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1. Inleiding 
 

Historische binnensteden kernmerken zich van oudsher door dichte bebouwing en relatief weinig openbare 

en of groenplekken. Ook de Delftse binnenstad is stenig en kent weinig groen. Voor stadskernen geldt in het 

algemeen dat de kwantiteit en kwaliteit van het aanwezige groen (parken, plantsoenen, tuinen, bloembakken 

etc.) uitermate belangrijk gevonden wordt, omdat groen voor de sfeer zorgt die het welbevinden bevordert. 

De mensen die in groene stadskernen wonen, werken of tijdelijk op bezoek zijn (toeristen, zakelijke 

bezoekers, winkelend en/of uitgaand publiek) voelen zich er goed, willen er blijven of terugkomen. 

 

Toeristisch onderzoek wijst uit dat groen bij bezoekers een grote rol speelt: In 2009 was 
Haarlem de meest gastvrije stad van Nederland; met name het aanwezige groen 
(miniparkjes, hofjes, geveltuintjes en plantenbakken) werd genoemd als factor die bijdroeg 
aan het welbevinden. 

 

Een inventarisatie onder de leden van de belangenverenigingen in de binnenstad heeft uitgewezen dat veel 

bewoners en ondernemers zich zorgen maken over de hoeveelheid en staat van onderhoud van al of niet 

groene buitenruimten. Zij herkennen zich in de invloed die een groene en goed onderhouden buitenruimte 

heeft op de waardering van de leefomgeving. Echter met name in de Zuidpoort vinden er de laatste 10 jaar 

veel bouwactiviteiten plaats die ten koste zijn gegaan van de weinige groenplekken en andere openbare 

speelruimte in dit gebied. Als belangenverenigingen vinden wij de uitstraling van onze leefomgeving en het 

effect dat deze heeft op de bewoners en gebruikers van de binnenstad zeer belangrijk. Wij willen de 

toekomst van deze belangrijke plekken waarborgen, waarbij de hoeveelheid openbare groen en 

speelplekken, de locatie van deze plekken en de kwalitatieve uitstraling van deze plekken leidend zijn. 

Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om alle groen en speelplekken in te binnenstad te 

inventariseren en van aanbevelingen te voorzien.  

 

Om tot bruikbare ideeën voor onze aanbevelingen te komen, hebben wij ons op de hoogte gesteld van 

recente onderzoeken die betrekking hebben op de rol van groen in een stedelijke omgeving. Hierbij is met 

extra aandacht gekeken naar de (beleids)ontwikkelingen op dit terrein van enkele andere steden met een 

historische binnenstad. Daarnaast hebben wij een opsomming gemaakt van de positieve kenmerken van 

groene en openbare ruimte in de binnenstad.  

In de binnenstad hebben wij de groenplekken en openbare ruimte benoemd. Alle openbare en groenplekken 

zijn door ons persoonlijk bezocht en geïnventariseerd. Hierbij is nadrukkelijk gezocht naar kansen om beter 

gebruik van de aanwezige voorzieningen te maken en om vergroening te bevorderen. Het werk van de 

werkgroep is in dit rapport samengevat en de wij doen aanbevelingen om de buitenruimte al of niet te 

behouden en aan de gewenste kwalitatieve uitstralingseisen te laten voldoen. 

 

Ook besteden wij aandacht aan alternatieve groenvoorzieningen, bomen en boomspiegels. We zijn blij te 

mogen vernemen dat de gemeente Delft in het dit jaar te vernieuwen bestemmingsplan voor de binnenstad 

hier ook aandacht aan besteedt. Uiteindelijk willen wij als belangenverenigingen, namens onze leden, in 

samenspraak met de gemeente Delft tot een actief en breedgedragen groenbeleid komen, waar alle 

gebruikers van de binnenstad zich prettig bij voelen.  
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2. Uitgangspunten bij het opstellen van de aanbevelingen 

2.1 Openbare ruimte betekenis/definitie 
 

Onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Vanwege dit open 

karakter, vindt in deze ruimte veel van de dagelijkse activiteiten plaats. 

Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten en pleinen, kortom de ruimte die niet 

direct aan een bepaalde groep of individu kan worden toegeëigend. De inrichting en het beheer van de 

openbare ruimte staat onder verantwoordelijkheid van de overheidsinstanties rijk, provincie en gemeente, 

waarbij gemeenten de grootste rol vervullen. Bij de inrichting dient immers rekening gehouden te worden 

met lokale omstandigheden.  

 
De openbare ruimte wordt bedacht, ontworpen en ingericht om in de behoeften van mensen te voorzien. De 

openbare ruimte vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke functie. Het gaat bijvoorbeeld om het 

verplaatsen, verblijven, gebruiken (o.a. spelen) en beleven. 

Door het gebruik, maar ook door natuurlijke omstandigheden zijn vrijwel alle voorzieningen aan slijtage 

onderhevig. Ook vinden er soms ongewenste activiteiten en ontwikkelingen plaats. Zonder een actief beheer 

leidt dit onherroepelijk tot verval en functieverlies. Bij onze inventarisatie hebben wij niet gekeken naar 

straten, maar alleen gekeken naar groenstroken en plaatsen met een duidelijke gebruiks- en 

belevingsfunctie, zoals pleinen, speelterreinen, hoven en parkjes. 
 

2.2 Positieve gevolgen van openbare ruimte en groen in stedelijke omgevingen 
 

De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad. Het bepaalt mede of er sprake is van een attractief 

woon-, werk- en leefklimaat. Voor bedrijven en bewoners is de kwaliteit van de buitenruimte een reden om 

zich wel of niet ergens te vestigen. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de woonomgeving zelfs 

het gedrag van mensen beïnvloedt. Bovendien is bekend dat de economische waarde van de stad mede 

afhankelijk is van de kwaliteit en uitstraling van het openbaar gebied.  

 

Een groene omgeving 

- bevordert fysieke en psychische gezondheid: heeft een gunstige invloed op concentratievermogen en 

productiviteit, vermindert ziekteverzuim, stress en vermoeidheid; 

- vormt een positieve omlijsting voor monumenten en pittoreske doorkijkjes, benadrukt de schoonheid 

ervan; 

- verzacht de stenigheid van steden; 

- bevordert de afwatering binnen een grotendeels versteend gebied; 

- kan (woon- en werk)wijken meer hittebestendig maken; 

- kan de biodiversiteit bevorderen; 

- kan beweging stimuleren; 

- verbetert de kwaliteit van het luchtklimaat en kan fijnstof afvangen; 

- kan ingezet worden om looproutes en sfeergebieden te duiden. 

http://www.encie.nl/definitie/Groep
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2.3 Eisen voor gebruik van openbare ruimte en groen in de binnenstad 
 

De binnenstad van Delft kenmerkt zich door een grote diversiteit aan gebruikers. Natuurlijk is het de directe 

leefomgeving van de bewoners, die zich in verschillende opbouwfases bevinden, maar de binnenstad 

ontvangt daarnaast op dagelijkse basis een schare aan andere gebruikers: 

- bezoekers aan bewoners 

- bezoekers aan horeca 

- bezoekers aan detailhandel 

- ondernemers 

- werknemers 

- toeristen, recreanten 

 

Al deze gebruikers van de binnenstad stellen andere eisen aan de openbare ruimte en groenvoorzieningen. 

