uitgegroeid tot 54 kramen, waar kunstenaars, 
galerieën, schrijvers en andere creatievelingen vertegenwoordigd zijn. 

Daarnaast is er de nacht van Woerden. Tijdens de Nacht van Woerden wordt sinds begin 
2000 de Internationale Veldrit - de wielerronde van Kiremko - georganiseerd, die ook door het 
Westdampark voert. Dit evenement dat in het donker verreden wordt is de kick-off voor de Nacht 
van Woerden. De beste wielrenners komen naar Woerden voor deze belangrijke internationale 
wedstrijd. 

Naast deze grote jaarlijkse happenings zijn er ook kleinere evenementen zoals de stadsgolf. 

Het park biedt een standplaats voor de poffertjeskraam van Lucas-Vermolen die al 60 jaar 
in Woerden poffertjes bakt. De kraam staat in het najaar twee maanden in het park. Door de 
aansluitingen die hij nodig heeft staat zijn plek in het park min of meer vast. 

Het dagelijks gebruik van het park is vooral door mensen in de omgeving die een ommetje maken 
of de hond uit laten. 's-Avonds is er soms overlast van jongeren in het park. 

De evenementen, de poffertjeskraam en het dagelijkse gebruik zijn belangrijk voor de stad 
Woerden. Een toekomstig ontwerp mag de huidige gebruikers niet in de weg zitten. Daarnaast 
heeft het Westdampark de potentie om als uitloopgebied voor het centrum te dienen. Om dit te 
realiseren moet er iets aan de entree van het park gebeuren. 

H E R I N R I C H T I N G W E S T D A M P A R K - 17 -
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UITGANGSPUNTEN ONTWERP 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Westdampark huidig beeld 

Heldere entree bij uitloopgebied centrum 
Leesbaarheid van de geschiedenis. Het gaat hierbij om het verhaal van de plek en de beleving 
van zowel de vesting als het in Engelse landschapsstijl ontworpen park. Hierbij is meer zicht 
op het water belangrijk. Je krijgt hierdoor het gevoel dat je je bevindt binnen de vestinggracht. 
Aan de binnenkant van de waterpartijen worden de strakke lijnen teruggebracht die deze 
referentie versterken. De paden en bomen refereren naar de landschapsstijl. 
Veiligheid door zowel verlichting als zicht en openheid in het park. Een veilig gevoel krijg 
je door zicht te hebben op vluchtwegen en door te kunnen zien wat er gebeurt op ruime 
afstand van waar je loopt. Bijzondere plekken worden in het park verlicht. Hierdoor zullen 
hangjongeren minder snel kiezen om in het Westdampark te gaan zitten. 
Kwaliteit van het groen verbeteren. Hierbij wordt verouderd/ziek/doorgeschoten groen 
weggehaald en vervangen door nieuwe (park)bomen. Daarnaast wordt het tapijt van het park 
om sommige plekken verbijzonderd. 
Kwaliteit van de paden verbeteren. Het gaat hierbij zowel om het vervangen van het materiaal 
van het pad als de routing door het park heen. De Engelse landschapsstijl waarin het park is 
ontworpen speelt met afwisselende zichten en de mogelijkheid om rond te dwalen. 
Gebruik door zowel de dagelijkse park gebruiker als voor evenementen. Er moet voldoende 
ruimte blijven om evenementen te organiseren en de poffertjeskraam te huisvesten. 

H E R I N R I C H T I N G W E S T D A M P A R K - 19 -



V 

( 

\ B 
'i 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
i 

\ 

O \ 4 v 
\ 
\ 

) \ 

T J 

r \ í 

Q 
\ 

Parkeren nader \ 

ì 
te bepalen 

\ 
v Z 

F 

7 I 

20 B O S C H S L A B B E R S 



ONTWERP 

LEGENDA 

water 

parkeren met haag 

asfalt (afgestrooid met dikke laag split) 

trottoir bestaand (30x30 tegel) 

mogelijke plaats paviljoen (burgerinitiatief) 

gras 

bomen 

plukbloemenvak 

groente- fruittuin (Ameco) 

