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 8 laten we beginnen  
 

 

I       kaart planvoorstellen                                                                      actie  

 

 

II      kaart toetsing natuur en landschap                                              waarborging  

 

 

III     streefbeelden (15 wijkdelen beschreven in de toekomst)         inspiratie  
 

 

 

I  PLANVOORSTELLEN  
 

De kaart met planvoorstellen bestaat uit de verzameling van alle items waar overeenstemming 

is tijdens de wandelenquêtes (meerderheid) en de voorstellen tijdens de Groene Burgertop. 

De voorstellen zijn gerangschikt volgens de kernthema’s: (1) Natuur en landschap, (2) recreatie 

en beleving en (3) leefbaarheid en milieu.  

Veel voorstellen haken aan op eerdere ideeën, bijvoorbeeld uit het Groenplan 2004, de 

Burgertop 2017 of de workshops in het kader van de Gebiedsvisie.  Hieraan toegevoegd zijn 

voorstellen voor de zwakke delen van de groene buffer en een voorstel voor de  'groene 

omloop'.  De voorstellen zijn getoetst op de waarden van natuur en landschap en waar nodig 

aangepast qua locatie. Ook is nagezocht of de voorstellen wel passen binnen bestaand beleid 

en ontwikkelingen. Vaak is het mogelijk verschillende voorstellen met elkaar te combineren. 

Sommige voorstellen zijn op meerdere plekken binnen Lunetten kansrijk.  In dat geval is het 

voorstel op meerdere plekken op de kaart te vinden.  

 

Ieder voorstel is voorzien van een code, die de strategie aangeeft.  Is het planvoorstel 

eenvoudig zelf op te pakken of gaat het om een integraal plan ?  Met welke partner(s) heb je 

te maken.  Zelfbeheer  (individueel of samen) is niet op de kaart geplaatst: dit kan namelijk 

verspreid in de wijk gebeuren, binnen streefbeeld 5 ‘wonen rond binnentuinen’ .  

 

 
 

   Ieder planvoorstel heeft een eigen strategie  

 

             Z zelf doen individueel               bv schutting vervangen door haag 

             S zelf doen, samen  bv boomspiegels 

 B beheer aanpassen   bv anders maaien, aanplant bomen  

 F functie aanpassen  bv hondenlosloopgebied  

 M inrichtingsmaatregel    bv steiger langs water  

 A integraal plan maken   bv straat inrichten met waterbuffering  

             W         plan ism waterschap               bv natuuroever aanleggen 

 P partner bij ontwikkeling  bv ontwikkeling spoordriehoek 
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planvoorstellen natuur / landschap  

 
1 viaduct beter geschikt maken als natuurverbinding  A 

2 drijfeilanden tegen oever buitenzijde fortgracht  M 

4 bramen stevig terug snoeien   B 

5 geschikte locatie vlinderroute (83%)     BM 

7 visbossen, ruimte voor moerasplanten oever langs buitenzijde fortgracht   M 

8 geschikte locatie vlinderroute (79%)   BM 

8A open houden, afschermen bebouwing, maaibeheer gericht op biodiversiteit   B  

9 markante bomenrij: verschillende meningen (behouden heeft lichte voorkeur)    B 

11 markante boomgroepen:  behouden    B 

14 ingang park (88%): markeren door markante boom of kunst     M 

16 natuurlijke ontwikkeling, rustgebied vogels (toegang niet bevorderen)   B 

17 natuurlijke ontwikkeling nat milieu, verwilderingsbollen langs bermen van paden    B 

 eiken behouden maar bij noodzaak vervangen door bv zachte berk B 

18 natuurlijke ontwikkeling moeraszone, opgaande begroeiing beperkt houden   B 

20 geschikte locatie vlinderroute (74%)     BM 

24 ecologische oever, stapsteen ecologische verbinding (herstellen)   W 

26 ruimte voor natuur (stapsteen), m.n. zeer geschikt als vogelbosje   BM 

 zuidzijde: kersenboomgaard behouden, afwatering verbeteren, bloemrijk talud   B 

30 muurflora op kademuren (voegen aanpassen), moerasbakken, bomen noordz  A 

33 ecologische oever, behouden rijen esdoorns   W 

37 ecologische verbinding aansluitend op Wadden en langs wetering noordwaarts  P 

38 meer licht , zicht op water door omvorming bosbeheer, stinzenflora  B 

41 brede plas-dras oever langs kwelsloot, lokaal struweel    W 

42 ecologische oever, gefaseerd snoeien struiklaag, open aansluiting met zijsloten   W 

