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Schaal 1:1000 
1 cm. = 10 m. 



ConctffCept 
Het concept van 'De Groene Schans' bestaat uit een 'intensief middengedeelte, waarin al
lerlei activiteiten plaats vinden en een meer 'extensieve', landelijke rand die aansluit op de 
omgeving. Door alle activiteiten in het midden te concentreren, is de 'overlast' voorde om
wonenden zo klein mogelijk gehouden en is er duidelijk sprake van een druk en een rustig 
deel in het park. Deze variatie is een kwaliteit; iedereen kan wel iets van zijn gading vinden. 

Het verschil tussen de twee gebieden wordt op verschillende wijzen tot uiting gebracht. Het 
centrale deel is nadrukkelijk vormgegeven, is geheel vlak en bevat veel activiteiten, terwijl 
het omliggende deel uit een glooiend grasveld met bomen bestaat. Het is als het ware een 
drukke 'vallei' in het glooiende landschap. 
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De enti&ntree 
Het bosje aan de entree van de wijk blijft grotendeels gehandhaafd. Hier komt een natuurlijk 
speelbos voorde jeugd van 6-14 jaar. De hoogteverschillen en waterpartijen blijven ge
handhaafd. Het gebied zal opgeruimd worden (verwijderen Berenklauw e.d.) en dan zal ter 
plekke bepaald worden waar één of enkele 'natuurlijke' speeltoestellen geplaatst worden. Als 
ondergrond komen er houtsnippers die goed aansluiten bij het natuurlijke karaktervan dit 
deel van het park. Het is vooral de bedoeling dat de jeugd in dit deel haar eigen fantasie kan 
gebruiken. Het is ontdekken en ontdekt worden. 

Omdat er thans geen goede inmeting van dit gebied voorhanden is en er juist gebruik 
gemaakt moet worden van de huidige hoogteverschillen, beplanting e.d. is de precieze 
inrichting nog niet getekend. 'Het ontwerp' zal zich t.z.t. al lopend door het terrein af moeten 
tekenen. 

Langs de openbare weg komt een fraaie beplanting (bv Sering/Rhododendrons e.d.) die 
een representatieve entree van de wijk vormt. Tussen deze beplanting door is er zicht op 
het water. Eén van de twee bruggen die de gemeente al besteld heeft, wordt hier gebruikt 
voor het pad dat doorloopt naar het centrale middendeel van het park. Hiermee wordt er een 
verbinding van dit bosje met de rest van het park gelegd. 
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Ecologische zonSChe ZO He 

Langs de bestaande sloot aan de Zaalberg wordt een natuurlijke oever gemaakt. Hiertoe zal 
de bestaande oever iets afgegraven moeten worden. Door de flauwe oever ontstaan ver
schillende micromilieus wat de diversiteit aan planten zal bevorderen. Deze natuurlijke oever 
is een onderdeel van de ecologische zone die loopt vanaf de Oude Rijn via de Mauritssingel 
tot aan de jachthaven. Eén van de twee bruggen die de gemeente al besteld heeft, zal de 
Zaalberg met het park verbinden, zoals ook in het oorspronkelijke ontwerp het geval was. 
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HtQtn'c&mLndschafnde' landschap 
Het deel van het park dat rondom het centrale deel gelegen is, is een mooi glooiend rus
tig landschap (hoogtelijnen zijn om de 50 cm. getekend) en constrasteert met het drukke 
en strak vormgegeven middengedeelte. Op de heuveltjes staan bomen in boomgroepen 
en soms solitair. De boomsoorten sluiten aan op het naastliggende polderlandschap zoals 
(treurwilgen, elzen, essen e.d. Op een aantal zichtlocaties komen bomen met een speci
ale vorm, bloesem, of (herfst)kleur. In overleg met een beplantingsdeskundige zal t.z.t. een 
beplantingsplan opgesteld worden. 

In het voorjaar bloeien er volop krokussen in dit 'heuvellandschap'. Deze kondigen de lente 
aan en geven al vroeg kleur aan het park. De seizoenen zijn duidelijk zichtbaar in het park. 
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Krokussen 
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§flß$lf}lekjj£ugd 6-12 jaar 
Het centrale deel bestaat uit verschillende onderdelen. In de westelijke punt ligt een speel
plek voor de jeugd van 6 tot 12 jaar. De punt blijft horizontaal liggen terwijl het omliggende 
deel afloopt richting de Zaalberg. Het hoogteverschil wordt opgevangen door schanskorven. 

Het speelelement is een echte 'schans', een vesting die genomen moet worden! Dit spreekt 
tot de verbeelding, kinderen kunnen er hun eigen fantasie op loslaten! 