haag 

bank en vuilnisbak 

fietsnietjes 

spelaanleiding 

veiligheidstrap 

0 verwijzing scouting in asfalt 

B Bank van de meiden van Breuren 

J Julianabank 

PLANKAART 

De inrichting van het Westdampark nodigt mensen uit om te verblijven. Het park is bij uitstek 
bedoeld om te wandelen, te zitten, te genieten of om af te spreken om bij te praten. De entree van 
het park heeft door het verplaatsen van de parkeerplekken een uitnodigend karakter gekregen. 
Alle paden die het park in leiden zijn gemarkeerd door een bloembed met plukbloemen die mensen 
uitnodigt het park verder te ontdekken. Het oostelijk deel is ingericht als groene zone waar 
evenementen plaats kunnen vinden maar waar ook lekker gepicknickt kan worden in de zon. De 
plek voor een mogelijk paviljoen (burgerinitiatief) ligt strategisch aan het water en koppelt daarmee 
de Singel en het Westdampark aan elkaar. In dit deel vinden we ook de scoutingontmoetingsplek 
in de vorm van een inscriptie in het asfalt. Ruimte, openheid, gras en bomen kenmerken het park. 
Het westelijk deel is compacter, hier wordt een deel (450m2) ingericht als groente- en fruittuin in 
beheer van Ameco. Deze functie zorgt voor een afwisseling in het tapijt van het park. 

Uitrusten kan op de verhoogde grastaluds die speciaal voor het relaxen in het park zijn aangelegd. 
Voor kinderen zijn er enkele spelaanleidingen in de vorm van omgevallen bomen, stapstenen en 
evenwichtsbalken waar ze lekker overheen kunnen klauteren. 

De bestaande parkvijver is een restant van de voormalige vestinggracht. Het voormalige stadhuis 
ligt op een restant van een van de bolwerken van de vesting. Hier wordt voorgesteld om, conform 
de Singelvisie, de stadskant van het water een strakke lijnvoering te geven. Zonder daadwerkelijk 
een exacte reconstructie te beogen wordt ook het achterliggende talud strakker uitgevoerd en van 
een rij lindebomen voorzien. 
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INTERMEZZO! 

beton 

BURGERINITIATIEF: PAVILJOEN 

Vanuit de gemeente is geen budget voor het realiseren van een paviljoen. Echter is er vanuit 
verschillende partijen wel een wens om een paviljoen te realiseren. Vandaar dat het paviljoen hier 
als burgerinitiatief genoemd wordt. 
Het paviljoen is een overdekte open ruimte die zich leent voor diverse activiteiten. Naast 
schuilmogelijkheid bij regen is het een podium voor kleinschallige cultuuractiviteiten eventueel 
gekoppeld aan bestaande activiteiten. Door het paviljoen half over het water te bouwen ontstaat 
een koppeling tussen singel en park. In de vloer van het paviljoen is een mogelijkheid om 
opbergruimte te creëren voor Ameco. Op de trap is mogelijkheid om te zitten. 
In nevenstaande schets is een sfeerbeeld gegeven. 

Trefwoorden: open structuur, overdekt, robuuste materialen, transparant 

Randvoorwaarden: 
* In samenhang met het park ontworpen, dit kan contrasterend zijn (moderne architectuur) of 

juist meer een historisch geënt ontwerp; 
* De articulatie en kleur is terughoudend en zal niet te sterk de bestaande elementen 

(begraafplaats) overheersen; 
- De positie van het paviljoen is op de waterlijn, dus een deel staat in het water en een deel op 

het land; 
* De hoogte van het paviljoen is maximaal 6 meter; 
* De oppervlakte is maximaal 6 bij 6 meter; 
* De vloer van het paviljoen ligt verhoogd tov het maaiveld met minimaal 0,75 meter; 
- Het paviljoen is aan alle zijde open. 
* Het paviljoen krijgt bij vergunningverstrekking een watertappunt en een stroomvoorziening. 
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Asfalt met een dikke ingewalste splitlaag 

PADEN 

De verharding krijgt een rustig beeld door een samenhangende uitstraling. Eén Materiaal voor 
alle paden. Er is hierbij gekozen voor asfalt met een dikke ingewalste splitlaag. Dit is een materiaal 
dat duurzaam is en voor iedereen toegankelijk. De splitlaag doorbreekt de donker uitstraling van 
het asfalt. Door de afwijkende uitstraling van het asfalt wordt de voetgangersfunctie bevestigd. 
De paden zijn bijna overal 2m breed, behalve richting de poffertjeskraam en het paviljoen. Hier is 
het pad 3m breed om incidenteel een auto toe te laten. 
De padenstructuur wijkt deels af van de huidige paden. Dit om het spel van zichtlijnen, laagtes en 
hoogtes en plekken aan de paden spannend te houden. Soms zie je het water en soms buig je 
hier weer van af, soms kom je op een rustplek uit of zie je de joodse begraafplaats, soms herken 
je de strenge lijnen van de vestingwerken terug en een andere keer zie je de vloeiende lijnen van 
het landschapspark. 
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PARKEREN 

