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1. INLEIDING
Al jaren zet een bewonersgroep in Zutphen zich in voor de herinrichting van de enigszins verwaarloosd speelplek 
aan De Genestetplein in Zutphen. Zij hebben de wens om de kleine en saaie speelplek te vergroten en attractie-
ver te maken. Met het idee om een speel- en ontmoetingsplek te creëren voor alle leeftijden, met een natuurlijke 
uitstraling, aansluitend bij de maatschappelijke thema’s van deze tijd: leefbaarheid in de buurt, klimaatadaptatie 
en biodiversiteit. 
 
Inmiddels heeft gemeente Zutphen als basis voor toekomstige ontwikkelingen de toekomstvisie ‘Vesting van de 
toekomst’ opgesteld en werkt zij aan een gebiedsvisie voor de Linie van Hooff-omgeving waar de speelvoorzie-
ning onderdeel van uitmaakt. 

Gezien de historie van de plek wordt het projectgebied van het Groen Icoonproject groter getrokken dan de 
twee grasvelden met speelvoorzieningen aan De Genestetplein. Zowel het openbaar groen aan de Gerrit v.d. 
Lindestraat als ook de verbinding tussen De Genestetplein en de Gerrit v.d. Lindestraat en het voetpad Linie van 
Hooff naar de Warnsveldseweg worden meegenomen in het ontwerp. Dit vergroot de kans de historie zichtbaar 
te maken en verdwenen structuren van de Linie van Hooff weer aan te duiden. En het biedt de mogelijkheid deze 
functieloze en anonieme plekken voor de bewoners in te richten en de leefbaarheid in de buurt te vergroten. 
 
Zowel de gemeente als ook verschillende initiatieven en organisaties in Zutphen steunen het bewonersinitiatief 
aan De Genestetplein. Dit zijn onder andere ZutphenEnergie, De Werkmakers en Cornerstone. Deze partners 
hebben aan de rand van het plein met De Peppel, een werkleer- en ontmoetingsplek voor de buurt, gecreëerd. 
De locatie aan de Peppelstraat dient als ontmoetingsplaats voor bewoners uit de buurt. Het is de plek van waar-
uit zij dingen in de buurt kunnen organiseren alsmede een plek waar bewoners dichtbij terecht kunnen met hun 
vragen rondom de energietransitie (energiebesparing en natuurlijke warmtebronnen), klimaatadaptatie (afkoppe-
len hemelwater, ontstenen tuinen) en biodiversiteit (inrichten tuinen met inheemse planten). 

De aanvraag bij de Provincie Gelderland voor subsidie voor het ontwerpen van een ‘Groen Icoonproject Speel-
plek Linie van Hooff’ van januari 2021 was succesvol. Het in Zutphen gevestigd bureau twintig10 heeft in Zutphen 
verschillende speelplekken met breed opgezette participatie omgevormd naar natuurlijke en avontuurlijke speel- 
en ontmoetingsplekken voor alle leeftijden. Op basis van deze referenties heeft twintig10 opdracht gekregen 
voor het ontwerp.
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2. LIGGING EN HISTORIE
Hanzestad Zutphen is een van de oudste steden van Nederland, ontstaan als ne-
derzetting op een rivierduinencomplex bij de monding van de Berkel in de IJssel. 
Een strategische punt met al heel vroeg een grachtensysteem ter verdediging. 

“Om de stad te kunnen blijven beschermen tegen de steeds maar toenemende 
reikwijdte van het geschut werd de vesting Zutphen steeds verder naar buiten 
voorzien van bastions, lunetten en linies.  

In 1799 wordt aan de oostzijde van de stad, ten noorden en zuiden van de Warns-
veldseweg de Linie van Hooff aangelegd, vernoemd naar de vestingbouwkundig 
ingenieur die verantwoordelijk was voor de aanleg ervan. Met het afschaffen van 
de vestingstatus van Zutphen in 1874 wordt bepaald dat delen van de vesting-
gronden nog in handen blijven van het Ministerie van Oorlog, waaronder delen 
van de Linie van Hooff. Aan het eind van de negentiende eeuw worden de lunet-
ten in gebruik genomen als gemeentelijke kwekerij.
Tussen 1904 en 1925 bouwde de David Evekinkstichting (DES) aan de oostkant 
van de vestinggracht de nog bestaande arbeidershuizen aan de Rogge-, Peppel-, 
Wilge- en Appelstraat. Ook een deel van de huizen aan de Da Costastraat zijn 
toen door de DES gebouwd. Ook aan de andere kant van de gracht (Staringstraat 
en Jan Vermeerstraat) werden huizen gebouwd. Deze kwamen in de periode 
1924-1929 tot stand.
De bouw van de huizen werd als het ware ingepast in de bestaande vestingwer-
ken en de aanwezige gracht bleef daarvan het meest tastbare bewijs. 
Dat verandert allemaal in 1962. Op 16 april van dat jaar wordt in de gemeente-
raad het besluit genomen om de vestinggracht van de Linie van Hooff tussen 
de Staringstraat en de Wilgestraat te dempen. Een jaar later worden de plannen 
voor het bebouwen van het terrein gepresenteerd. De bestaande straten worden 
zoveel mogelijk rechtgetrokken, huizen op de gedempte gracht gebouwd. De 
nieuwe straten krijgen namen van dichters en schrijvers. Ondanks deze link met 
cultuur is van inpassing van cultuurhistorisch waardevolle relicten in de omgeving 
dan nog geen sprake. Sporen van de toen 160 jaar oude vestingwerken werden 

Zutphen 1850

Projectgebied
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1e bouwfase, Roggestraat

2e bouwfase, Da Costastraat

3e bouwfase, De GenestepleinBouwfases 

zorgvuldig weggepoetst. Aan de hand van de oude 
huizen is de loop van de gracht echter nog steeds te 
volgen en aan de noordzijde van de Warnsveldseweg 
is een klein deel van de gracht nog aanwezig.”  
(Historie van De Genestetplein, Jeroen Krijnen, Ge-
meentelijk bouwhistoricus, 2021)
 
De huizen van de eerste bouwfase, gebouwt door 
de David Evekink Exploitatie Stichting, zijn inmiddels 
onderdeel van woningcorporatie Stichting BOG. De 
huizen uit de tweede bouwfase horen bij woningcor-
poratie Ieder1. De huizen van de derde bouwfase uit 
de jaren 60 zijn koopwoningen. Deze zijn gericht naar 
het openbaar groen van de Gerrit van de Lindestraat 
en De Genestetplein en staan versnipperd tussen de 
buurten van de eerste en de tweede bouwfase. De 
van bebouwing vrijgelaten stukjes openbaar groen 
aan De Genestetplein en de Gerrit van de Lin-
destraat vormen de kern van het ontwerpgebied. 

Buiten het ontwerpgebied, aan de noordelijke kant 
van de Warnsveldeweg, werd in de jaren dertig een 
deel van de linie afgegraven voor de uitbreiding van 
de begraafplaats en de verdere aanleg van de Prins 
Bernhardlaan. Een klein deel van de vestinggracht 
is gespaard gebleven. Dit stukje gracht grenst aan 
de Warnsveldseweg en sluit daarmee direct aan 
het ontwerpgebied aan. Vanuit hier kan men een 
in het groen liggend rondje lopen langs het Volks-
tuincomplex Het Gallee en de met water omringde 
begraafsplaatsen Oude Begraafplaats en Rooms 
Katholieke Begraafplaats. Een belangrijk en recrea-
tief groengebied voor de wijk. 

Een doorlopende voetverbinding over de Warns-
veldsweg heen bestaat momenteel niet. 

Tegenwoordig herinneren naast het kleine grachtge-
deelte noordelijk van de Warnsveldseweg nog een 
tweetal borden ‘Linie Van Hooff’ aan het vesting-
werk. Een van de borden staat aan de Roggestraat, 
het ander aan de Warnsveldsweg aan het begin van 
het door een hekwerk onderbroken voetpad. Ook is 
het oude tracé van de Linie van Hooff nog af te lezen 
aan het schuin verspringend verloop van de huizen-
blokken en aan het verloop van de erfgrenzen. 

Het ontwerpgebied ligt in de wijk Waterkwartier. Het 
Waterkwartier is met bijna 10.000 inwoners de groot-
ste wijk van de gemeente Zutphen. Het Waterkwar-
tier is in ontwikkeling, onder andere door woningen 
en voorzieningen toe te voegen. Ook het sociale 
aspect is bij deze wijkontwikkeling erg belangrijk. De 
buurt rondom De Genestetplein, in het zuidelijke ge-
deelte van het Warnsveldsewegkwartier Noord, kent 
veel verschillende kanten. Naast de mix van koop- en 
huurwoningen, naast de ruimtelijke en historische 
kenmerken van dit gebied, wonen hier ook mensen 
die uitdagingen ervaren op verschillende gebie-
den: op sociaal gebied, economisch gebied en op 
technisch gebied wat betreft het verduurzamen van 
woningen.

Dit alles maakt dat dit deel van Zutphen vol met kansen 
zit voor ontwikkelingen. Zowel op het gebied van ruimte, 
groen, historie maar ook zeker op sociaal en economisch 
vlak.

Blik vanaf de Warnsveldseweg in richting Het Gallee met aan de 
linke kant het oude grachtgedeelte, aan de rechte kant de oude 

begraafplaats.

Voetpad Linie van Hooff vanaf Roggestraat

Voetpad Linie van Hooff vanaf Warnsveldseweg

1925

1954

1976
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3. UITGANGSPUNTEN EN KADERS

3.1 VESTING VAN DE TOEKOMST 
 
“De vesting bepaalt in belangrijke mate het DNA van Zutphen. De gemeente 
Zutphen, het Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed hebben onderzocht of en hoe de vestingwerken op een 
eigentijdse manier zichtbaar, bruikbaar en beleefbaar gemaakt kunnen worden, 
vanuit erfgoed, waterbeheer, klimaat, energietransitie, economie, ecologie en 
toerisme.” (Vesting van de toekomst, BDP 2019) 
  
Als resultaat van dit onderzoek zijn in het visiedocument Vesting Van De Toe-
komst, door het Rotterdamse bureau BDP, identiteit, doelen en opgaven gefor-
muleerd voor ruimtelijke adaptatie in de vesting van Zutphen: 
 
• Linie als object en als thema weer in de wijken herkenbaar en beleefbaar 

maken 
• Delen fysiek verbinden en waar mogelijk water terugbrengen  
• Inzetten als continue wandel-/sportstructuur; toevoegen van mogelijkheden 

voor ontmoeting, ontspanning, recreëren, natuurlijk spelen 
• Vestingzone consequent benaderen vanuit de functies waterberging, verkoe-

ling met groen en water, natuur 
• Inzetten voor woonkwaliteit en identiteit: vesting als klimaatzone tussen 

samenhangende buurten  
• Sociale cohesie verhogen door identiteit van het gebied weer leesbaar te 

maken, door samen met bewoners te ontwerpen  

De toekomstvisie Vesting van de Toekomst is uitgangspunt voor het ontwerp. De 
daarin omschreven doelen en opgaven komen overeen met de eisen van de sub-
sidievoorwaarden voor het Groen Icoonproject: klimaatadaptatie, biodiversiteit, 
maatschappelijke waarde en het iconische van het project  

ZONE 3 - LINIES

De gordel van de Linies is de buitenste vestingring van Zutphen. Het bestaat uit het Nieuw Nederlands Stelsel uit de 17e
eeuw/18e eeuw. Op enkele versnipperde relicten in buitenwijken na, zoals de Linie van Coehoorn, zijn de Linies nauwelijks
terug te zien. De vesting werd verwijderd om de groei van de stad toe te laten.

Het doel in deze zone is de restanten van de vestingstructuur weer met elkaar te verbinden. Dit verhoogt de woonkwaliteit
van de buitenwijken. De nieuwe fysieke verbinding functioneert als een wandel- en sportstructuur. Dit refereert aan de
Nieuwe Wandeling uit de 19e eeuw, toen de functie van de vesting van verdediging naar park veranderde. De herstelde
structuur brengt ook identiteit en sociale cohesie in deze gebieden. Hier is de vesting geen overgangszone tussen stads-
delen uit verschillende tijden, maar een verbindend element binnen de stadsuitbreiding uit dezelfde periode.
De Linies verhouden zich prima in het winnen van duurzame energie en worden zichtbaar gemaakt als Innovatie-ring.

VESTING VAN DE TOEKOMST ZUTPHEN31

De Linies van Zutphen (Vesting van de toekomst, BDP 2019)

3.2 RUIMTELIJKE GEBIEDSVISIE LINIE VAN HOOFF

Met betrekking op het vraagstuk Speeltuin De Genestetplein heeft bureau 
BDP bovendien een ruimtelijke gebiedsvisie voor de Linie van Hooff omgeving 
gemaakt. Deze versie uit november 2018 heeft nog de conceptstatus. In deze 
visie wordt vanuit de expertises stedenbouw en landschap ook naar de grotere 
context op wijkniveau gekeken. Voor het ontwerp van het Groen Icoonproject 
wordt daarom afgezien van onderzoek op groter schaalniveau en ingezoomd op 
het in de visie aangegeven interventiegebied. 