Zo hebben gezinnen met jonge kinderen meer behoefte aan speelvoorzieningen en hebben ouderen en 

bijvoorbeeld alleenstaanden meer behoefte aan verblijfsruimte, waar zij bij gebrek aan een eigen 

buitenruimte bij mooi weer gebruik van kunnen maken. Ook toeristen en winkelend publiek hebben andere 

wensen, bijvoorbeeld t.a.v. de verblijfskwaliteit. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid dient hier 

vanzelfsprekend rekening mee te worden gehouden. In ons onderzoek hebben wij niet getracht deze 

behoefte volledig te onderkennen, omdat wij hiervoor onvoldoende demografische gegevens tot onze 

beschikking hebben. Wel hebben wij rekening gehouden met de beleving en waardering voor de 

verschillende plekken vanuit de buurt en de leden van de verschillende belangenverenigingen in de Delftse 

binnenstad.  

 

2.4 Typeringen van de openbare ruimte en groenplekken in de binnenstad 
 

Voor onze inventarisatie hebben wij de onderzochte plekken in 3 verschillende groepen onderverdeeld, op 

basis van het gebruik. Dit zijn respectievelijk: 

- belevingsplekken, zoals de groenstrook langs het kanaal; 

- gebruiksfunctie, zoals bijvoorbeeld het speelterreinen; 

- combinatieplekken, waar de beleving wordt gecombineerd met gebruik, bijvoorbeeld ’t Carto. 

 

2.5 Uitgangspunten voor beleid van de gemeente Delft 
 
De gemeente Delft heeft een aantal jaren geleden een nota geschreven over groenbeleid en de ecologische 

hoofdstructuur. Een aantal punten daaruit heeft ons als belangenverenigingen zeer aangesproken: 

…..In  Delft  vormt  de  natuur  een  essentieel  onderdeel  van  het  stadsgezicht….   
 
…..De gemeente Delft onderkent dat groen- en waterelementen in de stad bijdragen aan het 
verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid…. Een aantrekkelijke en gevarieerde 
woonomgeving  bevordert  het  welzijn…..   
 
…..Behoeften van burgers, bedrijfsleven en instellingen spelen een leidende rol. 
Communicatie en dialoog is een integraal onderdeel van de verschillende stappen in het 
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beleidsproces: participatie en inspraak bij planvorming, waar mogelijk samenwerken in de 
uitvoering en actieve deelname bij evaluatie van projecten…. 
 
…..Vergroten maatschappelijk draagvlak….Betrekken  van  belanghebbenden  bij  de  
planvorming,  uitvoering  en  evaluatie….Opstarten  van  Natuur  in  de  wijk  projecten  gericht  op  
bewoners…..  Initiëren  van  projecten  waarbij  de  betrokkenheid  van  burgers  bij  de  natuur  in  
hun omgeving vergroot wordt. Door projecten als boomspiegels en geveltuinen en het 
project Natuur in de stad wordt tegemoet gekomen aan deze wensen….. 
 
…..Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het ecologiebeleid geen sluitpost is, maar 
erkend wordt als voorwaarde voor een aangenaam, leefbaar en natuurlijk stedelijk 
milieu. Het is daarmee integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid….. 
 
Bron: Ecologieplan Delft 2004-2015 

 

Bij het opstellen van de aanbevelingen in dit rapport hebben wij deze uitgangspunten van de gemeente Delft 

als leidraad genomen, om zodoende direct aansluiting te hebben bij het reeds in gang gezette beleid en zo 

snel mogelijk tot een concrete aanpak te kunnen komen. 
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3. Algemene aanbevelingen t.a.v openbare ruimte en groenplekken in de 
Binnenstad 

 

Over het algemeen dient een openbare ruimte aan een aantal eisen te voldoen om als prettig ervaren te 

worden. Met name de uitstraling en de veiligheid die worden ervaren, bepalen in hoge mate het gebruik en 

de beleving en dus de kwalitatieve waardering vanuit de omgeving en de gebruikersgroepen.Hiervoor 

hebben wij een aantal uitgangspunten benoemd: 

 

3.1 Zicht 
 

Plekken waar weinig zicht op is vanuit aanwonenden of passanten leiden al snel tot ongewenst gebruik door 

hangjongeren en zelfs drugsgebruikers. Wanneer een plek juist is gecreeerd om bijvoorbeeld kinderen te 

laten spelen, wil je hier zeker geen drugsresten of zelfs gebruikte injectienaalden aantreffen. Voor bepaalde 

openbare  plekken  verdient  het  aanbeveling  om  bijvoorbeeld  ’s  avonds  te  zorgen  voor  goede  verlichting.  

Daar waar nodig dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om hangjongeren te weren. 

 

3.2 Afsluiting 
 

Sommige openbare plekken zijn specifiek bedoeld voor direct aanwonenden. Dit heeft ertoe geleid dat er in 

de loop van de tijd afspraken zijn gemaakt met de buurt over een afsluiting na zonsondergang of vanaf 

bijvoorbeeld een bepaalde tijd. Ervaring leert dat een dergelijk sleutelplan dat veelal door buurtbewoners 

wordt uitgevoerd, zeer effectief is in het tegengaan van hangjongeren en vernielingen. Goed overleg met de 

buurt zou ertoe kunnen leiden dat meer plekken een dergelijk sleutelplan gaan krijgen, waardoor de 

betrokkenheid vanuit de buurt toeneemt en de kwaliteit van de plek gewaarborgd blijft. 