54 bloemrijk grasland naast vogelrijke oeverzone  (begrazing en toegang, mits .. )  B 

56A natuuroever op kansplekken, veilig en beleefbaar, omvormen tot knotbomen WB 

61 natuuroever op kansplekken (kwel)  W 

62 herstel markante boomgroep   B 

64 plas-dras of kleine poel, riet beperken, zicht op water houden (vlonder/gras)  WM 

65 wilde natuur: natuurwaarden vergroten door plekken met struweel en rietmoeras  B 

67 braam verwijderen (prioriteit), herstel sleehelling, ruimte voor oude sleedoorns  B 

70 geschikte locatie vlinderroute (83%), braam zeer beperkt houden  BM 

74 parkeren begrenzen met (wintergroene) haag en fruitbomen  BM  

79 oude gemengde haag herstellen, braam verwijderen  B 

80 bloemrijk hooiland, plas-dras, licht op sloot, bosrand ontwikkelen, braam weg  BW 

100 kruisingen rondweg-water-fiets/wandel herkenbaar en veilig maken  P  

 water zichtbaar vanaf weg, natuuroevers langs noordzijden watergangen  BW 

 bomen omzetten in knotbomen of bij vervanging knotbomen  B 

103 natuurlijke oevers oostzijde kanaal  W 

114 natuurvriendelijke oevers, potenties bermen benutten door maatwerkbeheer  BW 
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planvoorstellen recreatie / beleving  
 

1 ingang park: markeren bv door informatiebord (geen prioriteit)  M 

2 steiger met bankje, informatievoorziening  M 

3 ontmoetingsplek: mits sober meubilair en zorgvuldig ingepast (geen prioriteit)  M 

5 geschikte locatie vlinderroute (83%)  BM 

7 afwisseling open en dichte begroeiing, doorzicht zodat fort zichtbaar wordt  B 

8 ontmoetingsplek: robuuste zitbanken op hoogste punt met uitzicht en zon  M 

 geschikte locatie vlinderroute langs struweel ter weerzijden (79%)  BM 

8A hondenspeelweide (24%), mits zorgvuldige zonering en beheer   AF 

13 hondenspeelweide voorkeur (31%), mits duidelijk aangegeven en begrenst AF 

13A bufferzone tussen park en woningen inrichten als speelplek onder fruitbomen  AF 

 wandelpad over wal  M 

17 hondenspeelweide voorkeur (33%), mits goed afgebakend ivm verkeer AF 

18 bankjes/vlonder langs water, mits sociaal veilig en passend in natuuroever M 

18A hondenspeelweide (16%), maar voorkeur voor speelveld met bloemrijke randen AF 

20 geschikte locatie vlinderroute (74%)  BM 

26 skatebaan vervangen door crossbaan/pumptrack/bootcamp  AF 

27 herinrichten met veilige (natuur)speelplekken, plukbosje en kabouterpad  A 

30 zitplek langs water, groen ontwerp passend binnen stedelijk beeld  M 

33 wandelpad breder of langs oever, behoud bomen in afwisseling met doorzicht M 

37 doorlopende wandelroute, aansluitend op Wadden en onder spoor door   A 

38 wandelpad verbeteren (verharden), veiligheid (licht, geen fietsers)  M 

41 wandelpad (verhard) verplaatsen naar overzijde, i.o.m. sportclub  M  

42 behoud bomen in afwisseling met doorzicht (+vlonders), bruggen zichtbaar B 

47 hondenspeelweide voorkeur (45%), meest kansrijk mits goed begrenst  AF 

47A natuurspeelplek en vlonder aan verbreed water  WM 

51 plukhaag en bloemrijk lint, bankjes, bomen behouden  BM 

53 natuurspeelplaats  AF 

54 hondenspeelweide (14%), weinig kansrijk gezien natuurwaarden (schapen?) AF 

61 picknicktafels onder fruitbomen  M 

62 ontmoetingsplek,  zieke bomen vervangen door inheemse hoge bomen  B 

 hondenspeelweide voorkeur (41%), mits duidelijk begrenst   AF 

64 hondenspeelweide (34%) mits duidelijk begrenst i.v.m. natuurwaarden kanaal   AF 

