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Onderwerp:  Ontwerpsessie met de groene parkmakers  
Datum:  14 december 2022 
Locatie:  de Groene Hub, Holendrechtplein 44  
Betreft:  Samenvatting 

 

Aanwezig:  

Gemeente: Guido Hermans (ontwerper), Sam Franklin (Parkmaker), Age Niels Holstein 
(projectmanager) 

Groene Parkmakers / Coop Groene Hub: Annet van Hoorn, Vincent Kuypers, Miranda 
Suripatty, Nathalie Guicherit, Mahmoud Mohamed, Hans Meiboom, Wendy Rats 
 
 
Doel:  

1. Wederzijdse kennismaking van de groene parkmakers met ontwerper Guido Hermans.  

Guido Hermans vervangt C.J. Laros. 

2. Wederzijds inzicht in en begrip voor zowel de uitgangspunten van de gemeente en als de 
wensen van de parkmakers om zo tot een gedragen inrichtingsvoorstel te komen. Een deel 
hiervan is al met C.J. besproken, maar omdat Guido nieuw is en hij ieders uitgangspunten en 
wensen wil begrijpen en uitleggen om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen, pakt 
Guido het proces graag op vanaf hier.  

Na de voorstelronde, geeft Guido de ligging, beheergrenzen en uitgangspunten gemeente 
aan. 

Ligging en beheergrenzen.  

De groene parkmakers zullen verantwoordelijk gaan zijn voor het beheer binnen de 
beheergrenzen (de rode stippellijnen op de tekening). 
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Uitgangspunten gemeente. 

Het Brasapark kent ovaalvormige ruimtes, de parkvelden. Deze terugkerende vormen zijn 
kenmerkend voor het Brasapark en moeten daarom goed als ovaal/ellips herkenbaar blijven. 

Deze duidelijke vormen moeten daarom niet vertroebelen of vervagen. 

Dit geldt ook voor de contour van parkveld 5, de tuin van Brasa. 

Momenteel staan er nog verschillende elementen (net) buiten de ellips, op verschillende 
locaties, zoals o.a. watercontainers, wc-gebouwtje, opslagkasten. Het is de bedoeling dat 
deze in de eindsituatie niet buiten de ellipsvorm staan.  

De tuin van Brasa verbinden met het asfaltpad.  

Uitgangspunten. 

Om de tuin van Brasa te verbinden met het asfaltpad zullen paden worden aangelegd. Deze 
worden op een zo logisch mogelijke manier gesitueerd. Dat wil zeggen dat gebruik gemaakt 
zal worden van bestaande trapjes, olifantenpaadjes, opgangen en toegangen. 

Het is de bedoeling via een pad van oost naar west te kunnen lopen. Dit kan door de 
ellipsvorm heen (binnendoor) maar ook op de rand van de ellipsvorm als ringpad worden 
aangelegd. Een pad binnendoor verstoort de inmiddels aangelegde bloemvorm van tuintjes 
paadjes. Een pad buitenom verstoort deze inrichting niet en is behulpzaam om de ovale 
vorm herkenbaar te houden. Om van oost naar west te lopen kan dan het ringpad gebruikt 
worden en geïnteresseerden of belanghebbenden kunnen ook binnen door de tuinen in en 
via de interne paadjes naar de andere kant lopen. 
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Uit eerdere gesprekken is begrepen dat de groene parkmakers graag herkenbaar willen 
maken waar het domein van de tuinen is middels een rand. 

De gemeente is van mening dat een multifunctionele rand daarbij vele doelen zou kunnen 
dienen. Een multifunctionele rand kan zowel diverse wensen van de groene parkmakers 
herbergen als ook bijdragen aan de herkenbaarheid van de ellipsvorm alsook een plek 
bieden aan sommige voorzieningen die nu nog buiten de ellips staan.  

Niet alle voorzieningen hoeven overigens terecht te komen in deze multifunctionele rand. 
De toekomstige kas is ook een locatie waar een aantal voorzieningen hun plek kunnen 
krijgen. 

 

De voorzieningen en ideeën waarvoor een plaats in de rand of in de kas gezocht wordt zijn 
ondermeer (zie schetsen): 

- plek(ken) voor verticaal tuinieren 
- kweekkassen 
- regenopvang 
- waterberging 
- zitgelegenheid 
- wc 
- opslag van materialen 
- compostdraaibakken 
- werktafels (ook voor dammen, schaken of andere spelletjes)  
- Aziatische, Afrikaanse, Nederlandse, Surinaamse elementen  

(Zoals niet woekerende bamboe gebruiken als omheining.)  
- Eventueel kleine speelplekken voor de kinderen  

rond om de tuinen van Brasa.  
- Een ontmoetingsplek, een prieeltje of paviljoen  

 

 

 

 

Als uitgangpunt voor materiaal van eventuele objecten, hanteert de gemeente ‘hout’ als 
belangrijkste materiaal. Door dit op meerdere locaties als uitgangspunt te hanteren, 
ontstaat samenhang. 
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De gemeente doet voorstellen mbt de inrichting van de kersenboomgaard. 

Uitgangspunten 

- het realiseren van een kronkelpad binnen de kersenboomgaard; 
- het bewaken van de eenheid en samenhang van de kersenboomgaard (geen 

dissonanten);  

 

De gemeente stelt een randvoorwaarde mbt de zone van de kas: 

- Er dient ten alle tijden een verbinding van oost naar west (binnendoor en/of buitenom) 
begaanbaar te zijn. 

De gemeente doet voorstellen m.b.t. de routing van, naar en door de groene zones van het 
Brasapark. Hiervoor wordt een plan met trappen, begaanbare taludhellingen en paden 
opgesteld. Tenminste de actieve parkvelden worden toegankelijk gemaakt voor 
mindervaliden.  

Verder is er gediscussieerd over de inpassing van een kas en de tuin voor de Gift of Color. 

Guido heeft aangeboden om, indien gewenst, mee te denken over de 
inpassingsmogelijkheden. 
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Referentiebeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