De ruimtelijke gebiedsvisie is samen te vatten in twee zones. 

1. Randen
Herstructurering van de randen als groene en samenhangende zone om de wijk 
heen. Deze groene zone helpt om de wijk vorm en identiteit te geven. 

2. Binnengebied
De Linie als Noord-Zuid verbinding als nieuwe route door de wijk heen. Deze ver-
bindt de wijk met de omgeving en verbindt de verschillende buurten in de wijk. 
“Zo ontstaat een wijk met een sterke historische identiteit waar elke buurtschap 
beter tot uiting komt.” (Ruimtelijke gebiedsvisie Linie van Hooff/ concept, BDP 
november 2018)

Samenvattend zijn in de ruimtelijke gebiedsvisie Linie van Hooff volgende doelen 
voor het binnengebied geformuleerd: 
 
• Linie herkenbaar en beleefbaar maken
• Groen en blauw als identiteitskenmerken 
• Noord-zuidverbinding door de wijk als looproute en met functies ont-

moeting, ontspanning, recreëren, natuurlijk spelen
• Gebiedsontwikkeling terug naar de buurtjes 

 

1. Randen (BDP 2018)

2. Binnengebied (BDP 2018)
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Randen

De herstructurering van de randen helpt 
om de wijk vorm te geven.

• de randen zijn groen
• de randen vormen een samenhan-

gend schild om de wijk heen
• bebouwing in de randen is binnen 

een bepaalde zone toegestaan
• de bebouwing heeft voorkanten naar 

buiten- en naar binnen gericht
• de buitenruimtes van de bebouwing 

zijn groen ingericht
• de randen zijn niet volledig dicht 

bebouwd
• het zicht naar de randen en vanuit de 

randen is deels open
• er zijn doorlopende routes door de 

randen heen
• vanuit de randen zijn er verbindingen 

naar de directe omgeving
• naast het wandelen zijn in de randen 

andere functionele invullingen denk-
baar, zoals bv spelen/sporten in de 
zuidelijke zone

Met de nieuw voorgegeven randen is het 
contrast met het binnengebied versterkt 
waardoor de wijk een duidelijker beeld 
krijgt.

25

G. Doustr.

Warnsveldseweg

Kleine Omlegging

de Berkel

J. Verm
eerstr.

H
oofdgracht

P. Potterstr.

Berkenlaan

N
348

Binnengebied

Het oude tracé van de vestingwerken is 
als inspiratie gebruikt om een nieuwe 
route door de wijk heen te creëren. Deze 
Noord-Zuid verbinding vormt de ruggen-
graat van de wijk en verbindt belangrijke 
plekken, zoals de Linie van Coehoorn, het 
park van de begraafplaats, de openbare 
ruimtes aan de rand van de historische 
bebouwing en de commerciële functies in 
het Hart van de Spittaalstad.

De nieuwe Linie van Hooff kan op ver-
schillende manieren uitgevoerd worden: 
in verloop, profiel, materiaal, kleuren, etc...
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3.3 ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

Vanuit de expertise erfgoed en archeologie ervaart dit initiatief veel ondersteu-
ning en wordt het als kans gezien om de historie van de plek weer afleesbaar en 
beleefbaar te maken. Grote delen van het ontwerpgebied hebben een mid-
delhoge archeologische waarde. Het stuk van de voormalig stadspoort aan de 
Warnsveldseweg heeft een hoge archeologische waarde.

Het grootste gedeelte van het ontwerpgebied ligt echter op de voormalige 
watervlakte van de gracht. Deze werd, gezien de tijdstip van de demping, met 
aangevoerd zand gedempt. Bij werkzaamheden in deze laag opgevulde grond 
zijn geen belemmeringen te verwachten. 

3.4 SPEELBELEID

De speeltuin aan De Genestetplein wordt in het speelbeleid van Gemeente 
Zutphen ‘Ruimte Voor Spelen’, opgesteld door OBB Ingenieursbureau in 2015, 
genoemd als centrale plek voor de buurten Warnsveldsewegkwartier-Noord en 
-Zuid. Het wordt geadviseerd de huidige doelgroep met een leeftijd van 0 toten 
met 11 jaar te veranderen naar 0 tot en met 18 jaar. De wensen van het bewonersi-
nitiatief Speelplek De Genestetplein sluiten aan het speelbeleid van de gemeen-
te. Vanuit het speelbeleid kunnen de volgende opgaves worden geformuleerd. 

Opgave:
•  Uitbreiden en verbeteren informele speelruimte
• Speelplek als centraal liggende plek aanbieden als ontmoetingsplek 

voor alle leeftijdsgroepen
• Bij de inrichting voorrang geven aan een natuurlijke en avontuurlijke 

inrichting en karakter
• Participatie in de verschillende fases van ontwerp tot beheer

3.5 OVERIGE KADERS GEMEENTE ZUTPHEN

Gemeente Zutphen steunt dit initiatief zowel politiek als op ambtelijk niveau. 
Wijkregisseur Jasmijn van der Graaf begeleidt het project intensief, met name 
gericht op participatie en als schakel tussen bewoners, gemeente en organisa-
ties. 

De behoefte naar aanpassingen voor de toekomst speelt in dit gebied, bijvoor-
beeld de behoefte om water af te koppelen van het riool. Echter zijn de financi-
ele middelen met het oog op bezuinigingen vanuit de gemeente beperkt. Het 
gebied heeft geen prioriteit wat betreft het rioolvervangingsprogramma, het 
vervangingsplan bomen en het vervangingsplan speeltoestellen. Ook heeft het 
geen prioriteit voor (groot) onderhoud aan verhardingen. Wel heeft de gemeente 
aangegeven op sommige vakken te kunnen meeliften. Met name met betrekking 
tot klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn er kansen.

Opgave: 
• Geen radicale ingrepen in de omgeving: geen ingrepen in de bebou-

wing, beperken ingrepen verkeersruimte en infrastructuur
• Op korte termijn bijdragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale 

cohesie 
• Eenvoudige en kosteneffectieve oplossingen 
• Flexibel aan te passen en uit te breiden met een blik op de toekomst, 

bijvoorbeeld met betrekking tot het bergen en infiltreren van regenwater 
• Een impuls geven aan vergroening en ontstening door parrticulieren, 

bedrijven en organisaties 
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4. ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4.1 ANALYSE GROEN EN BIODIVERSITEIT

DE GENESTETPLEIN
Het openbaar groen van het De Genestetplein bestaat uit gazon (intensief maai-
regime) met opgekroonde bomen.
Alle 22 bomen zijn Gewone essen van dezelfde leeftijd. Momenteel zijn twee bo-
men in slechte staat. Kap van deze bomen staat op de agenda. Overige bomen 
zijn nog in relatief goede staat. Gezien de problematiek van de essentaksterfte is 
het moeilijk in te schatten hoe lang de essen nog behou-
den kunnen worden. Daarom is het nu noodzaak onder 
behoud van zoveel mogelijk bomen een tweede generatie 
bomen aan te planten en zo radicale kaalslag te voorko-
men.
In het vastgestelde Bomenbeleidsplan staat beschreven 
dat Gemeente Zutphen streefd naar een grote soortendi-
versiteit ter bevordering van de biodiversiteit en voorko-
ming van verspreiding van ziekten en plagen. Dit kunnen 
zowel exoten als inheemse soorten zijn. Wel is te zoeken 
naar verschillende soorten die een meerwaarde opleveren 
voor bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren.

De Genesteplein

GERRIT VAN DE LINDESTRAAT
Aan de Gerrit van de Lindestraat is de situatie anders en iets gevarieerder. Naast 
bomen en grasveld is hier ook vakbeplanting aanwezig. 
Aanwezige bomen (hoogstammen) zijn: 
• 3 Gewone essen (Fraxinus excelsior), waarvan 1 in slechte staat
• 2 Meelbessen (Sorbus aria)
• 4 Eenstijlig meidoorns (Crataegus monogyna) waarvan er een in het 

plantvak op de hoek met De Genestetplein staat. 

De vakbeplanting bestaat uit grote groepen van voornamelijk kleinblijvende 
heesters en bodemdekkers, zoals laurierkers (Prunus laurocerasus), struikkamper-
foelie (Lonicera nitida), mahoniestruik (Mahonia aquifolium), hulst en sneeuwbes. 
Circa 50% is groenblijvend. In het grasveld zijn een beperkt aantal vrij algemene 
bijen- en drachtplanten te vinden, met name madelief 
(Bellis perennis) en Witte klaver (Trifolium repens). 

De waarde van zowel het groen aan De Genestetplein als 
ook aan de Gerrit van der Lindestraat is niet bijzonder hoog. 
Er is weinig variatie en diversiteit in de beplanting. Ook is 
geen reliëf in het terrein aangebracht dat tot vochtverschillen 
in de bodem zou kunnen leiden. 

Daarmee kan ervan worden uitgegaan dat ook de fauna 
geen bijzonderheden laat zien. Bovendien zijn er geen 
voorzieningen voor vogels, vleermuizen of insecten. Ook 
het toegepast beheer draagt niet bij aan het vergroten van 
biodiversiteit. 

Opvallend is het grote verschil met het ten noorden van de 
Warnsveldseweg aansluitende groen met volkstuincomplex, 
begraafplaatsen, oud gracht gedeelte en watergangen rond-
om de begraafplaatsen. Een gebied met grote variatie, ook 
wat betreft het beheer. 

Gerrit van de Lindestraat
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 Opgave: 
• Zoveel mogelijk bomen behouden, gecombineerd met de aanplant van 

jonge bomen (verschillende m.n. inheemse boomsoorten). 
• Variatie in de beplanting creëren met veel bloei, vruchten en zaden 

(struiklaag, kruidenlaag, (ge-)snoeide hagen, vaste planten, een- en 
tweejarige, verwilderingsbollen etc.) 

• Variatie in de leefomstandigheden voor flora en fauna creëren (licht – 
schaduw, droog – nat, verschillende grondsoorten)

• Variatie in beheer toepassen. Wissel van ruigere, extensief beheerde 
stukken met intensiever gebruikt en beheerde stukken groen. 

• Voorzieningen voor vogels, insecten e.a. integreren 
• Eventueel maatregelen voor bijzonder soorten nemen
• De sfeer en variatie van het ten noorden van de Warnsveldseweg lig-

gend terrein (volkstuincomplex en omgeving begraafplaatsen) de wijk in 
trekken 

Blik in richting Warnsveldseweg vanaf de oostelijke kant van de Rooms 
Katholieke begraafplaats.

Blik over Het Gallee in richting Warnsveldseweg met aan de linker kant de 
oude bomen van de Oude Begraafplaats. 

4.2 ANALYSE KLIMAAT 

In 2018 is de gemeentelijke stresstest op de klimaatthema’s wateroverlast, hitte en 
droogte uitgevoerd. Stresstest op overstroming is niet uitgevoerd. 
 
a. Wateroverlast 
Op basis van de twee toegepaste buien (klimaatbui en een extreme bui in 
Apeldoorn) zijn in totaal 10 knelpunten aangewezen waarvan Breegraven en het Wa-
terkwartier een hoge prioriteit hebben om opgepakt te worden. Knelpunt Water-
kwartier is inmiddels opgelost door plaatselijke aanpassingen. Knelpunt Breegraven 
wordt opgelost in het rioolvervangingsproject Warnsveld Zuid, opgestart eind 2020. 
De overige knelpunten zijn of opgelost of staan op de planning. 
 
b. Droogte 
De meeste droogte kan in het gebied direct ten oosten van de IJssel worden erva-
ren. De grondwaterstanden zijn tijdens droge situaties het laagst mede ook door 
wegzijging als gevolg van lage IJsselstand. 
 
c. Hitte 
De aanwezigheid van veel verhard oppervlak verhoogt de gevoelstemperatuur en 
daarmee de hittestress. De hoogste gevoelstemperaturen tijdens zomerse dagen 
worden ervaren in de bedrijvenparken De Mars en de Revelhorst. 
 
Omdat de gemeentelijke stresstest nogal grof is werd op de locatie De Genestet-
plein verder ingezoomd op basis van de Klimaateffectatlas.  
(www.klimaateffectatlas.nl) 
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ANALYSE WATEROVERLAST
Voor de analysekaart water is als piekbelasting een hevige bui genomen van 
70mm. Voor De Genestetplein is de situatie met betrekking tot wateroverlast 
onproblematisch. Maar aan de Gerrit van der Lindestraat en de Staringstraat is 
de kans dat water op straat komt te staan groter. Ook voor de grote verharde 
oppervlakte van het garagebedrijf aan de Warnsveldseweg geldt een overstro-
mingsrisico. Bij een hevige bui van 70mm gedurende 2 uur kan hier tot meer dan 
30cm water komen te staan.

De locatie maakt onderdeel uit van het natuurlijk geologisch systeem rivierter-
ras, subtype restgeul. De gemiddelde hoogste grondwaterstand is dieper dan 
2 meter. De infiltratiekansen (infiltratiecapaciteit x bergingscapaciteit x helling 
maaiveld) zijn groot tot zeer groot. 