Het parkeren wordt definitief uit het park gehaald. Hierdoor wordt de verbinding met de stad 
sterker en krijgt het park een mooiere entree. 

Op het terrein van de bedrijven zijn 17 parkeerplaatsen gesitueerd die achter een eigen haag 
staan. 

De gemeente bekijkt momenteel verschillende opties om de publieke parkeerplekken opnieuw 
te organiseren. Mogelijk zullen (een beperkt aantal van) deze plekken verplaatsen naar de 
Oostsingel. 

Beukenhaag 

Wienerberger Novoton 
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Liiodendron tulipifera' (Ltu) Acer saccharinum (Asa) Quercus fraimtto (Qfr) Fagus sylvatica (Fsy) 

Quercus phellos (Qph) Tilia euchlora (Teu) Gras met bestaande bomen 

GROEN 

Het tapijt van het park bestaat uit gras, dit is het verbindende element in het park. De ingangen 
van het park worden geaccentueerd door borders die in beheer komen van Ameco. Hier wordt 
gebruik gemaakt van plukbloemmengsels, die sterke groeieigenschappen combineren met een 
variatie aan vorm en bloei door het jaar heen. De bloemmengsels zijn naast fraai om te zien ook 
van waarde voor diverse insecten. In het park wordt verder een gebied aangelegd waar Ameco de 
ruimte krijgt om groente en fruit te kweken. Dit gebied heeft maximaal een omvang van 450m2 
en volgt de vormentaal van de rest van het park. 

In verband met sociale veiligheid wordt het zicht in het park vergroot. Dit betekent dat de 
bestaande heestergroepen verdwijnen ten gunste van gras en solitaire bomen. 

De kwaliteit van het boombestand is in 2015 beoordeeld. In de afgelopen jaren zijn op enkele 
plaatsen kleine boomgroepjes aangeplant, meest ook met klein blijvende boomsoorten. Deze 
staan soms op plaatsen waar je vanuit de ruimtelijke opbouw juist openheid zou willen hebben. 

Op de plankaart is een eindbeeld geschetst voor de ruimtelijke opbouw van het park in de 
beoogde Engelse landschapstijl. Dit betekent dat een groot aantal bestaande bomen kan blijven 
staan, er een aantal plaats maken voor open ruimte en er ook nieuwe kunnen worden geplant. 

In ieder geval worden nieuwe bomen afgestemd op de groeiplaatsomstandigheden. Er wordt een 
mix aan boomsoorten voorgesteld met een brede 'range' aan kleur, textuur en grootte die aansluit 
bij het monumentale karakter van het park en het huidige assortiment. 

BOMENKAP 

LEGENDA 
bestaande bomen 

nieuwe bomen 

groente en fruittuin (beheer Ameco) 

plukbloementuin (beheer Ameco) 

Groente- en fruittuin (beheer Ameco) Plukbloemen bij ingang (beheer Ameco) 
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Westdampark beplantingsplan 
Beplantingsplan bloemvakken 
type 1' kleur geel en witgele basisplanten laag, tapi j t , aangevuld met 

middelhoge accenten. Standplaats zon tot halfschaduw. 

totale vakgrootte 71 m2 
basismengsel gemengd (tapijt) 

percentag soort nederl.naam bloem kleur bloeiperioc m2 st/rrrë aantal opmerkingen 

Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' Elfenbloem geel 4,5 5 55 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

Rudbeckia fulgida 'Litt le Goldstar' zonnehoed warmgeel 3,4,5 15 164 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

30% pennisetum Hameln lampepoetser aren 6,7 15 164 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

Hemerocallis 'Happy Returns' daglelie geelgroen 3,4 10 109 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

Euphorbia polychroma 'Senior' wolfsmelk geelgroen 5-jun 5 55 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