 

3.3 Onderhoud 
 

Groene plekken behoeven periodiek onderhoud, waarbij het aanwezige groen wordt gesnoeid, gemaaid en 

verzorgd. Speelvoorzieningen dienen ook nagekeken en gerepareerd te worden, eventueel zelfs van een 

nieuwe verflaag te worden voorzien, als gevolg waarvan de uitstraling fris blijft. Dit draagt bij tot 

gebruiksgenot en vermindert het aantal vernielingen. Momenteel heeft een groot aantal van de onderzochte 

plekken duidelijk achterstallig onderhoud, dit dient snel te worden opgepakt. Daarnaast is het van groot 

belang voor de uitstraling dat de prullenbakken regelmatig worden geleegd en zwerfvuil periodiek wordt 

verwijderd. Slecht onderhouden groen- en speelplekken werken verdere verloedering in de hand. Door het 

actief stimuleren van subsidie voor aanleg van eigen initiatieven, kan het dure onderhoud worden 

overgenomen door de initiatiefnemers. Hiermee wordt de betrokkenheid bij het project en dus de kwaliteit 

van de ruimte gewaarborgd.  
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3.4 Buurtparticipatie 
 

Het burgerinitiatief voor de herinrichting van de speelplaats aan de Yperstraat laat zien dat er behoefte is 

aan buitenruimte en dat men bereid is om hier een actieve bijdrage aan te leveren. Ook het sleutelplan voor 

bijvoorbeeld  ’t  Carto  bevestigt  dit.  Door  de  gebruikers  en  omwonenden  actief  te  betrekken  ontstaat  er  

automatisch meer betrokkenheid, is er meer toezicht, worden de plekken intensiever gebruikt en blijft de 

uitstraling hoogwaardiger. Als belangenverenigingen in de binnenstad zijn wij alleszins bereid om samen met 

de gemeente Delft de bereidheid van de bewoners hiertoe te polsen en te stimuleren. Door het actief 

betrekken van bewoners bij groenprojecten en daadwerkelijk inspraak te organiseren en eigen initiatieven te 

stimuleren wordt de betrokkenheid van bewoners vergroot en kan een deel van het onderhoud door 

bewoners worden overgenomen. De gemeente Delft stelt in hun eigen beleid dat behoefte van bewoners 

een leidende rol zou moeten spelen bij het uitvoeren van groenprojecten. Eigen initiatieven van bewoners 

wijzen zoals gesteld, per definitie op grote betrokkenheid en kwalitatief hoogwaardige invulling van 

projecten. Deze zouden daarom vaker door de gemeente moeten worden toegewezen. Als 

belangenverenigingen zijn wij bereid om hierin een coördinerende rol naar de gemeente toe te vervullen. 

 

3.5 Alternatieve groenvoorzieningen 
 

Hoewel in eerste instantie geen deel van onze inventarisatie, willen wij toch aandacht vragen voor 

ervaringen in een aantal andere nederlandse steden met een historische binnenstad. Omdat binnensteden 

van oudsher weinig mogelijkheden hebben voor groenontwikkeling, hebben steden als bijvoorbeeld Arnhem, 

Leiden, Haarlem, Amersfoort, Den Bosch, Leeuwarden en Nijmegen ervoor gekozen om de binnenstad te 

vergroenen door gericht en daar waar mogelijk verticaal groen, dat is groen op gevels, aan te brengen. 

Deels is dit door de gemeenten zelf uitgevoerd, maar diverse gemeenten hebben bewoners gesubsidieerd 

met de aanschaf van gevelgroen voor hun panden. Bijkomend voordeel van een dergelijke constructie is dat 

het onderhoud hiermee een verantwoordelijkheid wordt van de bewoners, hetgeen de kosten voor de 

gemeenten drastisch drukt. Met dit gevelgroen is de natuur een beetje teruggebracht in de stenige stad en 

fleuren straten en pleinen op. Daarnaast zorgt dit groen voor het gewenste betere stadsklimaat en een 

verbeterde luchtkwaliteit. Bijkomend voordeel is dat met het aanbrengen van klimgroen graffiti wordt 

tegengegaan.  

        
gevelgroen Agnietenpad     gevelgroen Pieterstraat 
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Ook in de Delftse binnenstad zijn er veel plekken waar dit principe toepasbaar is, wij willen de gemeente 

Delft dan ook vragen om hier actief onderzoek naar te doen. Als belangenverenigingen hebben wij zelf ook 

een aantal plaatsen geinventariseerd waar wij graag gevelgroen zouden willen laten plaatsen. De 

haalbaarheid hiervan willen we graag op korte termijn met de gemeente bespreken.  
 

Het beplanten van boomspiegels heeft hetzelfde effect. De gemeente heeft mogelijkheden om bewoners en 

ondernemers hiervoor te subsidiëren, maar wij zouden hier graag een actiever beleid voor zien. Ook hier 

geldt dat de gemeente bewoners subsidieërt voor wat betreft de aanschaf van planten en bijvoorbeeld 

bloembollen, maar het relatief dure onderhoud komt dan voor rekening van de bewoners en ondernemers. 

Ook voor wat betreft het stimuleren van aanleg en onderhoud van fleurige boomspiegels en verticaal groen 

willen wij als belangenverenigingen in samenspraak de gemeente Delft een actieve rol vervullen. 

 

 
 boomspiegel voldersgracht 

 

3.6 Diversiteit versus homogeniteit 
 

Over het algemeen geldt dat afwisseling in beplanting de waardering en beleving verhoogt. Echter in een 

historische binnenstad dient ook rekening te worden gehouden met het type boom dat bijvoorbeeld 

historisch gezien altijd langs de grachten heeft gestaan. Een niet homogene aanplant langs de gracht 

verrommelt al snel het juist zo gewenste beschermde stadsgezicht. 

 

         
       Rietveld             Rietveld 

 
Daarnaast verdient het ook aanbeveling om een aantal richtlijnen op te stellen voor het beplanten van 

boomspiegels. Deze zouden zich met name moeten richten op afrastering, eventueel ophogen van de grond 
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en eventueel aan te brengen afrastering. Verkeerd aangelegde minituintjes kunnen een negatieve invloed 

hebben op de gezondheid van de bomen, met alle nadelige gevolgen van dien.  

 

         
boomspiegels Voldersgracht         boomspiegel Vrouw Jutteland 

 
Ook  dienen  er  eisen  gesteld  te  worden  aan  een  bepaalde  kwalitatieve  uitstraling  om  met  recht  ‘wildgroei’  te  

voorkomen. Vanzelfsprekend willen wij als belangenverenigingen in overleg met onze leden en de gemeente 

Delft een actieve rol spelen om richtlijnen voor het beplanten van boomspiegels op te stellen. Hierbij zou het 

dan wel de verantwoordelijkheid van de gemeente moeten zijn om bijvoorbeeld uniform 

afrasteringsmateriaal beschikbaar te stellen.  

 

         
boomspiegels Rietveld                boomspiegel Choorstraat 

 
De OBD heeft hangbakken opgehangen aan lantaarnpalen in de binnenstad en verzorgt tevens het 

onderhoud van deze bakken. Dit vinden wij een prachtig initiatief dat door alle gebruikers van de binnenstad 

wordt gewaardeerd. Wij zouden graag zien dat dit in samenspraak met de gemeente Delft wordt uitgebreid.  