De gracht van de Linie van Hooff werd als verdedigings-
werk kunstmatig gegraven en in 1965 weer gedempt. 
Gezien het tijdstip kan ervan worden uitgegaan dat als 
dempingsmateriaal zand gebruikt werd en daarmee de 
infiltratiekans niet negatief beïnvloed is.

De locatie heeft daarmee goede voorwaarden voor het 
aanleggen van bovengrondse waterbuffers. De bodemge-
steldheid laat toe dat direct geïnfiltreerd kan worden. 

Hittekaart gevoelstemperatuur

ANALYSE HITTESTRESS
Als analysekaart warmte is voor de hittekaart gevoels-
temperatuur gekozen. Deze laat de lokale gevoelstem-
peratuur zien op een extreem hete zomermiddag. De 
kaart van het stedelijk hitte-eiland effect laat voor deze 
locatie een vergelijkbaar beeld zien. (Niet afgebeeld.)

De analysekaart geeft het positief effect van de groen-
structuur m.n. de bomenstructuur weer. Schaduw en ver-
damping zorgen voor verkoeling. De positieve invloed 
van de grote bomen aan De Genestetplein is duidelijk 
te zien. De gevoelstemperatuur bedraagt hier rond de 
32 °C en is als matige hittestress te beoordelen. Voor 
de omgeving van de Gerrit van der Lindestraat is de 
invloed ook van de grote bomen duidelijk kleiner omdat 
deze solitair staan en geen gesloten kruinlaag vormen. 
Opvallend is dat ook gedeeltes met heesterbeplanting 
aan de Gerrit van de Lindestraat op de kaart oranjerood 
kleuren. Dit is met name door de opwarming van de 
naar het zuiden gerichte gevel van het aanwezig ge-
bouw van het garagebedrijf en de lage hoogte van de 
beplanting te verklaren. 

De omgeving met grote verharde oppervlaktes en 
gebouwen (zuidgevels) warmt duidelijk meer op. De 
gevoelstemperatuur is hier tot 44 °C aangegeven. Dit 
moet als extreme hittestress worden ingeschat. Met 
name betreft dit het kruispunt Gerrit van de Lindestraat/ 
Roggestraat/ De Genestetplein met de grote verharde 
oppervlakte voor de garageboxen. 

Wateroverlast bij piekbelasting hevige bui (70mm)
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4. 3 ANALYSE VERKEER

De Genestetplein wordt doorkruist door de Da Costastraat. In dit stukje dat inge-
richt is voor spelen, komt vanuit veel verschillende richtingen verkeer. Een onvei-
lige en met name voor kinderen moeilijk te overziene situatie. Bovendien moeten 
alle voertuigen komend van de Wilgestraat en Appelstraat het De Genestetplein 
passeren door het eenrichtingsverkeer van de Da Costastraat in oostelijke rich-
ting. 
Als onoverzichtelijke situatie is ook het kruispunt van De Genestetplein met de 
Gerrit van de Lindestraat en Roggestraat te beoordelen. Het pleinachtig ge-
deelte voor de garageboxen dat noodzakelijk is voor het draaien heeft dezelfde 
verharding en hetzelfde niveau als de rijbaan. Dit levert vooral voor voetgangers 
een onveilige situatie op. 

Er bestaat geen doorlopende voetgangersroute tussen de wijk en volkstuin-
complex Het Gallee en de begraafplaatsen. Het voetpad Linie van Hooff als 
enige mogelijkheid voor een doorlopende voetverbinding werd een aantal jaren 
geleden op wens van omwonenden afgezet door een hekwerk. Er waren klachten 
over drugsgebruik en -handel. Bovendien bestaat momenteel voor voetgangers 
geen veilige oversteekplek aan de Warnsveldseweg.
 
De parkeerdruk is in de hele buurt groot. De algemene trend volgend, neemt 
ook in deze wijk het autobezit per huishouden toe. Bovendien zijn Roggestraat 
en Peppelstraat smalle straten met een gedeelde verkeersruimte en daarmee 
ook zonder enige parkeermogelijkheid. 

Opgave:
• De voetgangersverbinding in richting Het Gallee herstellen/ verbeteren
• De oversteeksituatie Warnsveldseweg verbeteren
• Het aanwezig aantal parkeerplekken behouden
• Da Costastraat ter hoogte van De Genestetplein afsluiten
• Onderzoeken of door het omdraaien van het eenrichtingverkeer voor het 

oostelijk gedeelte van de Da Costastraat de situatie voor het Genestet-
plein kan worden verbeterd. 

Analyse verkeer

Kruispunt Gerrit vd Lindestraat/ Roggestraat/ De Genestetplein

Analysekaart klimaat

Opwarming vlakdak

Hitte (gevoelstemparatuur)

Opwarming gevel

Koelte (zomer)

Bestaande bomen

Bestaande boom slechte staat

Wateroverlast piekbui

 ANALYSEKAART KLIMAAT

Opgave water:
• Omgeving Gerrit van der Lindestraat/ Staringstraat: 

ruimte creëren voor opvangen en infiltreren van water
• De Genestetplein: opvangen en infiltreren van water 

niet dwingende noodzaak. Gericht op de toekomst 
zinvol om bergruimte voor latere ontwikkelingen te 
scheppen. Bijvoorbeeld bij vernieuwing verkeersruimte 
en rioolvervanging. 

• Zo min mogelijk nieuwe oppervlaktes verharden.
• Zo veel mogelijk verharde oppervlaktes ontstenen of 

veranderen naar open of waterpasserende verharding 

Opgave hitte:
• Zoveel mogelijk grote bomen behouden, met name  

grote, gezonde bomen en groepen met gesloten kruin
• Nieuwe bomen aanplanten voor schaduw en verkoeling
• Gevelgroen met name aan zuidgevels toepassen
• Zoveel mogelijk kiezen voor open verharding met groe-

ne voeg 
• Aanleg van groene daken stimuleren



2322

4.4 ANALYSE GEBRUIK EN SOCIALE VEILIGHEID

Momenteel is een klein gedeelte van het groen aan De Genestetplein ingericht 
voor spelen. De inrichting is conservatief, weinig creatief en niet gebruiksvriende-
lijk. De speelvoorziening is compleet verhard met betontegels en rubbertegels. 
Inrichtingselementen voor verblijf zijn buiten de speelvoorziening niet aanwezig. 
Toch spelen er regelmatig kinderen. Er zijn weinig alternatieven in de wijk en 
onder de grote bomen is het klimaat aangenaam. 
De speelvoorzieningen zijn als eilanden weerszij van de doorkruisende Da Co-
stastraat geplaatst. De tafeltennistafel is daarbij niet gebruiksvriendelijk neerge-
zet. De ballen gaan alle kanten op, men staat zo op straat en er is geen zitmoge-
lijkheid. Het betreden van de grasvelden is niet verboden, maar er is ook geen 
aanleiding om dit te doen. Met uitzondering om de nestschommel te bereiken of 
om achter pingpongballen aan te gaan.  
Hondenbezitters maken helaas wel gebruik van de grasvelden, wat tot onenig-
heid in de buurt leidt. Hondenbezitters zijn dan ook de enige gebruikers van het 
openbaar groen aan de Gerrit van de Lindestraat. Hier is de inrichting gericht op 
parkeren en het groen wegwerken van auto’s en lelijke achterkanten. Naast het 
gedrag van hondenbezitters leidt ook het parkeergedrag en de parkeerdruk in 
de buurt tot discussies en twistgesprekken. 

Aan de noordkant van de De Genestetplein op de hoek met de Peppelstraat ligt 
de Buurtwerkplaats De Peppel. Hier hebben de Zutphens initiatieven de Werk-
makers, Cornerstone en ZutphenEnergie de voormalige werkruimte van de wo-
ningcorporatie Stichting BOG omgevormd tot buurtwerkplaats en ontmoetings-
plek. Buurtinitiatieven kunnen hier terecht voor vergaderingen, activiteiten en 
met hun vragen rondom de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 
De Werkmakers helpen mensen op weg naar werk, zo verzorgen zij bijvoorbeeld 
de opleiding van energieadviseurs, cv-tuners, regenwatercoaches en afkoppe-
laars.
Voor de toekomst biedt Buurtwerkplaats De Peppel de kans om van hieruit activi-
teiten te organiseren, zicht te houden op de plek en een aanloop- en aanspreek-
punt te zijn. Ook voor problemen en vragen over beheer en gebruik van de plek. 
Bijvoorbeeld zou vanuit De Peppel ook gezamenlijk onderhoud georganiseerd 

kunnen worden. Het is wenselijk het gebouw van De Peppel vanaf De Genestet-
plein duidelijk in zijn functie herkenbaar te maken, bijvoorbeeld door een gevel-
tekst. Voor De Peppel zou het ook wenselijk zijn het uitzicht (en daarmee toezicht) 
op De Genestetplein te verbeteren. Momenteel heeft alleen de bovenverdieping 
een raam gericht op het De Genestetplein. 

De openbare ruimte zowel aan De Genestetplein als ook aan de Gerrit van de 
Lindestraat is ingericht op veiligheid. De ruimte is goed te overzien en in het zicht 
vanuit woningen. Het De Genestetplein is zo smal (ca. 30m) dat je de mensen op 
de tegenoverliggend stoep nog duidelijk kunt herkennen. Je weet wie er loopt. 
Je weet wie er woont. Aan de Gerrit van de Lindestraat is het openbaar groen 
ook goed te overzien, maar het toezicht vanuit woningen is hier minder omdat 
weinig woningen gericht staan naar deze kant. De Gerrit van de Lindestraat 
heeft maar drie adressen. De huizen van de Staringstraat, van de Gerrit van de 
Lindestraat en van de Roggestraat hebben geen samenhang. Er zijn nauweljks 
aanrakingspunten voor de bewoners. 

Het openbaar groen is makkelijk schoon te houden en oogt netjes. (Met uit-
zondering van de problematiek hondenuitlaat.) Helaas is het zo opgeruimd en 
schaars ingericht, dat verblijfskwaliteit ontbreekt.  

Opgave:
•       Inrichten voor spelen en als ontmoetingsplek voor alle leeftijden 
• Aanbieden van voldoende zitgelegenheden en variatie aan zitgelegen-

heden
• Met oog voor mooie uitzichten, details en afwisseling
• Met op verschillende manieren te gebruikende elementen 
• Rekening houdend met een verscheidenheid an licht en schaduw, warm 

en koud, rustplekken en open plekken met veel activiteit
• Creëren van een doorlopende wandelverbinding
• In de openbare ruimte mogelijkheden creëren voor gebruik door De 

Peppel (individueel en groepen)

Zuidelijk gedeelte De Genestetplein

Noordelijk gedeelte De Genestetplein

Kinderparticipatie in De Peppel

De Peppel, Peppelstraat 24
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3. Woonbedrijf Ieder1 neemt momenteel de toekomst-
bestendigheid van de buurt Jan Vermeerstraat/ 
Staringstraat/ Da Costastraat onder loep. Er is een 
grote kans dat in deze buurt voor een nieuwe ont-
wikkeling gekozen.  

4. Stichting BOG kijkt samen met het Zutphens bureau 
SmitsRinsma naar aanpassingen van de buurt Rog-
gestraat/ Peppelstraat/ Wilgestraat/ Appelstraat/ 
Da Costastraat om op korte termijn te werken aan 
klimaatbestendigheid en vergroten van biodiver-
siteit. In gezamenlijk overleg is besproken om de 
volgende maatregelen in het ontwerp op te nemen:

 - Voor de garageboxen op de hoek Gerrit van de Lin-
destraat/ Roggestraat/De Genestetplein wordt de 
bestrating met betonklinkers vervangen door open 
bestrating. Dit bevordert infiltratie van hemelwater 
en geeft ruimte voor groen. 

 - Het vlak dak van de garageboxen wordt voorzien 
van een extensief groen dak met een dunne sub-
straatlaag en een sedum-begroeiing, eventueel aan-
gevuld met kruiden en grassen. De dakoppervlakte 
kan daarmee capaciteit bieden voor regenwaterbuf-
fering en de opwarming van het dak beperken, maar 
ook bijdragen aan een grotere biodiversiteit, aan 
geluidsreductie en het binden van fijnstof.  

 - De westelijke bebouwing van de Roggestraat grenst 
met de achtertuinen aan het smalle voetpad Linie 
van Hooff. Het idee is de gebruiksoppervlakte van 
de tuinen in overleg met de huurders te verkleinen 
en het achterpad met een groenstrook optisch te 

verbreden. Deze strook kan dan ook worden ge-
bruikt voor het afkoppelen van regenwater van de 
woningen.  