100% 

strooiaccenten middelhoog 

percentag soort nederl.naam bloem kleur bloeiperiod m2 st/rrrë aantal opmerkingen 

accentplanten minimaal 50 cm uit de vakrand planten 

Aster divaricatus Aster wit 8,9,10 2 8 17 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Inula ensifolia Alant l ichtgeel 8,9,10 2 8 17 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Helenium 'Sombrero' Zonnekruid geel 8,9,10 2 8 17 maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Rudbeckia fulgida "Goldsturm" Zonnehoed warmgeel 8,9 4 8 34 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Hemerocallis 'King George' daglelie geel 7 1 8 9 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Phlomis russeliana Brandkruid gelig 6-aug 2 8 17 maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Iris germanica 'Ola Kala' zwaardiris geel 5,6 4 8 34 maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

5% Rodgersia podophylla Rodgersia wi t 5,6 1 8 9 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

10% foeniculum vulgare Venkel gelig 8,9,10 2 8 17 maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

100% 

mm® 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Westdampark beplantingsplan 
Beplantingsplan bloemvakken 
type 2' kleur oranje tot roranjerood laag, tapijt, aangevuld met 

middelhoge accenten. Standplaats zon tot halfschaduw. 

totale vakgrootte 126 m2 
basismengsel gemengd (tapijt) 
percentag soort nederl.naam bloem kleur bloeiperiod m2 st7m2 aantal opmerkingen 

80r» 

Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' Elfenbloem geel 4,5 30 11 333 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

Hemerocallis 'Bonanza' daglelie oranje 3,4,5 30 11 333 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

20^o Sedum herbstfreude Sedum roze-rood 8,9,10 20 11 222 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

20^o Helenium 'Fuego' Zonnekruid oranje rood 20 11 222 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

100^o 

strooiaccenten middelhoog 
percentag soort nederl.naam bloem kleur bloeiperiod m2 st7m2 aantal opmerkingen 

accentplanten minimaal 50 cm uit de vakrand planten 

Crocosmia 'Carmine Brilliant' Monbretia oranjerood 8,9,10 20 8 161 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

20% Helenium 'Bandera' zonnebloem geel-oranje 8,9,10 20 8 161 maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

20% Persicaria amplexicaulis 'Orange Field' Duizendknoop lila 8,9,10 20 8 161 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 
Hemerocallis 'Bonanza' daglelie wit 8,9 10 8 81 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

10% Echinacea purpurea Zonnehoed paars 6 tot 10 10 8 81 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

10% Echinacea purpurea 'Sundown' Zonnehoed oranjeroze 2,3,4 10 8 81 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

5% Ligularia dentata 'Othello' paars 7,8,9 5 8 40 maat p13, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

5% Rodgersia podophylla Rodgersia wit 5,6 5 8 40 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

100?̂ o 
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basismengsel gemengd (tapijt) 

Westdampark beplantingsplan 
Beplantingsplan bloemvakken 
type 3 : kleur rood en karmijn laag, tapijt, aangevuld met middelhoge 

accenten. Standplaats zon tot halfschaduw. 

totale vakgrootte 80 m2 

percentag esoort nederl.naam bloem kleur bloeiperiod m2 st/rrrè aantal opmerkingen 

Hemerocallis 'Chicago Fire'" daglelie oranjerood 3,4,5 12 11 132 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

Geranium Phaeum Ooievaarsbek purper 6,7 12 11 132 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 
Persicaria amplexicaulis 'Lisan' Duizendknoop rood 6 tot 10 14 11 158 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

Heuchera 'Berry Smoothie' purperklokje karmijn 4-jun 10 11 106 maat P9, planten in groepen van 30 stuks 

strooiaccenten middelhoog 
percentag esoort nederl.naam bloem kleur bloeiperiod m2 st/rrrè aantal opmerkingen 

accentplanten minimaal 50 cm uit de vakrand planten 

Achillea millefolium 'Safran' Duizendblad rood 8,9,10 5 8 38 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Monarda 'Squaw' bergamotplant rood 8,9,10 10 8 77 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Knautia macedonica beemdkroon scharlaken 8,9,10 5 8 38 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

10r« Lychnis chalcedonica Brandende liefde oranjeood 8,9 5 8 38 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 
Echinacea purpurea Zonnehoed paars 6 tot 10 2 8 19 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Helleborus orientalis Kerstroos roze 2,3,4 5 8 38 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Centranthus ruber 'Coccineus' Valeriaan rood 7,8,9 10 8 77 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