 

 
       hangbak 
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3.7 Spreiding van het groen door de binnenstad 
 

Om organisatorische redenen hebben wij het gebied ten noorden van de Kantoorgracht niet meegenomen in 

dit onderzoek. Dit is echter een gebied met veel openbaar groen (o.a. Koningsplein, Kalverbos en 

Wallertuin). Desalnietemin valt ook zonder deze aanvullingen op dat de noordelijke binnenstad meer groen 

en pleinen herbergt dat het Zuidelijke deel. Bovendien is het groen hoogwaardig van kwaliteit (o.a. 

Doelentuin en Schuttersveld). Met name in het Zuidelijke deel van de binnenstad is de laatste jaren veel aan 

herontwikkeling van kavels gedaan. Een groene invulling van deze gebieden is hierbij achterwege gebleven. 

Wij pleiten er daarom voor dat bij de toekomstige herontwikkelingen met name in het Zuidpoort gebied dit 

aspect ook wordt meegenomen. Met name bij de herontwikkeling van de Gasthuisplaats en het gebied 

rondom de Yperstraat liggen hiervoor goede kansen.  

 

3.8 Conclusie 
 

Groen heeft een positief effect op de leefomgeving en het welbevinden van mensen. De binnenstad van 

Delft biedt veel kansen voor groen en leefbare openbare ruimte. Momenteel constateren we dat veel plekken 

achterstallig onderhoud hebben en dat er veel zwerfvuil wordt aangetroffen. Dit werkt verloedering in de 

hand. Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente Delft in overleg met de belangenverenigingen op korte 

termijn een actieplan opstelt. Conform eigen uitgangspunten zou de gemeente meer burgerinitiatieven 

moeten ondersteunen, met name op het gebied van gevelgroen. Daarnaast verdient het aanbeveling om 

richtlijnen op te stellen t.a.v. het inrichten van boomspiegels. Op deze manier wordt de betrokkenheid 

vergroot, kan een deel van het dure onderhoud worden overgenomen door bewoners en betrokkenen 

waarmee de kosten voor de gemeente dalen en de kwalitatieve uitstraling van het groen in de binnenstad 

toeneemt. Tot slot willen wij de gemeente vragen om bij de toekomstige herontwikkeling van kavels in de 

binnenstad, met name in de zuidelijke binnenstad, ook ruimte te reserveren voor de aanleg van kwalitatief 

hoogwaardig groen. 
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4. Aanbevelingen t.a.v. de geïnventariseerde openbare en groenplekken in de Delftse binnenstad 
 

Plek Inventarisatie Pluspunten Minpunten Aanbevelingen 

Spelplek Hamtunnel / Achterom 

 

Gebruiksfunctie 
Speelelementen:  
- zandbak  
- glijbaan 
- wipkip 
- draaimolen 
 
Groen:  
- 2 oudere bomen 
- 1 jonge boom 
- gras, 
- heesters 
 
Inrichtingselementen: 
- 1 vuilnisbak 
-  tegels/rubber  
- 2 bankjes 
- hek 

verder een uitbouw in de hoek, 
2 treden op, tegels -ongelijk- 
met gras ertussen, aan de 
overkant een kleine plek, niet 
ingericht met 2 bomen 

- enige speelplek in deze 
omgeving 

- open hoekligging 
- gebruik door groep peuters 

(van Kinderontwikkelings-
centrum Carpe Diem aan 
het Achterom) 

 

- duidelijk achterstallig 
onderhoud 

- rommelige inrichting 
- uitstraling van een vieze 

speelplek  
- soms in gebruik bij junks, 

hangjongeren en zwervers 

 

- plek is tijdelijk opgeheven 
a.g.v. werkzaamheden 
zuidwal 

- handhaven, belangrijke 
plek in de buurt.  

- op peil brengen van 
speelvoorzieningen.  

- de bestrating en 
groeninrichting verbeteren  

-  regulier onderhouden 

 

Pieterstraat 

 

Gebruiksfunctie 
Inrichtingselementen: 
- 6x  “amsterdammertjes"  in  

kleur, 
- 2 toegangshekken 
- 1 vuilnisbak 
- tegels 
- hek 
 
Groen: 
- trapveldje  
- heuvel met boom/gras 
- gevelgroen 

- groenplekje als rustpunt 
nabij het winkelgebied 

- verborgen, introverte 
ligging 

- een mooie boom 
- trapveldje voor (kleinere) 

kinderen.   

- geen zitmogelijkheid 
- veel zwerfvuil 
- vaak in gebruik door 

hangjongeren 
- graffiti op aangrenzende 

muur 

 

- in de toekomst handhaven 
als (semi openbare) 
openruimte welke in relatie 
moet worden gebracht met 
de toekomstige 
bebouwings-ontwikkeling 
aan de Pieterstraat.  

- uitnodigender karakter 
meegeven, oogt nu niet 
welkom 

- eventueel nieuwe 
ondergrond (kunstgras) 
voor voetbalveldje 
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Speelterrein Yperstraat/Doornikstraat 

 

Gebruiksfunctie 
Speelelementen: 
- 1 glijbaan/klimrek 
- 3 wipkippen 
- 1 rekje 
- 1 trapveldje met hek (gras-

zand) 
 
Groen: 
- 6 bomen 
- struiken 
 
Inrichtingselementen: 
- 2x water/blauwe tegels 
- 3 vuilnisbakken 
- tegels/rubbertegels 
- 2 toegangshekken  

 

- enigszins verborgen 
- aardige oriëntatie op zon 
- wordt veelvuldig door de 

weeks gebruikt als 
speelplaats door Oostpoort 
school 
 

 

- geen banken 
- slecht onderhouden, 

rommelige omgeving 
(achterkanten, parkeren) 

- Doorniksteeg heeft 
behoorlijk achterstallig 
onderhoud (straatwerk) 

- veel zwerfafval 

 

- handhaven en opwaarden 
als kwalitatief 
hoogwaardige speelplek 

- subsidiëren opgestart 
burgerinitiatief 

 

Groenstrook Zuidergracht 

 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- Gras 
- Struiken 
- Bomen 
 
Inrichtingselementen: 
- vuilnisbakken  
 

- belangrijke groenstrook 
- monumentale waarde 

vanwege de aanwezige 
bomen 

- prachtige verblijfs- 
wandelkwaliteit 

- bbq-en, buiten zitten door 
omwonenden komt vaak 
voor bij mooi weer 

 

- wordt veelvuldig als 
uitlaatstrook gebruikt, 
hondenpoep is ergernis 
van omwonenden 

- geen bankjes 
(flaneerkwaliteit) 

 

- handhaven en goed 
onderhouden 

- toevoegen van 
inrichtingselementen om 
verblijf te veraangenamen, 
bijvoorbeeld bankjes en 
eventueel picknicktafels, zo 
dicht mogelijk bij de 
Oostpoort 
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Groenplek Oostpoort 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- gras 
- 2 bomen  
- Bloemperk 
 