5. Gedeeltes van de door het garagebedrijf aan de 
Warnsveldseweg gebruikte en verharde oppervlak-
te liggen op gemeentegrond. Dit zijn kleinschalige 
percelen langs het achterpad, met name in richting 
Warnsveldseweg. In afstemming met het bedrijf 
wordt hier gekeken naar het verbreden van het 
voetpad Linie van Hooff en het vergroenen van de 
erfscheiding. Dit om de sfeer van het achterpad 
te verbeteren maar ook om de opwarming van de 
grote verharde oppervlakte te reduceren en een 
groene doorlopende verbinding op verloop van de 
voormalige Linie van Hooff te creëren. Bovendien is 
er kans dat het terrein van het garagebedrijf en het 
tankstation aan de Warnsveldseweg op middellange 
termijn nieuw ontwikkeld kan worden. Een unieke 
kans de historie van de Linie van Hooff ook hier 
leidend voor nieuwe ontwikkelingen te maken.

 

5. KOPPELKANSEN
Momenteel zijn rondom de Linie Van Hooff verschillen-
de ontwikkelingen gaande. Het ontwerp van het Groen 
Icoonproject kan als verbindend element van deze los 
van elkaar staande ontwikkelingen worden gezien. 

Dit is de kans op grotere schaal:
• historie zichtbaar en beleefbaar te maken,
• een nieuwe Noord-Zuid verbinding door de wijk 

heen te creëren als fysieke route,
• zowel een verbinding te creëren van de wijk 

met de omgeving, als ook een verbinding van 
de buurten,

• en een sterke identiteit te geven aan de wijk.
 

1. Aan de Jan Vermeerstraat, ten zuidwesten van De 
Genestetplein, wordt tussen de J.P. Heijestraat en 
de Paulus Potterstraat het gebouw met supermarkt 
inclusief parkeerplaats gesloopt. Het gebied wordt 
nieuw ontwikkeld voor woningbouw, rekening hou-
dend met historie en verloop van de Linie van Hooff. 

2. Het huidige gebouw op de hoek Warnsveldseweg/ 
Prins Bernhardlaan, grenzend aan het laatste deel 
van de vestinggracht, wordt gesloopt en er vindt 
nieuwbouw plaats op deze locatie. De nieuwbouw 
op deze plek zal aan de voormalige Marchausseeka-
zerne refereren. 
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Van 3 naar 2 velden openbaar groen

6. RUIMTELIJK CONCEPT
Alleen een klein gedeelte van de voormalige Linie van Hooff kan met dit ontwerp 
nieuw worden ingericht. Om de situatie te verbeteren voor gebruik, biodiversiteit 
en verkeer, en om de mogelijkheid te vergroten de historie weer herkenbaar te 
maken wordt de Da Costastraat op hoogte van De Genestetplein doorbroken.

FUNCTIES LANGS DE NOORD-ZUID VERBINDING

Ontmoeten
• Centrale ontmoetingsplek voor de wijk op De Genestetplein op hoogte van 

de Da Costastraat, ook voor activiteiten en festiviteiten
• Kleinschalige, groene ontmoetingsplek Staringstraat/ Gerrit van de Lin-

destraat en Roggestraat
• De Peppel als indoor ontmoetingsplek voor de buurt 

 

Noord-Zuid verbinding op 

de voormalige Linie van 

Hooff

fysiek (doorlopende wan-

delverbinding)

 

blauw (als ruimte voor 

berging en infiltratie, d.m.v. 

reliëf) 

groen

Spelen
• De Genestetplein wordt op de hele lengte ingericht voor spelen en is daar-

mee onderdeel van de wandelroute. De speelplek is ontmoetingsplek voor alle 
leeftijden. De centrale ontmoetingsplek is onderdeel van de speelplek en wordt 
bespeelbaar ingericht. 
 

Fruit/-tuin
• Met het thema fruit/-tuin wordt een verbinding gemaakt met het volkstuincom-

plex aan de noordelijke kant van de Warnsveldseweg. 
• Het thema fruit/-tuin wordt ingezet voor sociale cohesie. 
• Een kleine buurt-snoep-tuin, beheerd door bewoners, waar iedereen fruit en 

bessen mag plukken en kan snoepen.
• Buurtbewoners kunnen fruitbomen buiten de snoeptuin adopteren. 

 
Tijdspad
• Langs de looproute informeren borden over de historie (oude kaarten en foto’s, 

aangevuld met informatieve tekst)
• De looproute wordt op twee plekken bewegwijzerd als Linie van Hooff (aan de 

Warnsveldseweg en op de centrale ontmoetingsplek aan De Genestetplein). 
 

Ecologische zoom en bloemenweide
• De Genestetplein: kruidachtige onderbeplanting essen plus solitaire, inheemse 

heesters; extensief maaibeheer
• Gerrit van de Lindestraat: bloemenweide; extensief maaibeheer
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GEBIEDSONTWIKKELING TERUG NAAR BUURTJES  

• Door creëren Noord-Zuid verbinding 
• Door afsluiten van de Da Costastraat op hoogte van het De Genestetplein 
• Door Roggestraat en Peppelstraat met bestratingsmateriaal (gebakken klin-

kers) te verbinden

Met het doorbreken van de Da Costastraat op hoogte van het De Genestetplein 
krijgen de buurten aan stadszijde en aan landzijde van de voormalig Linie van 
Hooff een eigen verkeersontsluiting.
  
Om de verkeersdrukte op het De Genestetplein te verlagen wordt bovendien de 
richting van het eenrichtingsverkeer van de oostelijkste Da Costastraat gedraaid.   
 

7. TOEKOMSTBESTENDIG ONTWERP  
7.1 HERKENBAAR MAKEN HISTORIE 

GRACHT/ WATER AANDUIDEN DOOR RELIËF 
De voormalige gracht wordt aangeduid door aanbrengen van reliëf. Waar mogelijk 
wordt het terrein ca. 50cm verlaagd. Daarbij is voor De Genestetplein de keuze ge-
maakt de essen aan de rechter kant te behouden. De linker kant van het terrein wordt 
verlaagd en als zandvlakte ingericht voor spelen en dient tegelijkertijd voor bergen 
en infiltreren van regenwater.
Midden op het De Genestetplein ligt een punt van de voormalige gracht. Om het 
verloop van de voormalige Linie van Hooff weer afleesbaar te maken, is het re-
pousseren van deze punt erg belangrijk. Hier wordt een gemetselde muur toege-
past. Ook is de Linie van Hooff een verdedigingswerk van gracht en aardewallen 

geweest. De muur wordt naar de binnenkant als zitmuur gebouwd en naar de buitenkant als keermuur met een 
zichtbare hoogte van ca. 1m. Zo wordt het hoogteverschil met de zandvlakte (=gracht) aan stadszijde duidelijk 
afleesbaar en als harde kant uitgevormd. De ruimte tussen de zitmuren wordt ontmoetingsplein voor de buurt, 
als steens contrast aan stadszijde van de voormalige gracht in de verder landschappelijke inrichting. 

Het ontmoetingsplein doorbreekt de lange (zicht)lijn van de Da Costastraat. Om de verblijfskwaliteit op het 
plein te verbeteren is voor een groene afscheiding richting straatruimte gekozen. Aan de punt van het plein als 
strak gesnoeide haag, refererend aan een aardewal. En aan de lange kant van het plein doormiddel van een 
plantvak. Het ontmoetingsplein onderbreekt ook lange (zicht-)lijn van De Genestetplein. Vanaf het ontmoe-
tingsplein zijn op de hele lengte van de speeltuin personen nog herkenbaar. Praktisch om vanuit hier toezicht 
op meerdere spelende kinderen te kunnen houden. En niet onbelangrijk, ook voor de sociale veiligheid. 

De strook onder de bestaande essen wordt als ecologische zoom ingezaaid met kruidachtige, ruige onderbegroei-
ing. Een aantal inheemse heesters worden als solitaire struiken tussen de essen gezet. Het werken en graven in de 
wortelruimte van de essen wordt daarmee beperkt. Afwisseling van doorzicht en zichtbeperking maakt de ruimte 
spannender. De beplanting onder de essen trekt vogels en insecten. Zo dat natuurbeleving ook onderdeel van de 
speelplek De Genestetplein wordt. 

De zandvlakte en de ecologische zoom worden op de hele lengte van De Genestetplein gescheiden door een 
slingerend pad van halfverharding. Ook het talud krijgt een slingerend verloop en wordt landschappelijk als 
flauw talud geprofileerd. Overige taluds worden strak en steiler uitgevoerd om ruimte te besparen en de kanten 
van de speelvlakte (=zandvlakte) duidelijk te markeren. 

Ook aan de Gerrit van de Lindestraat wordt het verloop van de voormalige gracht aangeduid door reliëf aan 
te brengen. Ook hier wordt een gedeelte van het terrein van ca. 50cm uitgegraven en worden de taluds strak 
uitgevoerd. 

VERLOOP AANDUIDEN DOOR LIJNVOERING PADEN
Het nieuwe wandelpad als Noord-Zuid-verbinding krijgt een rechte lijnvoering op het verloop van de voorma-
lige Linie van Hooff, georiënteerd aan het verloop van de perceelgrenzen. Het pad, aan de landzijde van de 
gracht gelegen, wordt aangelegd als halfverharding. Deze Noord-Zuid-verbinding loopt ook in de rijbanen 
door als strook van natuursteen keien/ kinderkoppen. Aan de Warnsveldseweg wordt deze strook verbreed om 
de voormalig stadspoort aan te duiden. Ook de lijnvoering van de parkeervakken en de materiaalscheiding van 
rijbaan en oprit garageboxen op de hoek Gerrit van de Lindestraat/ Roggestraat/ De Genestetplein oriënteren 
zich aan het verloop van de voormalige linie. 

Concept verkeer 
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VERLOOP AANDUIDEN DOOR LIJNVOERING GROENSTRUCTUUR
Aan stadszijde wordt het verloop van de voormalige Linie van Hooff markeert 
door een rij piramidale bomen. Deze bomenrij begint in het openbaar groen 
en loopt door de tuinen heen (eigendom woningcorporatie Ieder1). De bomen 
verbinden zowel de Gerrit van de Lindestraat als ook de J.P. Heijestraat met het 
De Genestetplein. Ook hagen worden als lineaire elementen gebruikt om het 
verloop van de voormalige linie aan te duiden.
  
Aan de landzijde van de voormalige linie worden bomen en heesters verspreid 
en in los verband geplant. Aan de westelijke kant van De Genestetplein, quasi 
in de gracht staand, komen bomensoorten te staan die tijdelijk in water kunnen 
staan. Maar ook de groeiwijze van deze bomen verwijst naar water. Meerstammi-
ge zwarte elzen doen denken aan hakhout langs oevers.  

Nieuwe bomenrij vanaf de J.P. Heijestraat

SPELEN OP DE LINIE VAN HOOF
Het allerleukst is een speelplek die op verschillende manieren bespeelt kan 
worden, geleidt door de eigen fantasie. Met de inrichting kunnen we een impuls 
in die richting geven. Het ontwerp van speelplek De Genestetplein nodigt uit tot 
veroveren van de vesting, maar laat veel ruimte aan de fantasie van kinderen. 

 Doorsnede ontmoetingsplein met podium

 Doorsnede balanceer-klimstructuur
Nieuwe bomenrij vanaf  De Genesteplein
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Op het ontmoetingsplein biedt een houten podium 
ruimte voor sprekers en kleine optredens in het kader 
van activiteiten en festiviteiten in de buurt. De kinde-
ren zullen het podium ook in hun spel gebruiken voor 
kleine uitvoeringen. Maar het podium kan ook een 
huisje of een boot zijn. Om de fantasie te stimuleren 
wordt de vlonder met wandelementen, met verschil-
lend hoge staanders en met kronkelend hout en 
verspringende planken uitgevoerd. Een afstap binnen 
het podium nodigt uit tot zitten. Ook jeugd zal hiervan 
zeker gebruik maken. De afstand van de zitmuren 
onderling en naar het podium is zo dat communicatie 
goed mogelijk is.

De zit-/keermuur wordt onderdeel van het spel. Vanaf 
de muur kun je over stammen en touwen balanceren, 
hoger klimmen, het oever bereiken of in het water 
vallen. Anders om kun je via deze balanceer-klim-
structuur de vesting veroveren. Ook een glijstang en 
een hangnet zijn onderdeel van deze speelcombi-
natie met een maximale hoogte van 2,5m. Bewust is 
niet alles even makkelijk bereikbaar, zodat kinderen 
uitgedaagd worden en in hun spel kunnen groei-
en.   

In de tegenoverliggende, noordelijke muur wordt 
een houten wandelement geïntegreerd. Met voeten-
steun en handgrepen wordt het overklimmen van de 
muur zo voor verschillende leeftijden vanaf ca. 4 jaar 
mogelijk. Muren, podium en de balanceer-klimstruc-
tuur bieden bovendien verschillende mogelijkheden 
voor Freerunning of Parkour. 

Spelen met water hoort natuurlijk ook tot het bespelen 
van de voormalige gracht van de Linie van Hooff. Spe-
len met water heeft niet alleen een educatieve functie, 
maar heeft ook een grote aantrekkingskracht en brengt 
levensvreugde. In het zandgedeelte richting ‘De Pep-
pel’ wordt een kleinschalig zand-water speelplek in-
gericht met een zwengelpomp op grondwater en een 
uitgeholde, dikke boomstam als water- en modder-
goot. Pompen, sloten graven en dammetjes bouwen 
daagt uit tot samenwerken en blijft voor verschillende 
leeftijden leuk. Boomstammen tot tafelhoogte dienen 
als zandspeeltafels. 