Eupatorium purpureum Koninginnekruid purperrood 6,7,8,9, 2 8 19 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

10r« Sedum herbstfreude Sedum roze-rood 8,9,10 5 8 38 maat p11, groepen van 5 stuks , verspreid tussen basisbepl. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Westdampark beplantingsplan 

Beplantingsplan bomen en hagen 
Bomen 

code soort nederl.naam aantal Plantmaat 

Asa Acer saccharium laciniatum Wierii Suikeresdoorn 4 maat 20-25 
Aps Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 5 maat 20-25 
Fzu Fraxinus pensylvanica "Zundert" Hartbladige els 3 maat 20-25 
Tdi Taxodium distichum Moerascypres 3 maat 20-25 

Fsy Fagus sylvatica Gewone beuk 11 maat 20-25 
Fat Fagus sylvatica "Atropurpurea" Rode beuk 1 maat 20-25 
Ltu Liriodendron tulipifera Tulpenboom 2 maat 20-25 

Teu Tilia x euchlora Zwarte Linde 10 maat 20-25 
Tco Tilia cordata Winterlinde 2 maat 20-25 
Qce Quercus cerris Moseik 1 maat 20-25 
Qfr Quercus frainetto Hongaarse eik 4 maat 20-25 
Qph Quercus phellos Wilgbladige eik 1 maat 20-25 

totaal 47 

sylvatica 

1 

Gewone beuk 
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OEVERS 

De oevers van de parkvijver worden conform de Singelvisie voorzien van een lage beschoeiing. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een strakke stadskant en een vloeiend vormgegeven 
tegenoverliggende oever. Het type beschoeiing is in principe gelijk. Omdat er in de vijver geen 
gemotoriseerd scheepvaarverkeer is, wordt voorgesteld om de oeverbeschoeiing lager aan te 
brengen dan aan de Singelzijde. (bovenzijde beschoeiing op -0.38 NAP) De hoogtesprong kan 
onder het bruggetje liggen. De oevers krijgen hierdoor een nog groener karakter. (zie referenties). 
De natuurvriendelijke oevers met plasberm zijn in de Singelvisie voorzien aan de zijde van het 
Brediuspark en naast het Stationspark. 

referentie lage overbeschoeiing met aangrenzend parkgazon 

-0.30 
-0.38 

-0.47 ? 

kunststof damwand, 
houten gordingen en dekplank 

Detail: oeverconstructie en waterpeilen 
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j 
TED van Containertotaal 

Voorstel: Montseny van Samson 

op plint van kinderkoppen (zie detail) 

MEUBILAIR 

BANKEN, AFVALBAKKEN EN FIETSBEUGELS 

Het huidige meubilair is veelal verouderd. Nieuw meubilair wordt opnieuw georganiseerd aan 
het pad als een clustering van objecten. Banken en vuilnisbakken staan altijd bij elkaar op een 
natuurstenen grondvlak en zoveel mogelijk evenredig verdeeld over het park. Er worden bij de 
entrees stalen fietsnietjes toegepast om in de behoefte te voorzien. Fietsen in het park is niet 
toegestaan. De vormgeving en materiaal van het meubilair is in het nieuwe Westdampark op 
elkaar afgestemd en is afgeleid van de standaard die Woerden hanteert voor het stadscentrum. 
De tijdloze Montseny- bankjes passen prima in zowel een klassieke parkstijl als een moderne 
strakke setting. Hout met gietijzer (uitstraling) zijn de basis in het materiaal. Om alles dezelfde 
uitstraling te geven stellen we voor om al het meubilair een zelfde coating te geven. 

fietsnietje comform LIOR gemeente Woerden 

JULIANABANK 
De Julianabank wordt geheel in stijl opgeknapt en krijgt een nieuwe lokatie. De bank wordt 
enkele meters verplaatst waarbij het uitzichtkrijgt over de oude binnensingel. 