 als aanlooproute voor natuurspeelbos kunnen hier spelelementen en/of kunst  M 

65 speelbos, knuppelpad, klimbomen, via speelroute aansluiten op Seychellen A 

67 ingang park: markeren bv door poort van bomen en informatiebord    M 

70 geschikte locatie vlinderroute met meeste voorkeur  (87%)  BM 

73 behoud oude leilinden, historie de koppel zichtbaar (minimaal, inpassen)  BM 

76 speelplek onder fruitbomen, bescheiden meubilair, knotbomenrij verlengen  A 

100A vanaf station entree winkelgebied en centrale as zichtbaar maken  P 

102 forten: erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken, herstel muurflora   P 

103 inundatiekanaal: zichtbaar en beleefbaar, minder groene muur, veilige kruisingen  BM

 vlonders langs water op paar plekken aan oostzijde, ingepast in moerasoever  WM 

114 stenige speelplek anders inrichten en vergroenen  A 

105 historie zichtbaar en beleefbaar maken (limes, koppeldijk, de koppel)   A 

 combinatie met bv een natuurspeeltuin   A 

112 groen vingers; via veilige verbindingen vanuit parken de wijk in  P 
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planvoorstellen leefbaarheid / milieu  
 

57 scholen en omgeving vergroenen (gevels, bermen, speelplekken)  P 

101 rondweg anders: wegprofiel, parkeren, bomenplan, bermen bloemrijk, wadi’s  P 

106 visueel/geluidsgat oplossen door scherm + dicht wintergroen struweel   P 

107 vml houtense pad als herkenbare, doorlopende en veilige wandel-/fietsroute  P max. 

ruimte voor groen en waterberging (wadi’s)  i.p.v. parkeren/autoverkeer  P 

108 kunstwerk integraal vergroenen i.s.m. kunstenaar, optie faunapassage  AW 

109 zwarte woud: vergroenen bebouwing, minder/aangepaste verharding  P 

110 winkelcentrum en musketon: groene gevels en daken, natuurinclusief  P 

111 bedrijfsgebouwen stationsgebied: groene gevels en daken, natuurinclusief P 

113 parkeren anders t.b.v. leefbaarheid: groener, minder verharding  P 

114 visueel/geluidsgat oplossen door duurzame wand + dicht (wintergroen) struweel  P 

115 (niet op kaart) herinrichten en vergoenen binnentuinen:   A 

 aandacht voor overgang privé en openbaar, parkeren minimaal. geveltuinen, 

 groene gevels, aanplant bomen en hagen, groene en veilige speelplekken  

 (‘natuurlijk spelen’), buurtmoesmoestuinen, faunavoorzieningen    

 

 

groene omloop 

 
116 doorlopende route (wandelen/sporten), herkenbaar, minimum aan barrières  P 

 op plekken met voldoende ruimte, geen hoge waarden: Zweedse fitness van hout  

 combinatie met ecologisch verbindingslint geeft dubbele dimensie 

 dit planvoorstel vraagt om zorgvuldige inpassing en ontwerp (i.v.m. natuur- en 

 landschapswaarden, meekoppelen ecologische verbindingen, veiligheid, 

 afstemming op overige vormen van recreatie ) 

117 gebied ‘tussen de sporen’ als groen uitloopgebied bij toekomstige ontwikkeling   P 

 ruimte voor recreatie, stadslandbouw en ecologische schakel tussen 

 groengebieden Lunetten en landgoederengebied   

 

 

  

Figuur 37 globale tracé van de groene omloop 
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