Zitstammen en keien bieden voldoende zitmogelijk-
heden voor ouders/ begeleiders van de allerkleinsten. 
Bij de zand-waterspeelplek worden dan ook langs het 
voetpad twee parkbanken geplaatst, zodat ook men-
sen op hogere leeftijd goed kunnen zitten en van het 
spel van de kinderen kunnen genieten.  

De zuidelijke hoek van de speeltuin aan de J. P. Heijes-
traat krijgt een andere sfeer. Is de lange strook onder 
de essen bedoeld als ecologische zoom, zo is deze 
hoek aan landzijde van de voormalige gracht bedoeld 
om onder bomen en tussen heesters (voornamelijk ha-
zelaars) te spelen. Dit wordt duidelijk gemaakt door de 
ondergrond, namelijk houtsnippers. Voor de (verkeers-) 
veiligheid komt hier, aan de drukkere J. P. Heijestraat, 
een haag te staan. Kinderen worden uitgedaagd de 
boomhut te beklimmen en hebben hier een ruimte om 
zich terug te trekken en te kunnen observeren. Wan-
neer is het goede moment om de vesting te veroveren? 
Houtsnipper en hazelnoten worden speelmateriaal. Van 
de nootjes kun je bovendien lekker smullen. 



3534

7.2 MATERIAALKEUZE EN  
      BEELDKWALITEIT

Het project moet zich op kleine ruimte in bestaande 
structuren en bebouwing voegen. Het moet verbin-
ding maken met de omgeving en passend zijn voor 
deze wijk, maar ernaast ook refereren aan de historie. 
Het nieuwe moet geen ‘Fremdkörper’ zijn in de wijk, 
maar vanzelfsprekend overkomen door aan te sluiten 
bij de bestaande sfeer, structuren, materialen etc. 
Daarom zijn materialen gekozen die in Zutphen vaker 
in historische context gebruikt zijn. 

Baksteenmuren
Voor de zit-/ keermuren wordt baksteen gebruikt. 
Het materiaal van de Zutphense stadsmuur.  

Gebakken klinkers en natuursteen 
Met gebakken klinkers worden de Roggestraat en de 
Peppelstraat optisch verbonden. Zo wordt de buurt 
van de eerste bouwfase weer duidelijker afleesbaar. 
Natuursteen keien/ kinderkopjes worden gebruikt 
om de lijnvoering van de voormalige Linie van Hooff 
in de rijbaan aan te duiden, op verlenging van de 
looproute (Noord-Zuid-verbinding). Ze markeerden 
daarmee ook de oversteekplaatsen van voetgangers, 
induceren afremmen en helpen de snelheid van het 
verkeer te vertragen. 
Ook het ontmoetingsplein aan stadszijde van de 
voormalige gracht wordt langs de baksteenmuren 
bestraat met natuursteen keien/ kinderkopjes. 
Omdat relatief kleine hoeveelheden gebakken klin-
kers en natuursteen keien geleverd moeten worden, 
is de ambitie oud materiaal te gebruiken.  

Recyclingbestrating
Bewoners van de wijk worden uitgenodigd een vier-
kante meter van hun tuin te ontstenen, in ruil voor 
groen. Met het vrijgekomen materiaal wordt een 
gedeelte van het ontmoetingsplein mozaïekachtig 
bestraat. (Actie: ‘Een-steentje-bijdragen’)
Daarbij kunnen ook binnen het project vrijgekomen 
betonklinkers en -tegels worden hergebruikt. 

Grastegels
Alle parkeervakken worden uitgevoerd met beton-
nen grastegels. Het water kan in de bodem wegzak-
ken, overtollig water stroomt af naar de beplanting. 
Bovendien warmen grasstenen iets minder op in de 
zomer en bieden ze meer ruimte aan een natuurlijke 
bodemleven. 
De garagesoprit op de hoek Roggestraat/ Gerrit van 
de Lindestraat, wordt ook bestraat met betonnen 
grastegels. Hier, waar parkeren niet toegestaan is, 
wordt de voeg ingezaaid met een kruidenmengsel.

Halfverharding
Alle nieuwe voetpaden aan landzijde van de voor-
malige gracht worden uitgevoerd in halfverharding 
Quarzitische Grauwacke 0/12mm. Dit product uit 
100% natuurlijk materiaal komt uit een steengroe-
ve in Rijnland-Palts/ Duitsland en voldoet aan het 
Besluit Bodemkwaliteit en is door NL Greenlabel 
beoordeeld met duurzaamheidklasse A. 

Van boven naar beneden en links naar 

rechts:

• Baksteen als materiaal voor muren

• Gebakken klinkers en natuursteen

• Grastegel met grasvoeg

• Grastegel met kruidenvoeg

          (foto: Kerstin Gruber, Riga-Hofmann.de) 

• Recyclingbestrating

• Halfverharding Quarzitische 

Grauwacke 0/12mm
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COR-Ten-staal
COR-Ten-staal als modern materiaal wordt ingezet 
om accenten te zetten. COR-Ten-staal kenmerkt zich 
door een lange levensduur en is onderhoudsarm. 
Omdat COR-TEN-staal niet wordt behandeld met 
corrosie werende middelen en geen verflaag nodig 
heeft, wordt het milieu minder belast. Daarnaast is 
het staal volledig te recyclen. 
Voor dit project wordt COR-TEN-staal ingezet voor 
informatieborden en bewegwijzering 

Houtsnippers
Natuurlijke, valdempende ondergrond, NEN-EN 1177 
Houtsnippers geproduceerd uit gerecycled schone 
pallets in de gedachte van de circulaire economie en 
de Cradle-to-Cradle. Door kleuring met ijzeroxide 
pigmenten vertraagd de werking van het weer (zon, 
regen, vorst) op het hout. Het product is na jarenlang 
gebruik bruikbaar als grondstof voor compostpro-
ducten of als biobrandstof voor energiecentrales.

Robinia hout
Alle speeltoestellen zijn van onbehandeld Europees 
en FSC®-gecertificeerd robinia hout (Robinia pseu-
doacacia). Het hout heeft een natuurlijke weerstand 
tegen abiotische en biotische invloeden, neemt 
langzaam water op en staat het snel weer af. Robinia 
hout hoort tot de duurzaamheidsklasse 1. Robinia 
heeft bovendien door de groeivorm een natuurlijke 
landschappelijke uitstraling. Voor de speeltoestellen 
wordt ontschorst en geschuurd robina hout gebruikt. 
De speeltoestellen worden voor dit project door een 
Nederlands bedrijf handmatig geproduceerd en op 
maat gemaakt.

Robinia heeft ook de voorkeur voor liggende boom-
stammen met functie als zitstam. Maar omdat robi-
nia moeilijk in grote diameters verkrijgbaar is, is hier 
inheemse eik een alternatief. Zitstammen zijn bewerkt, 
ontschorst en geschuurd. 
Overige, niet constructieve boomstammen worden of 
als ontschorste stam of als onbewerkte stam met schors 
geplaatst. Dit kunnen eiken, robinia of bijvoorbeeld ook 
tamme kastanje stammen zijn, bij voorkeur van lokaal of 
regionaal gekapte bomen. Deze boomstammen gaan 
minder lang mee, maar geven een mooi contrast met 
de bewerkte zitstammen. En ze hebben als doodhout 
een ecologische functie en een hoge waarde voor de 
biodiversiteit. Bovendien zijn ze een mooie toevoeging 
voor spelende kinderen die op zoek kunnen gaan naar 
beestjes onder de schors en het verrottingsproces een 
handje zullen helpen. 

Zwengelpomp
De water-zand-speelplek krijgt een zwengelpomp op 
grondwater, de SWN80. Deze pomp wordt regionaal 
in Apeldoorn geproduceerd en is al op verschillende 
plekken in Zutphen toegepast. Het is een robuuste 
pomp, ontwikkeld voor een duurzaam gebruik, met een 
stoer uiterlijk. De SWN80 voldoet aan het Warenwetbe-
sluit attractie- en speeltoestellen, beoordelingscriteria 
NEN-EN 1176-1:2017. Voor het plaatsen van de pomp is 
een bronboring nodig tot in het grondwaterniveau. Zo 
kan het hele jaar door water worden opgepompt. 

Zand
Speelzand en valdempend zand 0,2-4 mm, NEN-EN 
1177. 
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7.3 KLIMAATBESTENDIGHEID

A. MAATREGELEN WATERBEHEER

Minder verharding en waterdoorlatende verharding
Het ontwerp houdt rekening met het herkenbaar maken van de Linie van Hooff, 
met het toegankelijk maken (Noord-Zuid-verbinding) en met verbetert gebruik 
van het openbaar groen (spelen en ontmoeten). Daarbij wordt zo weinig mogelijk 
oppervlakte nieuw verhard en zo veel mogelijk oppervlakte onthard. Verharde 
oppervlaktes van parkeervakken veranderen naar water-passerende verharding 
(grastegels). Voetpaden worden aangelegd als halfverharding. Zo kan een ge-
deelte van het hemelwater direct en ter plekke in de ondergrond infiltreren.  

Balans ontharden/ verharden
403m2 Verharding veranderd naar groen

30m2 Groen veranderd naar verharding

255m2 Groen veranderd naar halfverharding/ waterpasserende verharding

118m2 Verharde oppervlakte wordt onthard   

Plus:

305m2 Verharding veranderd naar halfverharding of waterpasserende 

verharding

Waterafvoer van paden en parkeervakken
Van alle nieuw aan te leggen voetpaden en parkeervakken stroomt het overtollig 
water af naar vegetatie en/of verdiept liggende infiltratievelden waar het direct in 
de bodem kan infiltreren. Deze extra infiltratie kan tijdens warme en droge perio-
des vegetatie voorzien van vocht. Waardoor een boom meer kan verdampen en 
daarmee meer aan verkoeling kan bijdragen. 
Het voetpad tussen het garagebedrijf en de achtertuinen Roggestraat is al een 
aantal jaren geleden voorzien van infiltratieputten waardoor minder water afge-
voerd naar het riool. Het water kan weer van vegetatie worden opgenomen en 
aan verkoeling bijdragen.  
 

Infiltratievelden
Om de voormalige gracht van de Linie van Hooff weer aan te duiden wordt het ter-
rein op zo groot mogelijke oppervlakte op ca. 50cm verdiept. Waarbij er rekening 
mee wordt gehouden zoveel mogelijk bomen met name met gesloten kruinlaag te 
behouden. De zo ontstaande drie verdiepte velden dienen voor het tijdelijk bergen 
en infiltreren van regenwater in de bodem. Met name aan de Staringstraat, waar 
het diepste punt van het ontwerpgebied ligt, helpt dit wateroverlast bij hoosbuien 
te voorkomen. Tegelijkertijd helpen de infiltratievelden droogte te voorkomen, met 
name voor de diep wortelende bomen.  
 
Gezien de goede infiltratiecapaciteit van de locatie en gezien de grote oppervlakte 
wordt afgezien van het aanleggen van drainage en slokoppen. Door bandverlaging 
kan op eenvoudige en kostenbesparende manier water van straat in de infiltratievel-
den stromen. Daarmee kan water van het westelijke deel van De Genestetplein, van 
de Gerrit van de Lindestraat en van de Staringstraat voor een gedeelte infiltreren. 
Bestaande straatkolken kunnen aan één kant van de straten worden afgesloten/ 
verwijderd (in totaal vijf stuks). Bovendien worden door verwijderen van de Da Co-
stastraat op hoogte van De Genestetplein nog twee straatkolken overbodig.   
 
In de toekomst kan o.a. in het kader van rioolvervanging het hemelwater van een 
nog grotere oppervlakte naar de infiltratievelden worden afgevoerd. Bijvoorbeeld 
door de straten op één oor te leggen. Bovendien kunnen bij vernieuwing van de 
straatruimte drempels voor watersturing worden ingezet. Als de essen aan het De 
Genestetplein toch een keer gekapt moeten worden kan ook het water van het 
oostelijke gedeelte van De Genestetplein naar de infiltratievelden worden geleid. 
Momenteel is ervoor gekozen niet onnodig in de wortelruimte van de bomen te 
werken. 
 
Het plantvak achter het podium van het ontmoetingsplein wordt hol-liggend uitge-
voerd en vangt het hemelwater van het ontmoetingsplein op. Het plantvak krijgt de 
juiste grondsamenstelling en voedingswaarde om zowel afwatering als ook groei 
te waarborgen. Voor het geval dat tijdens piekbuien het plantvak niet voldoende 
capaciteit biedt, stroomt het water zichtbaar via open goten en via openingen in de 
baksteenmuren naar de infiltratievelden af.  Concept infiltratieBalans ontharden / verharden
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Onderstaand berekening geeft een globaal overzicht van de mogelijke bergings-
capaciteit van de infiltratievelden, van de met dit plan erop afgekoppelde opper-
vlakte en de (nog) niet benutte, voor toekomstige ontwikkelingen beschikbare 
bergingscapaciteit. 