De hele ondergrond bestaat uit een rubberen valdempende ondergrond (bv Bouncy Ground 
van Velopa). Aan de rand staan twee bankjes met prullenbakken. 
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B&sk&thaLyßld + skateplek 
Het centrale deel bestaat uit verschillende onderdelen. Naast het speelpark voor de jeugd 
ligt een basketbalveld en skatevoorziening. De ondergrond bestaat uit asfalt, waarbij het 
basketbalveld een gele coating heeft gekregen, inclusief belijning en twee basketbalpalen. 
De skatevoorziening bestaat uit een paar 'asfaltbulten' en zo mogelijk-kuilen waarde minder 
ervaren skaters de eerste beginselen van het skaten kunnen leren. Tussen het basketbal
veld en de skatevoorziening staat een 'tribune'. 
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VoetbalvehalVeld 
Het centrale deel bestaat uit verschillende onderdelen. In het middengedeelte ligt een kunst
gras voetbalveld met belijning en twee goaltjes. Aan de zijkanten langs de paden staat een 
beukenhaag. Op de heuvel op de kopse kant van het veld is in de heuvel een kleine tribune 
gemaakt, bestaande uit antracietkleurige betonelementen waarop men kan zitten. Van hieruit 
is de voetbalwedstrijd te volgen, maar er kan ook een voorstelling gegeven worden. 

Betonelementen zijn verspreid tegen heuvel geplaatst 
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Oud, Kin+jongsten eren + jongst 
Het centrale deel bestaat uit verschillende onderdelen. In de oostelijke punt ligt een com
binatie van een bloemenborder, een jeu de boulesbaan en een speelplek voorde jongste 
kinderen. De jeu de boulesbaan is dicht bij het appartementengebouw gesitueerd en is direct 
aan de bloemenborder gelegen. Tussen jeu de boulesbaan en bloemenborder staat een 
lange bank waarop aan twee zijden gezeten kan worden. Tevens zijn hier enkele speeltoe
stellen voorde jongste jeugd gesitueerd. 



Bioempotmpotten 
Om het park een extra 'eye-catcher' te geven, wordt voorgesteld langs één van de paden 
die langs het centrale deel loopt, grote plantenpotten neer te zetten, met daarin sierbomen 
en -struiken. Voordeel van deze potten is dat het terrein niet opgehoogd hoeft te worden om 
bomen te kunnen planten. Nadeel is dat zij in warme, droge perioden water moeten krijgen. 
Aan de onderkant zijn de potten wel open waardoor de bomen/struiken na verloop van tijd 
door kunnen wortelen in de ondergrond. De onderstaande beelden van de potten zijn een 
indicatie, t.z.t. zullen deze verder uitgewerkt moeten worden. 

In de rand van deze potten wordt (indien mogelijk) verlichting aangebracht, waardoor er een 
lichtlijn in het park komt. Dit zal niet meer zijn dan oriëntatieverlichting. 

Leverancier: Streetlife, type: CON-MB-D240 
(0 = 240 cm., h = 120 cm., inhoud = 3,5 m3> 
Kleur: rood, verlichting in de rand (22 stuks) 

Judasboom 

Parrotia 

Kers 
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Knstobject&bjecten 
Op een aantal prominente plekken in het park is ruimte voor kunstobjecten. De eerste (de 
aap) staat al bij de entree van het park. Indien de gemeente in de toekomst zoekt naar een 
locatie voor een tijdelijke buitenkunsttentoonstelling, dan biedt dit park daartoe alle mogelijk
heden. 
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zwrfkeiXfkeien 
Op een viertal plekken in het park liggen nonchalant een aantal grote keien. Zij geven iets 
extra's aan het park en vormen tevens een speelaanleiding voor kinderen. 
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InspectleputteniepUtten 
Verdeeld over het terrein liggen een aantal inspectieputten. Er is getracht deze zoveel moge
lijk te ontzien en bereikbaar te houden. Eén put ligt echter wel onder een heuvel (ca. 80 cm. 
grond). Er zal nader bekeken moeten worden of dit mogelijk is. 
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Iah slot 
De paden in het park zijn 1,80 m. breed en bestaan uit asfalt (de twee paden die aan de 
ovaal grenzen) en halfverharding (de twee paden die de ovaal doorkruisen). In het gehele 
park zal nieuw gras ingezaaid moeten worden. Openbare verlichting buiten de verlichting 
in de rand van de bloembakken komt er niet. De twee paden die eindigen op de Doeszijde 
sluiten hierop aan d.m.v betonnen traptreden. 
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• • Trapelementen 
• Voetpaden gemaakt van asfalt/halfverharding 
•4 Het huidige gras voldoet niet; er moet een egale 
grasmat komen 
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