Inrichtingselementen: 
- 2 banken  
- kunstwerk  
 
decor voor de Oostpoort gezien 
vanaf Oostsingel/Kanaalweg 

- hoge verblijfskwaliteit 
- toeristische atractieve plek. 
- prachtige groene publieke 

plek 

 

- slechte staat van 
onderhoud voetpad 

 

- verbeteren van het voetpad 
- goed onderhouden, i.v.m. 

toeristische 
aantrekkingskracht 

 

Groenstrook Oranje Plantage 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- gras 
- bomen  
- heg 
 
Inrichtingselementen: 
- banken  
- voetpad  
 

 

- zeer hoge verblijfskwaliteit 
- prachtige groene publieke 

plek 
- wordt veelvuldig gebruikt 

om te flaneren langs het 
kanaal 

- in de middag een  
zonneplek 

- slecht staat van ondehoud 
voetpad 

- bankjes halverwege zijn 
soms hangplek voor 
jongeren 

- hierdoor veel zwerfvuil. 

 

- prioriteit vernieuwen 
verharding pad 

- vuilnisbakken plaatsen bij 
de bankjes om zwerfvuil 
tegen te gaan 

- verbeteren kwaliteit 
inrichting door bankjes in 
het zicht te plaatsen, om 
verloedering tegen te gaan 

Binnenterrein ’t Carto 

 

Combinatieplek 

Speelelementen: 
- tafeltennistafel 
- hinkel + stippenbaantje 
- 1 palen/touwconstructie 
- 2 hoorns 
 
Groen: 
- grasheuvel  
- bomen 
 
Inrichtingselementen: 
- bankjes 
- vuilnisbakken 
 

- volledig heringericht 
gebied, kwalitatief 
hoogwaardig 

- recent is het metselwerk 
van de tuinmuur vernieuwd 

- stilteplek in binnenstad 
- vrijwel altijd rustig 
- semi publieke plek, 

ingesloten door huizen 

- terrein zou alleen overdag 
toegankelijk zijn in verband 
met avondoverlast,  ’s-
avonds is toegang de 
toegang aan de 
oranjestraat en  aan het 
ooosteinde open 

 

- prima opgeknapt, 
regelmatig onderhouden 
om deze plek in stand te 
houden 

- alle toegangen conform 
oorspronkelijk plan 
afsluitbaar maken 

 



Groen en openbare ruimte in de Delftse binnenstad, een aanbeveling        15 

Plek Inventarisatie Pluspunten Minpunten Aanbevelingen 

’t  Hartjesveld 

 

 

Combinatieplek 
Speelelementen: 
- 2 schommels 
- 1 glijbaan 
- 1 stippenplek 
- 1 hinkelbaan 
- 2 rekjes 
- 1 wipkip 
- voetbal/basketbal kooi 
 
Groen: 
- 3 hele jonge kastanjes 
 
Inrichtingselementen: 
- 4 bankjes 
- 2 afvalbakken 
- tegels/ rubber 

- hoogwaardig speel en 
verblijfsplek  

- deze plek wordt veelvuldig 
gebruikt zowel door 
spelende kinderen als door 
de omwonenden  

- rustplek voor omwonenden, 
wordt ook als zodanig 
frequent gebruikt 

- er is veel achterstallig 
onderhoud 

- bij de peuterspelplek zijn 
geen makkelijk zittende 
bankjes (nu alleen bielzen 
banken) 

 

- groene inrichting zou beter 
kunnen met meer diversiteit 
van groen, bijvoorbeeld 
door het toepassen van 
gevelgroen 

- speelplaats voorzien van 
bankjes voor 
toezichthoudende ouders 

 

Speelplek aan Hopstraat  

 

Gebruiksfunctie 
 
Groen: 
- 2 bomen 
 
Afgelopen najaar zijn op 
verzoek van buurt speel- en 
inrichtingselementen 
weggehaald om overlast te 
beperken 
 
 

 
 

- hele vieze speelplek (= 
grote kattenbak)  

- heel veel achterstallig 
onderhoud  

- veel schaduw 
- onaantrekkelijke plek 
- hobbelige ondergrond 
- veel overlast van 

hangjongeren en zwerfafval 

- openbare plek opheffen, 
buurtbewoners hebben zelf 
geconstateerd dat deze 
plek niets toevoegt aan de 
leefomgeving 

- uitgeven als tuin aan 
woningen of bebouwen met 
beperkt aantal woningen 

- eventueel bergingen 
bouwen (afsluitbaarheid 
belangrijk) 
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Donkerstraat/Harmenkokslaan 

 

Gebruiksfunctie 
Speelelementen: 
- 2 wipkippen 
- 1 klimrek 
- 1 huisje 
 
Groenelementen: 
- gras 
 

- goed bruikbaar voor 
omwonenden 

 

- niet verlicht 
- hangjongeren 
- veel zwerfvuil en afval 

hangjongeren 
- achterstallig 

groenonderhoud 

- handhaven als semi-
openbaar gebied  

- verlichten tegen 
hangjongeren 

- regelmatig het zwerfvuil 
opruimen en vuilnisbak 
legen 

- regelmatig onderhoud aan 
het groen plegen 

Trompetstraat 

 

Gebruiksfunctie 
Speelelementen: 
- schommel 
- 1 klimrek met glijbaan 
- 1 wipkip 
 
Groenelementen: 
- 2 bomen 
 
Inrichtingselementen: 
- Bankjes 
- Prullenbak 
- Muurschilderingen 
 

- mooie speelplek 
- oogt uitnodigend 

- veel onkruid - handhaven en goed 
onderhoud plegen 

- regelmatig prullenbak legen 

Groenstrook langs Gashouderspad 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- gras 
- bomen 
 
Inrichtingselementen: 
- 2 bankjes 
 
 

- potentieel mooie ligging  - groenstrook dient 
voornamelijk als uitlaatplek, 
veel hondenpoep 

- versterken Laan karakter 
door aanplanten van grote 
smalle hoge bomen als 
tegenhanger van de 
tegenoverliggende 
Kanaalweg 

- treurwilg terugplanten bij de 
Hambrug 

- bankjes bijplaatsen 
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Groenstrook Nieuwelaan 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- gras 
- monumentale bomen 
 

- monumentaal karakter 
bomen 

- kromming van de weg 
versterkt laan karakter 

- nabij Laga sterke 
verrommeling in verband 
met opstelplek 
roeibotentrailer. 
Groenstrook is 
voornamelijk uitlaatplek. 

- matig onderhoud (gras en 
bomen) 

- bomen in gras behouden, 
voorkomen dat er struiken 
komen of andere lage 
begroeing.  