Groene inrichting
Algemeen helpt de groene inrichting bij het opvangen en vasthouden van water 
tijdens piekbuien, bij het vertragen van de afstroom en verbeteren van de wa-
terkwaliteit. 

B. MAATREGELEN TEMPERATUURREGULATIE

Alle typen groen dragen bij aan het beperken van het hitte-eiland effect, maar 
bomen zijn het meest effectief om de opwarming van de stad te beperken.  
 
Bomen 
Bomen zorgen met hun schaduw en door evapotranspiratie voor verkoeling. 
Strategisch geplaatste bomen zorgen voor schaduw op de meest warme plek 
van verharde oppervlaktes (straten, parkeervakken, garageoprit). Bovendien zijn 
bomen luchtfilter voor fijnstof en helpen ze de luchtkwaliteit te verbeteren.   
Ook al is het positieve effect van de bestaande bomen met name van de gewone 
essen op het De Genestetplein zeer hoog, toch worden een aantal bomen verwij-
derd om ruimte te maken voor: 
• het herkenbaar maken van de historie 
• waterberging en infiltratie 
• vergroten biodiversiteit 
• een nieuwe generatie bomen. 
Om de te behouden bomen met al hun positieve effecten zo goed mogelijk te 
beschermen, wordt het werken in de wortelruimte beperkt. Voor het inzaaien 
van de kruidachtige onderbegroeiing is alleen oppervlakkige grondbewerking 
noodzakelijk. Alleen punctueel tussen de bomen worden heesters geplant. Als 
voetpad langs de bomen wordt halfverharding aangebracht. Het pad wordt met 
1,5m bovendien relatief smal uitgevoerd. 
 
In totaal worden aan het De Genestetplein
• 11 bestaande bomen gerooid (10 bomen 1e grote waarvan 2 in slechte staat, 

1 boom 3e grote), 
• 16 nieuwe bomen aangeplant, waarvan 5 bomen 1e grote en 11 bomen 2e 

grote.  

Ligging afgekoppelde 
oppervlakte

Afgekoppelde op-
pervlakte (huidige 
verharding rijbanen + 
ontmoetingsplein)

Afgekoppelde 
hoeveelheid 
hemelwater 
bij piekbelas-
ting bui 50mm

Beschikbare bergruim-
te (berekening met 
30cm waterpeil m.b.t. 
veiligheid kinderen)

Voor toekomsti-
ge ontwikkelin-
gen beschikbare 
bergingscapa-
citeit

De Genestetplein, 
noordelijk gedeelte + 
50% ontmoetingsplein

110+50=160m2 8m3 216m2x0,3m=65 m3 57m3

De Genestetplein, zui-
delijk gedeelte + 50% 
ontmoetingsplein

150+50=200m2 10m3 222m2x0,3m=67m3 57m3

Gerrit van de Lin-
destraat + Starings-
traat

150+40=190m2 9,5m3 250m2x0,3m=75m3 65,5m3

In de berekening is ervan uitgegaan dat plaatselijk goed geïnfiltreerd kan worden 
met aanname, dat water dat op onverhard en halfverhard gebied valt geheel 
infiltreert. Als piekbelasting is een bui genomen van 50mm. Deze berekening 
behoeft voor toekomstige ontwikkelingen een nadere uitwerking omdat met een 
aantal factoren die van invloed zijn zoals k-waarden, directe afstroming en ver-
damping geen rekening gehouden is. Ook de infiltratiecapaciteit van het plant-
vak achter het podium is niet meegenomen in de berekening. 
 
De drie aan te leggen infiltratievelden helpen op korte termijn de situatie te ver-
beteren en wateroverlast te voorkomen. Tegelijkertijd bieden ze kansen voor de 
toekomst en zijn ze een investering in toekomstige ontwikkelingen. En met het 
kiezen voor zichtbaar afkoppelen worden de ingrepen voor bewoners inzichtelijk 
en ervaarbaar. 

Waterinlaat door bandverlaging
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Aan het De Genestetplein is voornamelijk voor het aanplanten van snelgroeiende 
bomen gekozen om een relatief snel effect te kunnen bereiken.  

Aantal Soort Grote Snel-
groeier

Beperken 
opwar-
ming*

Intercep-
tie neer-
slag*

Wegvan-
gen NOx/
O3*

Vastleg-
gen CO2*

Infiltratievelden De Genestetplein

1 Acer negundo 1e grote x Hoge 
bijdrage

Matig Veel Veel

6 Alnus glutinosa 2e grote x Matige 
bijdrage

Matig Veel Veel

2 Salix alba 1e grote x Hoge 
bijdrage

Matig Veel Zeer veel

Ontmoetingsplein De Genestetplein 

4 Carpinus betulus 
‘Fastigiata’

2e grote Matige 
bijdrage

Matig Veel Zeer veel

Overig De Genestetplein

1 Acer platanoides 1e grote x Hoge 
bijdrage

Matig Zeer veel Zeer veel

1 Sorbus aucuparia 2e grote Lage 
bijdrage

Gering Matig Zeer veel

1 Tilia cordata 1e grote x Hoge 
bijdrage

Matig Veel Zeer veel

*Groen in de stad, soortentabel, Wageningen UR 2018

Tussen de Gerrit van de Lindestraat en de Warnsveldseweg worden 
• 6 bestaande bomen gerooid (2 bomen 1e grote waarvan 1 in slechte staat, 1 

boom 2e grote, 3 bomen 3e grote)
• 16 nieuwe bomen aangeplant, waarvan 11 hoogstam fruitbomen/ 

notenbomen

Bovendien is het de bedoeling een rij van 13 bomen 
in particuliere tuinen (in samenwerking met woning-
corporatie Ieder1) te planten, plus 3 bomen in het 
openbaar groen aan het kruispunt Staringstraat/ J.P. 
Heijestraat.  
 
Alle te planten bomen zijn bladverliezend. Zo kan 
ook op koude dagen heerlijk gespeeld en van zonne-
schijn genoten worden.  

Gevelgroen 
Alle zuidgevels binnen het ontwerpgebied worden 
voorzien van indirecte gevelbegroeiing. Als gevelbe-
planting is voor fruitbomen in leivorm gekozen, pas-
send bij het thema fruit/-tuin om een verbinding met 
volkstuincomplex het Gallee te maken. De warmte 
van deze veel warmte absorberende baksteengevels 
heeft zo tegelijkertijd ook een positief effect op de 
oogst en vergroot de keuze aan fruitsoorten.  
 
In tegenstelling tot in de zomer zal er in de winter 
juist wel veel warmte worden opgevangen. De lei-
bomen zijn bladverliezend, zodat in de winter de zon 
volop de gevels kan verwarmen.  
 
Groene daken 
Groene daken kunnen bijdragen aan verkoeling 
door evapotranspiratie, aan vertraagde afvoer en 
waterberging en zijn luchtfilter voor fijnstof en VOC’s. 
Aan het ontwerpgebied aangrenzend liggen twee 
gebouwen met vlak dak. De garageboxen horen 
bij woningcorporatie Ieder1. Ieder1 wil de garage-
boxen graag voorzien van een sedumdak. Samen 
met bureau SmitsRinsma wordt hier naar gekeken. 

Het andere gebouw is van het garagebedrijf aan de 
Warnsveldseweg. De kans op aanleggen van een 
groen dak is hier zeer klein. Vanuit de visie op de 
Linie van Hooff omgeving is het eerder wenselijk het 
terrein van het garagebedrijf nieuw te ontwikkelen 
dan in het verduurzamen van bestaande bebouwing 
te investeren.  

Waterspeelplek 
De waterspeelplek zorgt het hele jaar door voor be-
leving van water en voor verkoeling op warme dagen.  
 
Waterdoorlatende en lichte materialen 
Waterdoorlatende verhardingen (grastegels, na-
tuursteen keien/ kinderkopjes met brede voeg, 
halfverharding) bevorderen infiltratie en verbeteren 
daarmee het verkoelend vermogen van de vegetatie. 
Betonnen grastegels van parkeervakken en garage-
oprit dragen bij aan extra verkoeling door verdam-
ping. De lichte betonkleur warmt minder op dan 
donkere kleuren.  
 
Groene inrichting 
De groene inrichting en de infiltratievelden dragen 
bij aan verkoeling door: 
• Schaduw en evapotranspiratie van bomen en 

planten  
• Aaporatie van vocht in de bodem 
• Genereren van een koele luchtstroming 

Bovendien zorgen open velden in de nacht voor een 
snellere afkoeling.   
 

Maatregelen temparatuurregulatie
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C.  STIMULEREN PARTICULIEREN

In Gemeente Zutphen wordt aan particulieren gevraagd op hun eigen grond 
regenwater af te koppelen van de riolering. Van uitzonderingen wordt afgezien. 
Voor het afkoppelen van hemelwater kan een gemeentelijke subsidie van maxi-
maal €8 per m2 dakoppervlak worden aangevraagd, vanaf 25m2 dakoppervlak.  
 
Door de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten, wordt ook gewerkt aan 
bewustwording van de bewoners. Buurt-Werkplaats De Peppel biedt bovendien 
ruimte voor informatiebijeenkomsten over klimaatadaptatie en energietransitie. 
De Werkmakers verzorgen de opleiding van o.a. regenwatercoaches en afkoppe-
laars. Door bewoners te betrekken bij het werken aan klimaatopgaven en biodi-
versiteit wordt de kans vergroot, dat ze er zelf op hun eigen grond ook mee aan 
de slag gaan. Tijdens een bewonersbijeenkomsten werden in het kader van dit 
project voorbeelden getoond wat er op eigen grond en met name in de voortui-
nen mogelijk is om aan een beter straatklimaat bij te dragen: afkoppelen, regen-
ton plaatsen, gevels vergroenen, elementen voor 
insecten en vogels plaatsen, onstenen etc.  
 

7.4 BIODIVERSITEIT

De stad speelt een steeds grotere rol als het gaat om biodiversiteit. Meer natuur 
in de stad is noodzakelijk om planten- en diersoorten een plek te geven die in het 
buitengebied door de druk op de landbouw geen ruimte meer hebben. Omden-
ken is gevraagd. Het ontwerp laat zien dat ook op kleinschalig niveau stadsnatuur 
te combineren is met recreatieve functies voor de mens.  

 
A. FLORA 

Om de biodiversiteit zo goed mogelijk te vergroten werd met dit plan naar alle 
lagen groen gekeken: boomlaag, struiklaag, kruidenlaag en bodemlaag.  
• Verschillende soorten beplantingen en vegetatietypes,  
• een groot aandeel inheemse soorten,  
• uiteenlopende condities van zon en schaduw, droog en nat, schrale grond tot 

voedselrijkere grond,  
• een lange periode van bloei en
• veel variatie in zaden en vruchten 
zorgen voor grote biodiversiteit. 

De open zandvlakte van het speelgedeelte is hierbij nog een bijzondere 
aanvulling. Zolang de valruimte van de speeltoestellen vrijgehouden wordt is hier 
ruimte voor het ontwikkelen van spontaanvegetatie.  
 
62 Stuks bomen 
Voor het nieuw inrichten van de omgeving De Genestetplein worden In totaal 
worden 17 bestaande bomen gerooid. Redenen hiervoor zijn: 
• Bomen zijn in slechte staat/ ziek 
• Kleine bomen met weinig effect op klimaat/ ruimte maken voor 

klimaatbomen 
• Ruimte maken voor herkenbaar maken historie 
• Ruimte maken voor infiltratievelden 
• Ruimte maken voor nieuwe aanplant en meer biodiversiteit

Voorbeeld voortuin vergroenen
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Rooien bestaande 
bomen

Aantal 1e 
grote

Aantal 2e 
grote

Aantal 3e 
grote

Aantal totaal

Gewone es 12

Meelbes 1

Eenstijlig meidoorn 4

> 3 soorten  12 st 1 st 4 st 17 st
  

Door het aanplanten van nieuwe bomen wordt de biodiversiteit aanzienlijk 
vergroot. Er is in afweging met verschillende belangen een keuze gemaakt uit 
bomen met verschillende eigenschappen:
• Inheemse bomen
• Klimaatbomen
• Voedselbron voor insecten en vogels
• Voedselbron voor de mens (fruitbomen)
• Kruisingen en cultivars met gewenste eigenschappen (bijvoorbeeld smal 

blijvende bomen voor bomenrij Linie van Hooff)

Zo ontstaat er een goede balans tussen inheemse en gecultiveerde soorten. 