Julianabank, te verplaatsen en op te knappen 
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VEILIGHEIDSTRAP 
Indien er iemand in het water valt worden er op twee plekken veiligheidstrapjes aangebracht. 

veiligheidstrap RVS 

avontuurlijk spelen tussen de bomen 

ft 

SPELAANLEIDINGEN 

Uiteraard zijn de grasvlakken in het park geschikt voor allerlei spelactiviteiten. Hoewel het 
westdampark primair gericht is op wandelen en relaxen worden er op beperkte schaal ook een 
aantal spelelementen toegevoegd. Spelaanleidingen bestaat uit een aantal (stap) stenen in het 
gras, die je in staat stellen om een avontuurlijke route blootsvoets af te leggen. 
Om te klauteren ligt er een scheefgewaaide boom of een restant van een oude boom in het 
park. Het mooiste zou hergebruik van een bestaande (risico)boom zijn, zoals dat bijvoorbeeld ook 
in het Vondelpark in Amsterdam is gebeurd (zie referentiebeeld). Het toepassen van "echte" 
speeltoestellen past niet in het historische park. 

PARKBRUG 

De brug wordt opgeknapt. Zodat hij in kleur past bij het andere meubilair in het park. 

Een voorstel voor later is om de leuning van de bestaande brug in het park meer in 
overeenstemming te brengen met die van het origineel dat er vroeger heeft gelegen (zie oude 
ansicht). Waarschijnlijk was dit een houten of stalen exemplaar, gebruik makend van natuurlijke 
takstructuren. Er zijn diverse technische mogelijkheden om een dergelijk beeld te vervaardigen. 

ontwerp brugleuning inspireren op historische situatie mogelijke moderne invulling 
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Grastallud met cortenstaal 

GRASTALUD 

In het park zijn enkele plekken aangegeven waar het grastapijt iets omhoog komt. Hier kunnen 
mensen op zitten of op liggen. In het westen liggen twee plekken en aan de oostkant van het 
park ligt één bij de scouting ontmoetingsplek. De rand van het grastalud is met cortenstaal 
afgewerkt. 

0.00+ 
0.00+ 

0.00+ . 0.00+ 
0.00+ 

Ū.4Ũ+ 
Ū.30+ 

0.2Ū+ 0.00+ 

0.Ŭ0+ 

Ũ.3Ũ+ 

Ū.20+ 
Ū.1Ũ+ 

Ũ.0Ũ+ 

-1.10 X 1.30 -

R15.00 
1.00 

D+ 

ï Ũ.10+ 
— 

Detail: grastalud 
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BANK MEIDEN VAN BREUREN- LUC4ME 
Social sofa 

Het initiatief voor een bank kan gerealiseerd worden in de nabijheid van het Westdampark, 
aan het bolwerk tegenover de watertoren. Hier is een prachtig uitzicht over de singel mogelijk. 
De waarschijnlijk opvallende en eigenzinnige bank staat hier enigszins los van het nieuwe 
parkmeubilair en komt daardoor goed tot zijn recht. 
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Hiernaast is een voorstel voor de verjonging van de bomen aangegeven. Hoewel het 
Westdampark een aantal karaktervolle bomen kent zijn er ook bomen met een mindere kwaliteit. 
In het plan willen we deze bomen vervangen zodat het groen in het park weer een tijd vooruit kan. 
Het gaat hierbij om bomen die door de VTA analyse aan zijn geduid als risicoboom of als redelijk 
zijn aangeduid maar niet passen binnen het voorliggende ontwerp. Het gaat in totaal om 38 
bomen (aangegeven met een X). 

In het huidige plan zijn 48 nieuwe bomen opgenomen die bij aanleg van het park aangeplant 
worden. 
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U i 

VERLICHTING 

Bijzondere plekken in het park zijn extra aangelicht doormiddel van grondspots. 
Het gaat hierbij om het bruggetje en enkele monumentale bomen. 

Voorstel: Bega - Drivever in-ground Luminates 
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Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver
veelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schrifte
lijke toestemming van de opdrachtgever en Bosch Slabbers Tuin- en 
Landschapsarchitecten B.V. (hierna: "Bosch Slabbers"). 

Bosch Slabbers heeft bij haar werkzaamheden de zorgvuldigheid in 
acht genomen die van haar kan worden verwacht. Aan de getoonde 
informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Op onze werkzaamheden zijn de voorwaarden van toepassing zoals 
vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005). 

Bosch Slabbers heeft met zorgvuldigheid de beelden in deze publi¬
catie geselecteerd. Het kan voorkomen dat niet alle rechthebbenden 
van de gebruikte beelden zijn achterhaald. Belanghebbenden worden 
verzocht contact op te nemen met Bosch Slabbers. 