- geen bestrating of 
functionele indeling maken.  

- de aansluiting op het 
terrein van Laga groen 
herinrichten, voorkomen 
dat deze plek als opstelplek 
voor de boten(wagen) van 
Laga wordt gebruikt. 

 

Binnenhof Klaeuwshofje 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- gras 
- bloemperken 
- bomen 

- zeer rustig (wat ook de 
wens is van de bewoners) 

- prachtig en weelderig 
binnenhof, is een 
verborgen parel 

- hofje is eigendom van 
Vestia, zeer goed 
onderhouden bebouwing 
en tuin 

- hof is eigenlijk alleen voor 
bewoners. Overdag kan 
men het hof bezoeken 

- monument absoluut 
handhaven en in stand 
houden. 

Stadsplein Beestenmarkt 

 

Gebruiksfunctie 
Groen: 
- monumentale bomen 
 
Inrichtingselementen: 
- openbare bankjes 
- terrassen horeca 
- standbeeld koe 
- historische elementen 

inrichting vroegere 
beestenmarkt 

 

- fantastisch horecaplein 
- belangrijke publieke functie 

in de binnenstad 

- veel evenementen zorgen 
voor fikse geluidsoverlast 

- karakter en wisselend 
gebruik instandhouden.  

- eventueel de bomen in 
avondsituatie van onder af 
aanlichten 

- aantal evenementene met 
geluidsoverlast beperken 
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Beweegtuin Kruisstraat 

 

Gebruiksfunctie (?) 
Speelelelementen 
- speeltoestellen 
- zandbak 
 
Inrichtingselementen 
- beweegtoestellen 
- bankjes 
 
Groen: 
- grote plantenbakken met 

jonge aanplant 
- afscheiding van bamboe 

matten 
 

 
-  wateroverlast op 

bestaande harde vloer 
- armoedige afscheiding 
- onaantrekkelijke uitstraling 
- weinig groen 
- geen schuilmogelijkheid bij 

regen 
 

- wij pleiten voor een sterke 
kwalitatieve impuls om de 
gebruiksmogelijkheden te 
vergroten 

- de afwatering dient goed 
geregeld (wateroverlast 
oplossen!) te worden, 
gedeelte overkappen.  

- suggestie: bestemmen als 
(tijdelijke) openbare 
fietsenstalling ter ontlasting 
van het (wild) fietsparkeren 
in het Zuidpoortgebied 

Bastiaanplein 

 

Gebruiksfunctie 
Groen: 
- 2 pergola's 
- 3 boomeilanden met zitrand 
- buksusbakken 
 
Inrichtingslementen 
- banken  
- verschillende design 

afvalbakken 
 

- nieuwe stedelijke context 
vormt een toevoeging in 
het winkelgebied 

- altijd levendig 

- aanblik is rommelig en 
onrustig, mede als gevolg 
van het grote aantal 
lukraak geparkeerde 
fietsen 

- aanpak  overlast van de 
overal gestalde fietsen, 
eventueel in relatie met een 
stalling in de beweegtuin. 

- beter onderhoud 
boomspiegels 

- vervangen van dode 
buksussen in pot 

Vesteplein 

 

Gebruiksfunctie 

Groen: 
- 1 monumentale boom 
 
Inrichtingselementen: 
- 2 banken in de schaduw 
- horecaterrassen 
 

- noodzakelijke open ruimte 
tussen binnenstad 
onwaardige hoogbouw 

- horeca voegt benodigde 
sfeer toe 

- geen echt plein als gevolg 
van grootte 

- kris kras gestalde fietsen 
verstoren beeld 

- monumentale boom  in 
stand 
houden/onderhouden. 
Terrassen dienen zich aan 
de voorschriften te houden: 
handhaving! 

- eventuele aanpassing 
bocht naar achterom 
conform voorstel 
Zuidpoortvereniging. 
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Ezelsveldlaan voor Dock van Delft 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- 2 volwassen 

kastanjebomen (herplant in 
2008) met zitrand  

 
Inrichtingselementen: 
- monument voor Tom Boon 
 

  
- belangrijke plek, 

handhaven en 
onderhouden 

 

Open plek langs Agnietenpad 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- 2 bomen 
- beplante boomspiegel 

(aangelegd door bewoners 
met subsidie gemeente) 

 
  

- bewoners hebben zelf 
boomspiegel aangepakt 

- pleintje wordt soms door de 
Oostpoortschool gebruikt 

- herbestraat in 2008 
waardoor het er goed 
uitziet. 

 

- geen uitnodigende ruimte 
- alleen toegang tot 3 

aanliggende huizen en 
achteruitgang 2 tuinen 

- stalen loods is eigendom 
van gemeente en zal op 
termijn verdwijnen. Hierna 
zal het pleintje worden 
ingericht als verblijfsruimte 
met bankjes e.d. 

- wens van omwonenden is 
om het gebied een meer 
groene uitstraling te geven. 
bijvoorbeeld door leilinden 
langs het aangrenzende 
schoolplein te planten en 
de muren te laten 
begroeien. 

Molstraat 

 

Gebruiksfunctie 
Speelelementen: 
- hinkelbaan 

Groen: 
- bomen 
- bossage 
 
Inrichtingselementen: 
- 2 prullenbakken 

 
- slecht onderhouden, zeer 

hobbelige ondergrond met 
veel onkruid 

- geen toegevoegde waarde, 
wordt nu als fietsenstalling 
gebruikt. Wellicht inrichten 
als fietssenstalling voor 
buurtbewoners, nu staan er 
veel fietsen in de steeg 
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Maria van Reigerberghof 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- pergola’s 
 
Inrichtingselementen 
- zitbanken 
 

- aantrekkelijk verblijfsgebied  - karakter hof handhaven 
- overdag  openbaar    ’s-

avond afgesloten. 