Planten nieuwe bomen Aantal 
1e grote

Aantal  
2e grote

Aantal  
3e grote

Aantal 
Totaal

Inheems Nectarbron 
insecten

Stuif-
meelbron 
insecten

Voed-
selbron 
vogels

Acer negundo 1

Acer platanoides 1 X Hoog* Matig*

Acer platanoides ‘Colum-
nare’

1

Alnus glutinosa 6 X Hoog*

Carpinus betulus 1 X Matig*

Carpinus betulus ‘Fasti-
giata’

4

Planten nieuwe bomen Aantal 
1e grote

Aantal  
2e grote

Aantal  
3e grote

Aantal 
Totaal

Inheems Nectarbron 
insecten

Stuif-
meelbron 
insecten

Voed-
selbron 
vogels

Corylus colurna 2 Matig* X**

Malus dom., div. soorten 4 X Matig** Matig** X**

Pyrus com., handpeer 1 X Hoog** Hoog** X**

Pyrus com. ‘Beech Hill’ 4 Hoog** Hoog** X**

Salix alba 2 X Hoog* Matig*

Sorbus aucuparia 1 X Matig* Matig* X*

Tilia cordata 1 X Zeer hoog* Matig*

Tilia cordata ‘Green Spire’ 1 Hoog** Hoog**

Ulmus ‘Lobel’ 2

9 st 23 st 32 st 17 st

Fruitbomen in leivorm als gevelgroen

Div. soorten 14 st X

Bomenrij openbaar groen. J.P. Heijestraat

Carpinus betulus ‘Fasti-
giata’

2

Prunus padus ‘Tiefurt’ 1 Matig** Matig** X**

3 st 3 st

Bomenrij particuliere tuinen

Acer platanoides ‘Colum-
nare’

x

Prunus padus ‘Tiefurt’ x Matig** Matig** X**

Carpinus betulus ‘Fasti-
giata’

x

Tilia cordata ‘Green Spire’ x Hoog** Hoog**

Ulmus ‘Lobel’ x

13 st
*Groen in de stad, soortentabel, Wageningen UR 2018

**Boomkwekerij Ebben, TreeEbb 2021
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150 m2 hagen
Gesnoeide hagen zijn als elementen gekozen voor het groene scheiden van func-
ties en voor het markeren van het verloop van de Linie van Hooff. Hagen hebben 
voor de biodiversiteit meerdere functie. Ze zijn o.a.: 
• Schuilplaats voor verschillende soorten dieren 
• Voedselbron voor verschillende soorten dieren 
• Standplaats voor kruiden, mossen en padenstoelen 
 
Alle hagen zijn met een breedte van 100cm of 150cm relatief breed om 
mogelijkst veel effect op klimaat en biodiversiteit te bereiken. De hoogte varieert 
van 100cm tot 160cm. Er worden verschillende hagen van inheemse soorten 
toegepast: 
• 20 m2 Acer campestre 
• 28 m2 Carpinus betulus 
• 28 m2 Crataegus monogyna 
• 30m2 Fagus sylvatica 
• 44 m2 Gemengde haag van Acer campestre, Carpinus betulus, Crataegus 

monogyna, Cornus mas, Fagus sylvatica, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa 

400 m2 ecologische zoom
Onder de bestaande essen wordt op de hele lengte van het De Genestetplein 
een ecologische zoom aangelegd. Alle te planten heesters worden als solitaire in 
grote maten geplant.  

Te planten solitaire heesters, inheemse: 
• 4 st Cornus sanguinea 
• 5 st Corylus avellana 
• 2 st Crataegus monogyna 
• 1 st Ilex aquifolium 
• 7 st Ribes nigrum 
• 2 st Sambucus nigra 
 

Te planten solitaire heesters, niet inheemse, maar als waardevolle 
klimaatboom met hoge waarde voor insecten en vogels : 
• 4 st Amelanchier lamarckii  
 
De zoom wordt in het geheel ingezaaid met een mengsel voor 
onderbegroeiing, bestaand uit inheemse, voornamelijk vaste plan-
ten, aangevuld met een- en tweejarigen. Het mengsel bereikt een 
hoogte van 30-120cm, is aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels, 
en wordt jaarlijks of een keer in de twee jaar gemaaid. Het maaisel 
wordt afgevoerd.  
Voor nog meer diversiteit worden ook verwilderingsbollen/-knollen 
geplant. 

Mogelijke soorten (in overleg met leverancier nader te bepalen):
Achillea millefolium Gewoon duizendblad

Ajuga reptans Kruipend zenegroen

Alliaria petiolata Look-zonder-look 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid

Aquilegia vulgaris Wilde akelei

Arctium lappa Grote klit 

Arctium minus Gewone klit

Campanula persicifolia Prachtklokje

Campanula trachelium Ruig klokje

Centaurea cyanus Korenbloem

Centaurea nigra Zwart knoopkruid

Centaurea scabiosa Grote centaurie

Chaerophyllum temulum  Dolle kervel 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 

Corydalis cava Holwortel

Crepis capillaris Klein streepzaad 

Daucus carota Wilde peen

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid

Combinatie van hoogstambomen en gesnoeide haag

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid 

Filipendula ulmaria Moerasspirea 

Fragaria vesca Bosaardbei

Galium sylvaticum Boswalstro

Geranium robertianum Robertskruid

Geum urbanum Geel nagelkruid

Heracleum sphondylium subsp. 

sphondylium

Gewone berenklauw 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel

Lapsana communis Akkerkool 

Myosotis sylvatica Bos-vergeet-mij-nietje 

Primula elatior Slanke sleutelbloem

Prunella vulgaris Gewone brunel 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid

Silene dioica Dagkoekoeksbloem

Stachys sylvatica Bosandoorn 

Stellaria holostea Grote muur

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 

Teucrium scorodonia Valse salie 

Torilis japonica Heggendoornzaad 

Valeriana officinalis Echte valeriaan

Veronica officinalis Mannetjesereprijs

Vicia cracca Vogelwikke 

Verwilderingsbollen/-knollen (inheems en stinzen):

Allium ursinum Daslook

Eranthis hyemalis Winterakoniet

Galanthus nivalis Sneeuwklokje

Tulipa sylvestris Bostulp
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445 m2 bloemenweide
Aan de Gerrit van de Lindestraat wordt een meerjarige duurzame bloemenweide 
gezaaid. Het grootste gedeelte van de bloemenweide is infiltratieveld. Door het 
afgraven van de grond wordt hier de vruchtbare teelt-laag verwijderd en aan ver-
schraling gewerkt. Bovendien worden eventueel aanwezige lastige wortelonkrui-
den door het afgraven van het terrein verwijderd. Hetzelfde mengsel wordt ook 
toegepast langs de haag van het ‘tijdspad’. De bloemenweide wordt ecologisch 
beheerd, waarbij verschralingsbeheer toe te passen is met 1 tot 2 keer per jaar 
(afhankelijk van de situatie) maaien en afvoeren van het maaisel. 
 
De bloemenweide heeft een hoge ecologische waarde en is aantrekkelijk voor 
bijen, vlinders en insecten. Alle soorten zijn inheems. Regelmatig gemaaide 
randen en paden zorgen voor een verzorgd beeld en meer acceptatie door de 
bewoners.  
 
Binnen de bloemenweide liggen een aantal verschillende groeiomstandigheden 
wat op de verschillende plekken tot doorzetten van verschillende soorten zal 
zorgen: droog en nat, vlak en helling, zon en halfschaduw. Uitgegaan wordt van 
een basismengsel voor algemene lichtere gronden. Deze zal in overleg met de 
leverancier aangevuld worden met soorten voor de relatief droge hoge oeverzo-
ne en eventueel met soorten voor oever en drassige grond.   

114 m2 grastegels met kruidenvoeg
De garagesoprit op de hoek Roggestraat/ Gerrit van de Lindestraat/ De Ge-
nestetplein wordt bestraat met betonnen grastegels. Deze worden met een 
mengsel van zand en compost tot 2cm onder bovenkant steen gevuld en met 
een kruidenmengsel ingezaaid.  

Mogelijke soorten (in overleg met leverancier nader te bepalen):
Acinos arvensis Kleine steentijm

Bellis perennis Madelief

Dianthus deltoides Steenanjer

Erophila verna Vroegeling

Jasione montana Zandblauwtje

Hieracium pilosella Muizenoortje

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid

Sagina subulata Vetmuur

Sedum acre Muurpeper

Sedum album Wit vetkruid

Sedum rupestre Tripmadam

Thymus praecox Kruiptijm

Thymus pulegioides Grote tijm

135 m2 plantvakken 
De plantvakken liggen verdeeld over het ontwerpgebied met name langs gevels 
en verkeersruimte. Ze zijn relatief kleinschalig zodat ze ook makkelijk door bewo-
ners beheert kunnen worden. De Werkmakers willen bijvoorbeeld de plantvakken 
achter en langs De Peppel adopteren.  
 
De vakken worden gevarieerd beplant met voornamelijk vaste planten. Ca. 2/3 
van de vakken zal met sterke, voor het openbaar groen geschikte structuurplan-
ten worden beplant. Daarbij wordt de keuze gemaakt uit soorten die waardevol 
zijn voor insecten en in het bijzonder voor wilde bijen. Ca. 1/3 wordt beplant met 
inheemse vaste planten. 

Achillea millefolium Duizendblad

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid

Centaurea jacea Knoopkruid

Crepis biennis Groot streepzaad

Daucus carota Peen

Echium vulgare Slangenkruid

Erodium cicutarium Gewone reigersbek

Galium mollugo Glad walstro

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid

Hypericum perforatum Sint janskruid

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid

Jasione montana Zandblauwtje

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet

Luzula campestris Gewone veldbies

Malva moschata Muskuskaasjeskruid

Oenothera biennis Middelste teunisbloem

Plantago lanceolata Smalle weegbree

Prunella vulgaris Gewone brunel

Ranunculus acris Scherpe boterbloem

Rhinanthus minor Kleine ratelaar

Silene dioica Dagkoekoeksbloem

Tragopogon pratensis Gele morgenster

Trifolium arvense Hazenpootje 

Cruydt-Hoeck, mengsel G1
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Structuur-/ insectenplanten voor plantvakken: 
Aster Aster 

Echinops  Kogeldistel

Eupatorium  Koninginnekruid

Helenium Zonnekruid

Liatris pycnostachya Prairie-prachtschaarde

Monarda Bergamotplant

Salvia nemorosa Prachtsalie

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 

Sedum spectabile Hemelsleutel

Stachys officinalis Betonie 

Vernonia Vernonia

Veronicastrum virginicum Zwarte ereprijs 

Inheemse vaste planten voor plantvakken:
Achillea millefolium Duizendblad

Campanula persicifolia Prachtklokje

Centaurea scabiosa Grote centaurie

Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek

Hesperis matronalis Damastbloem

Knautia arvensis Beemdkroon

Lunaria rediviva Vaste judaspenning

Lythrum salicaria Grote kattenstaart

Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid  

Origanum vulgare Wilde marjolein

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid

Salvia pratensis Veldsalie

Scabiosa columbaria Duifkruid 

Solidago virgaurea Echte guldenroede

Succisa pratensis Blauwe knoop

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid

Verbascum nigrum Zwarte toorts

Verbascum phlomoides Keizerskaars 

Grotere vakken worden aangevuld met Salix purpurea ‘Nana’, Salix rosmarinifolia 
(plantvak achter het podium) en met botanische rozen (Rosa arvensis, Rosa pimpi-
nellifolia, Rosa rubiginosa). 
 
Het geveltuintje bij de buurt-snoeptuin wordt kruidentuin met o.a. Melissa officina-
lis, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Sanguisorba minor, 
Satureja montana, Thymus serpyllum, Thymus vulgaris. 

Fruit/ buurt-snoeptuin 
In de buurt-snoeptuin worden verschillende soorten hoogstam appel- en perenbo-
men geplant en verschillende fruitbomen in leivorm. Ook is er ruimte voor diverse 
bessen, bijvoorbeeld: rode bes, zwarte bes, jostabes, framboos en braam. Het 
biodiverse gazon van de snoeptuin wordt aangevuld met verwilderingsbollen zoals 
Scilla miczenkoana (sterhyacint), Ornithogalum balansae (breedbladige vogelmelk) 
of Chionodoxa luciliae (grote sneeuwroem).  
 
De keuze voor verschillende fruitsoorten zal in overleg met bewoners worden ge-
maakt. Het initiatief buurt-snoeptuin krijgt ondersteuning van de Stichting Stads-
voedsel Zutphen, die van het opzetten tot het beheer kunnen adviseren.  

Biodivers gazon 
Zowel de buurt-snoeptuin als ook de hellingen aan het De Genestetplein worden 
ingezaaid met een regulier gazongrasmengsels, gemengd met een speciaal bloe-
menmengsel. Het biodiverse gazon wordt om de drie of vier weken gemaaid. Al 
vanaf het eerste jaar ontwikkelen zich bloemen met waarde voor insecten.  