Visstraat speeltuintje 

 

Gebruiksfunctie 
Speelelementen:  
- wipkip 
- klimrek 
- schommel (2 elementen) 
- wip 
- huisje gekleurd overdekt!! 
- hinkelbaan 10 tegels 
-  
Groen:  
- Kunstgras 
- Grote (linden)boom 
- 3 kleine nieuwe boompjes 
- zuidzijde:bloemplantsoen  
- noordzijde: struiken, klimop  
- westzijde muur klimmers 
 
Inrichtingselementen: 
- Stenen tafel + ingelegd 

dam/schaakbord en vaste 
banken 

- 2 metalen zitbanken 
- Afvalbak 
 

- div woningen kijken uit op 
de plaats 

- groene ondergrond (mooi, 
en zacht, dempt ook 
geluid) 

- hekwerk niet afsluitbaar 
- grafitti op muren en 

elctriciteitshuisje 
- veel peuken en klein afval 

bij en in huisje 
- zwerfafval in groen langs 

speelplaats 
- buren klagen ook dat er 

vaak jeugd IN het huisje zit 
(roken, drank, lawaai en 
weed roken) 

- scooter en fiets binnen het 
hekwerk 

- hondenpoep 

- electriciteitshuisje: 
beschilderen met leuke 
kinderafbeelding 

- bord met spelregels! 
- toezicht beter reguleren, 

zeker in zomer /weekend 
tot in de nacht (is al wel 
eens contact over geweest 
met buurtagent) 

- contact zoeken met 
bewoners 
appartementengebouw en 
buurhuisje (met raam op 
zuidwestzijde) 
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Speelplaats Roode Leeuwpoort/ 
Dirklangenstraat 

 

Belevingsgebied 
 
Groen: 
- 1 boom  
- noordzijde klimop langs 

huis 
- 3 bloeiende boompjes  
- zuidwestzijde: haagje  

 
Inrichtingselemenenten 
- ondergrond deels harde 

tegels en steentjes 
- deels zwarte tegels zachte  
- zitbank hout/metalen frame 
- afvalbak 
 

- sociale controle door 
huizen 

- wordt veel gebruikt 
- goede verbinding met 

Dirklangendwarsstraat 

- grote parkeerplaats met 
toerit direct aangrenzend 

- grafitti op Noordmuur 
- hekje: sluiting kapot en 

hele hek ziet er 
"armoedig", vuil uit 

- paar peuken bij bank en 
naast (!) afvalbak 

- 's avonds last van 
hangjeugd 

- noordzijde beter laten 
begroeien 

- maar deze muur wordt ook 
als "trapmuurtje" gebruikt: 
suggestie: (vang)hek 
plaatsen en muur goed te 
laten begroeien 

- hek (zwart) schilderen 
- buurt: iets grotere kinderen 

willen graag een 
tafeltennistafel oid 

Binnentuin gemeentehuis 

 

Gebruiksfunctie 
 
Groen: 
- bomen/bossage 
- plantenbakken 

 
Inrichtingselemenenten 
- waterpartij 
- zitbanken 
- afvalbakken 

 

- mooi gelegen gebied 
- wordt  ’s  nachts  afgesloten 

- bijzonder slecht 
onderhouden, veel onkruid  

- hondenpoep en veel afval 
op de grond 

- onderhoud plegen en 
gebied aantrekkelijk maken 
om te verblijven 

- picknicktafels plaatsen met 
afvalbakken om als 
lunchplek te dienen 

- aantal 
fietsenstallingsplaatsten 
uitbreiden, kan prachtig als 
stalling dienen voor 
bezoekers aan de 
binnenstad 

Hofje van Almonde 

 

Belevingsgebied (privé) 
 
Groen: 
- 2 grasperken 
- lage haag 

 

- zeer rustige ligging 
- privé 

 - monument absoluut 
handhaven en in stand 
houden 
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Bagijnhof/"middenberm" 

 

Gebruiksfunctie 
Speelelementen: 
- overdekt klimhuisje 
- wipkip 
 
Groen: 
- 4 oude kastanjebomen 
 
Inrichtingselementen: 
- beeld Stalpaert v/d Wiele 
- 3 metalen zitbanken 
- 3 afvalbakken 
- 2 plantenbakken  
- 1 houten picknicktafel met 

2 aangebouwde banken 
 

- beoordeeld als openbare 
verbllijplaats: goede 
schaduw van bomen 

- speelplaats: goed autovrij, 
want hoge stoepranden 

- diverse huisjes met 
plantenbakken en bankjes 
aan westzijde  

- grind als ondergrond 
- bol oppervlak: dus geen 

balspelletjes 
- niet vrij van grasjes en mos  
- als geheel een zeer 

rommelige, weinig 
aantrekkelijke, niet 
uitnodigende aanblik 

- rond en in huisje peuken 
- kleine grafitti op huisje 
- geen afscheiding van de 

weg 
 

- zou mooie plek zijn voor 
jeu de boules 

- plantenbakken bijplaatsen 
om gebied op te fleuren en 
te compenseren voor 
parkeerplaatsen 

- 1e kastanjeboom vanaf 
Phoenixstraat: in zeer 
slechte staat, deze moet 
worden verzorgd voordat 
deze te ziek wordt. 

 

Agathaplein (=openbare ruimte) 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- struiken 
- grote oude monumentale 

kastanjebomen 
 
Inrichtingselementen: 
- 3 (allemaal anders 

gekleurde) afvalbakken 
- delftblauwe lantaarnpalen 

 

- de prachtige sfeer 
- de totale monumentale 

bijna serene sfeer en 
monumentale waarde  

- prachtige verblijfsruimte  
- voldoende sociale en 

cameracontrole (museum 
Nusantara) 

- overdag de aanwezigheid 
van winkeltje van 
Kouwenhoven 

- fietsers 
- de 3 delftsblauwe  

lantaarnpalen detoneren 
met monumentale 
omgeving 

- geen zitgelegenheid 
- hondenpoep  
- achter hek met 

Phoenixstraat een zielig  
hulstboompje, in slechte 
staat  

- handhaven en goed 
schoon- en onderhouden 

- lantaarnpalen tzt 
verplaatsen naar elders 
(spoorzone)? 

- 1 kleur kiezen voor 
prullenbakken 
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Agathaplein TUIN (=openbare ruimte) 

 
 

Belevingsgebied 
Groen: 
- met kastanjes van 

Agathaplein één geheel 
- struiken, bloemen en 

kleinere bomen rondom 
- ingericht als kruidentuin 

met buxushagen 
 
Inrichtingselementen: 
- 3 houten zitbanken 
- zitbank/kunstwerk 

delftsblauw à la Gaudi 
- bronzen beeld Willem van 

Oranje centraal in 
kruidentuin 

 

- zie Agathaplein 
- aan noordzijde Prinsenhof 

museum, paar grote oude 
bomen 

- zuidzijde tuinen van 
gebouw KvK 

- "oud grof asfalt" als 
paadjes, ongelijk, gevaar 
voor struikelen 

- hekwerk vraagt hier en 
daar eem verfje, matige 
onderhoudsstaat 

- pad uit kruidentuin langs 
Prinsenhof/Nonnerie: zeer 
slechte staat van 
onderhoud: veel onkruid 

- paden aanpakken 
- onkruid langs Prinsenhof 

aanpakken 

 

Dwarsverbinding Schoolstraat 
Agathaplen 

 

Belevingsgebied 

Groen: 
- van de achtertuin van KvK 
- aan overkant deels perk 

langs tuin Schoolstraat 1 
 
Inrichtingselementen: 
- aan Schoolstraat ingang 

modern beeld de 4 
windstreken 

-  herdenkinsmonument  
45-50 gevallenen Ned Indië 

 

- redelijk nette scheiding 
tussen  KvK en 
Prinsenhoftuin 

- op zich een sfeervolle plek 
door de omgeving 

 

- oud bouwhek tussen tuin 
Schoolstraat1 en 
planten/struikenperk 

- hondenuitlaatplekken (zo te 
zien aan veel honderpoep 
in de struiken) 

- bouwhek vervangen! 
- perkje tussen tuin en 

straatje beter/voller  laten 
begroeien 
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Plek Inventarisatie Pluspunten Minpunten Aanbevelingen 

Binnenterrein Doelenstr/Paardenmarkt 

 

Combinatieplek 
Groen: 
- gras 
- 10 bomen 
 
Inrichtingselementen (door 
bewoners zelf geplaatst): 
- 2 banken 
- 1 tafel 
- vogelhuisje 

 

- hoge verblijfskwaliteit, met 
name voor aanwonenden 

- relatief onbekend en 
daarom rustig 

- wordt actief gebruikt door 
bewoners 

- rustige plek voor kinderen 
om te spelen (kan worden 
afgesloten met 
draaihekken) 

- bomen bieden schaduw 
- (nog) niet ontdekt door 

hangjongeren 

- veel overlast van 
hondenpoep 

- beter toezicht op 
loslopende honden om 
zodoende overlast van 
hondenpoep te beperken 

Groenplek Oostsingel thv Doelenstraat 
richting Koepoortbrug 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- gras 
- bomen 
- heg 
- struiken 
 
Inrichtingselementen: 
- voetpad 
- bankjes 
 
 

- goede uitstraling 
- goede afwisseling tussen 

zon en schaduw 

- veel zwerfvuil a.g.v. gebruik 
door hangjongeren 

- veel hondenpoep 
- verblijfskwaliteit 

onaantrekkelijk a.g.v. met 
name hoeveelheid 
hondenpoep 

- maatregelen treffen om 
overlast door hondenpoep 
te verminderen 
(bijvoorbeeld door plaatsen 
speciale prullenbakken) 

Groenplek Oostsingel thv Doelenstraat  

 

Belevingsgebied 

Groen: 
- gras 
- heg 
- struiken 
 
 

- aantrekkelijke groenstrook 
- goede scheiding tussen 

woningen en openbare weg 
- aantrekkelijk voor 

bewoners, zij maken hier 
met mooi weer gebruik van 

- geen goede staat van 
onderhoud, oogt rommelig 

- veel hondenpoep 

- maatregelen treffen om 
overlast door hondenpoep 
te verminderen 
(bijvoorbeeld door plaatsen 
speciale prullenbakken) 
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Plek Inventarisatie Pluspunten Minpunten Aanbevelingen 

Groenplek/Strook vanaf Roeivereniging 
richting Plantagebrug 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- bomen 
- heg 
- struiken 

 

- veel gebruikte 
doorgangsroute 

- kwalitatief hoogwaardige 
groenstrook 

 

- geen goede staat van 
onderhoud, oogt rommelig 

 

- onderhoud plegen 

Doelenplein 

 
 

Belevingsgebied 

Groen: 
- monumentale bomen 

 
Inrichtingselementen: 
- stoelen 
- afvalbakken 
- horecaterrassen 
 

- Idyllisch gelegen plein 

 

 - handhaven en in overleg 
met horeca overlast 
beperken 

Doelentuin 

 

Belevingsgebied 

Groen: 
- monumentale bomen 
- perken 

 

- prachtig gebied in 
binnenstad 

- kwalitatief hoogwaardig 

- hangjongeren veroorzaken 
zwerfvuil 

 

- in stand houden 
- onderhoud blijven 

continueren anders gaat 
hoogwaardig karakter 
verloren 
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Plek Inventarisatie Pluspunten Minpunten Aanbevelingen 

Schuttersveld 

 

 

Combinatieplek 
Dubbel gebied, plein met 
speelterrein en daarachter nog 
plein met monumentale bomen 

Speelelementen: 
- klimrek met glijbaan 
- wipkip 
- tol 

-  
- Groen: 

- 2 monumentale bomen 
 
Inrichtingselementen: 
- afvalbak 
- 2 zitbankjes 
 

Groen op plein 
- 5 monumentale bomen 
 
Inrichtingselementen: 
- zitbankjes 
 

- prachtig gelegen gebied 
- hoogwaardige uitstraling 
 

 - kwalitatief hoogwaardige 
uitstraling absoluut 
behouden 

Verwersdijk/vanderMastenstraat 

 

Gebruiksfunctie 
Speelelementen: 
- klimrek met glijbaan 
- wipkip 
- wip 
 
Groen: 
- grasveld 
 
Inrichtingselementen: 
- bankje 
- privé tuinstoelen 
- 3 afvalbakken 

 

- rustig gelegen speelgebied 
- wordt actief door bewoners 

gebruikt 

- sober ingericht - gebied kan kwaliteitsimpuls 
gebruiken, bijvoorbeeld 
door plaatsen prullenbake 
en aanvullende 
speeltoestellen 
(schommel?) 

- zandondergrond onder 
klimrek wordt veelvuldig 
door katten als kattenbak 
gebruikt. Wellicht  kan dit 
worden vervangen door 
rubberen tegels 
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Plek Inventarisatie Pluspunten Minpunten Aanbevelingen 

Hofje van Pauw 

 

Belevingsgebied 
Groen: 
- perken 
 
Inrichtingselementen: 
- bankjes 

 

- prachtig verborgen gelegen 
hofje 

- wordt actief door bewoners 
en passanten gebruikt 

 - monument absoluut 
handhaven en in stand 
houden. 

Paardenmarkt 

 

 

Combinatieplek 
parkeerplein met 
speelterreinen, meerdere 
zitgelegenheden, monumentale 
bomen en grasveld 

Speelelementen: 
- meerdere speelterreinen 

ingericht met afwisselende 
speelelementen 

 

Groen: 
- prachtige monumentale 

bomen 
- grasperk 
- bossages 
 
Inrichtingselementen: 
- bankjes 
- prullenbakken 
 

 

- door de vele bomen wordt 
de aandacht afgeleid van 
alle  geparkeerde  auto’s 

- afwisselend gebied door de 
vele verschillende 
inrichtingselementen en 
groenvoorzieningen 

- sfeerbepalend in dit deel 
van de binnenstad 

- auto’s - op termijn andere oplossing 
vinden voor parkeren 
auto’s  en  bussen 

- plein biedt fantastische 
mogelijkheid tot groot 
groengebied (stadspark) 

- monumentale karakter 
behouden, plein 
meenemen in ontwikkeling 
arsenaal 
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Bijlage 
 
 
Kaart onderzochte gebied 
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Colofon 
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