Door het maaibeheer te extensiveren kan het biodiverse gazon ook worden 
ontwikkeld naar een middel lage en kruidenrijke vegetatie. Zo kan het maaibe-
heer voor de verschillende gedeeltes, afhankelijk van de frequentie van belopen, 
flexibel worden aangepast.  
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Mogelijke soorten (in overleg met leverancier nader te bepalen): 

Achillea millefolium  Gewoon duizendblad 

Bellis perennis  Madelief 

Centaurea jacea  Echt knoopkruid 

Hypochoeris radicata  Gewoon biggenkruid 

Leontodon hispidus  Ruig leeuwentand 

Leucanthemum vulgare  Wilde margriet 

Lotus corniculatus  Gewone rolklaver 

Medicago lupulina  Hopklaver 

Pilosella officinarum  Muizenoor 

Plantago lanceolata  Smalle wegbree 

Prunella vulgaris  Gewone brunel 

Ranunculus repens  Kruipende boterbloem 

Rumex acetosella  Schapenzuring 

Scorzoneroides autumnalis  Vertakte leeuwentand 

Trifolium dubium  Kleine klaver 

Trifolium pratense  Rode klaver 

Trifolium repens  Witte klaver 

Viola odorata  Maarts viooltje 

Muurvegetatie 
Voornamelijk op oude vestigingswerken, stadswallen, gracht- en kademuren zijn 
muurplanten te vinden. Ook in Zutphen.  
  
De bakstenen muren van het ontmoetingsplein worden licht achterover hellend, 
met uitstekende randen en ruwe, terug liggende voegen uitgevoerd om humus-
vorming en het vestigen van muurvegetatie te bevorderen. Het metselwerk moet 
met zachte en kalkrijke specie worden uitgevoerd. Ook mogen de stenen die 
gebruikt worden, niet te hard zijn. Het kiezen van de juiste mortel moet bijzon-
dere aandacht krijgen, waarbij de dragende en kerende functie van de muren 
voorrang heeft.  

Keermuren zijn vochtiger en bieden daardoor een geschikter milieu voor muurvegetaties dan 
vrijstaande muren. Maar ook op vrijstaande en dus drogere muren is muurflora te vinden. 
De zit-/ keermuren van het ontmoetingsplein bieden verschillende groeiomstandigheden: 
droog en vochtig, warm en koel. Dit vergroot de kans op verschillende soorten. Helaas is dit 
investeren in de toekomst. Muurvegetatie zal zich niet in de eerste jaren vestigen. Eerst moeten 
verweringsprocessen hun werk doen en moet de muur zuurder worden.   
 
Als eerste zullen sporenplanten zoals gewoon zijdemos (Homalothecium sericeum), 
muursnavelmos (Rhynchostegium murale) of gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata) op 
de muren opduiken. En pas later zich de typische muurplanten vestigen zoals muurvaren 
(Asplenium ruta-muraria) of Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis). En nog later is er kans op 

tongvaren (Asplenium scolopendrium) of steenbreekvaren (Asplenium trichomanes).

 

Biodivers gazon

Muurvegetatie in Zutphen
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bomen, inheems

haag, inheems

plantvak, met heester

biodivers gazon

boomen, inheems

heesters, inheems
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inheems 

bomen, inheems
bomen, inheems
biodivers gazon

haag, inheems

muurvegetatie
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inheems 

heesters, inheems

heesters, inheems
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Maatregelen biodiversiteit ‘De Genesteplein’Maatregelen biodiversiteit ‘Gerrit van Lindestraat’ 
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B. FAUNA

Door grote diversiteit in de beplanting en door het aanplanten en zaaien van 
inheemse soorten, wordt een goede basis geschept voor meer diversiteit in de 
stadse fauna. Het aanbod aan nectarplanten en waardeplanten voor insecten 
wordt vergroot. Meer zaden en insecten zijn wederom de voedselbron voor 
bijvoorbeeld vogels. Ook verschillende grondmaterialen, hoogteverschillen, 
variatie aan zon en schaduw, variatie aan droog en nat verbreden het spectrum 
aan diersoorten. In de baksteenmuren van het ontmoetingsplein zullen insec-
tenstenen worden geïntegreerd en spleten worden gelaten. Op langere termijn 
zullen de muren door het ontstaan van barstjes en scheurtjes nog meer schuil-
plaatsen voor insecten bieden. Door de waterspeelplek staat het hele jaar door 
water/ vocht ter beschikking voor o.a. vogels en insecten.  
 Om de omstandigheden nog meer te verbeteren worden een aantal maatre-
gelen genomen. Deze zullen voor een groot gedeelte in samenwerking met 
bewoners worden uitgevoerd. Daarmee wordt bewustwording gestimuleerd en 
de kans op meer biodiversiteit in de particuliere tuinen vergroot.  

Insecten
Samen met planten vormen insecten de basis van de voedselketen. Ze zijn daar-
mee essentieel voor die gehele biodiversiteit. Met name de bloemenweide, de 
kruidachtige onderbegroeiing van de essen en de fruitbomen zullen voor een 
toename van insecten zorgen. Maar ook dood hout, het aanbrengen van reliëf, 
open zand en ecologisch beheer hebben positieve invloed op soortenrijkdom 
en het aantal insecten.  
Om de aandacht voor insecten en met name wilde bijen te vergroten wordt in 
de buurt-snoeptuin een groot insecten/-bijenhotel geplaatst. Idee is het in-
secten/-bijenhotel samen met bewoners te bouwen in de buurt-werkplaats De 
Peppel. Het regelmatige vervangen van materiaal is een van de activiteiten die 
voor kinderen georganiseerd zullen worden.  
  
Vogels
Het voedingsaanbod voor vogels wordt door meer zaden, vruchten en insec-
ten vergroot. In samenwerking met de Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken Insectenhotel

wordt gekeken naar maatregelen voor bepaalde vogelsoorten, met name het 
ophangen van broed- en nestkasten in bomen en aan gebouwen.  
Bovendien kan het aan het ontwerpgebied grenzende gebouw van het garage-
bedrijf met relatief eenvoudige ingrepen geschikt worden gemaakt als broedplek 
voor bijvoorbeeld de scholekster. Daarvoor worden grind- of schelpenvakken op 
het vlak dak aangebracht. Pallets en/of kleine buizen beschermen voor hitte en 
roofvogels. Verder moet worden gekeken naar dakranden en open regenpijpen 
om de jongen te beschermen.  
Eventueel kunnen op dit gebouw ook halfopen neststenen voor de zwarte 
roodstaart worden geplaatst. Deze kunnen los worden neergezet en worden 
ook gebruikt door andere vogelsoorten zoals roodborst, winterkoning, Grauwe 
vliegenvanger, Witte kwikstaart.  

Vleermuizen
Onder andere de begraafplaatsen aan de Warnsveldseweg bieden verschillende 
verblijfsplaatsen voor vleermuizen. Omdat alle Nederlandse vleermuizen insec-
teneters zijn, zullen ook zij van de verbeterde omstandigheden voor insecten 
profiteren. Bovendien kunnen ophangkasten voor vleermuizen aan bomen en 
eventueel tegen huizen worden gehangen. Helaas zijn vleermuiskasten geen 
volledig alternatief voor open spouwmuren en natuurlijke boomholten, onder 
andere door slechte isolatie. Maar ze kunnen relatief eenvoudig zelf gemaakt 
worden en bouwtekeningen zijn te vinden op internet. Het bouwen en ophangen 
van vleermuiskasten kan een van de in samenhang met dit project georganiseer-
de activiteiten met bewoners in de buurt-werkplaats De Peppel worden.

Geen extra verlichting  
De openbare verlichting van de omgeving De Genestetplein is in 2018 geheel 
vernieuwd. De aanwezige straatverlichting en de verlichting van het voetpad op 
hoogte van het garagebedrijf zorgen voor voldoende verlichting van het open-
baar groen. Van extra verlichting wordt afgezien vanwege lichtvervuiling en om 
de verstorende werking op dieren en planten, met name op insecten, te beper-
ken. Hierbij is nog aan te merken dat ook het pad om de begraafplaatsen en 
langs het volkstuincomplex niet is verlicht.  
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C. BEHEERPLAN

Net als het zaaien en aanplanten van veel verschillende soorten speelt ook de 
manier van beheer een belangrijke rol voor de ontwikkeling en het behoud van 
biodiversiteit in de stad. Met name voor bloemrijke vegetaties geldt minder fre-
quent maaien, niet alles tegelijk maaien en afvoeren van het maaisel.  
 
Voor het project wordt een groenbeheerplan opgesteld om de kwaliteit van 
groen en inrichting en de kwaliteit van beheer en onderhoud te waarborgen. 
En daarmee de waardes van het Groen Icoonproject - het vergroten van biodi-
versiteit en het werken aan klimaatadaptatie - te behouden en te ontwikkelen. 
Het Groenbeheerplan wordt vastgesteld voor een periode van maximaal 10 jaar. 
Daarna dient het plan geactualiseerd te worden.  

Onderdeel van het groenbeheerplan worden onder andere: 
• De kernwaarden 
• De beeldkwaliteit 
• De functies van het groen 
• Kwaliteit en kwantiteit van het beheer 
• Ecologisch beheer van de verschillende vegetaties (maaien, afvoeren maai-

sel, tijdstip van maaien) 
• Maatregelen met betrekking tot de essentaksterfte, met name regelmatige 

controle, het verwijderen van zieke bomen en het verwijderen van dood hout 
• Vervanging van essen door andere soorten bomen 
• Overeenkomsten met bewoners

Bewoners en groepen van bewoners willen een bijdrage leveren aan beheer en 
onderhoud. Bijvoorbeeld: 
• Beheer snoep-buurttuin 
• Adoptie van fruitbomen 
• Overig adoptiegroen 
• Verwijderen van zwerfafval 
• Verzorgen van broed-/nestkasten, bijenhotel etc. 
 

Als ontmoetingsplek voor de wijk moet de openbare ruimte openblijven voor 
de inbreng van nieuwe ideeën en ontwikkelingen zowel vanuit bewoners als ook 
vanuit de gemeente en organisaties. Wel wordt de richting voor deze inbreng 
door het op te stellen beheerplan vastgelegd, namelijk het richten op klimaat-
adaptatie en het vergroten van biodiversiteit. Bijvoorbeeld zouden takkenrillen 
als ecologisch waardevolle elementen op een later tijdstip en in samenhang met 
snoeiwerkzaamheden toegevoegd kunnen worden. Takkenrillen kunnen ook 
worden ingezet om looprichtingen te sturen en de veiligheid van de kinderen te 
beteren.  

  

 

Takkenril
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7.5 MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

Een groep bewoners van de omgeving De Genestetplein zet zich al een aantal 
jaren in voor vernieuwing van de speeltuin De Genestetplein. Dat het project nu 
en met een veel bredere opzet - inspelen op de historie van de plek, klimaatbe-
stendigheid en biodiversiteit - een reële kans krijgt is te danken aan de inzet en 
het volhouden van deze initiatiefnemers. 
 
HISTORISCHE IDENTITEIT 
Door de historie van de plek bewust en herkenbaar 
te maken, krijgt de wijk haar historische identiteit 
terug. Bovendien komen de verschillende buurten 
weer meer tot uiting. Tegelijkertijd wordt zowel de 
verbinding van wijk en omgeving, als ook de verbin-
ding van verschillende buurten in de wijk versterkt.  
Het openbaar groen aan De Genestetplein en aan de 
Gerrit van de Lindestraat is dan geen anonieme plek 
meer. Het wordt een plek die veel mensen kennen, 
net als het volkstuinen-complex en de begraafplaats.  
 
SPELEN EN ONTMOETEN 
De speeltuin wordt ontmoetingsplek. Niet alleen 
voor kinderen en ouders, niet alleen voor een be-
paalde leeftijd, maar voor alle buurtbewoners en 
alle leeftijden. Door het creëren van verblijfskwaliteit en multifunctionele inrich-
ting worden bewoners uitgenodigd gebruik te maken van plek. Door de nieuwe 
looproute, de Noord-Zuidverbinding langs de voormalige Linie van Hooff, wordt 
het openbaar groen niet alleen toegankelijk maar ook door verschillende groe-
peringen gebruikt. Zonder gericht naar de speeltuin of de ontmoetingsplek te 
willen, loop je er doorheen. Kom je mensen tegen, maak je makkelijk een praatje 
over de kinderen, het weer, of de vogel die een bad neemt in de goot van de wa-
terspeelplek. Het pad is met 1,5m relatief smal. Daar kom je elkaar letterlijk tegen 
en kan het voorkomen dat je ruimte moet maken voor iemand met begeleiding.  
De initiatiefgroep verheugd zicht erop activiteiten voor kinderen te organiseren 

en ouders bij elkaar te brengen. Ze willen ook helpen de speeltuin te onderhou-
den door bijvoorbeeld zwerfafval te prikken.  
Verblijf in de speeltuin, op het ontmoetingsplein of in de snoeptuin in het don-
ker zal niet door extra verlichting worden bevorderd. Eventueel wordt alleen het 
bord ‘Linie van Hooff’ op het ontmoetingsplein belicht. 
 
BUURT-SNOEPTUIN EN ADOPTIEGROEN 
Met de buurt-snoeptuin en adoptie-fruitbomen worden bewoners in groepen bij 
elkaar gebracht om samen te werken in het groen. De snoeptuin is voor iedereen 
die langs komt uitgenodigd om er zelf te plukken en te snoepen en/ of even aan 
de picknicktafel te pauzeren. Het model van de picknicktafel is ook voor senioren 
en mindervaliden geschikt. Het idee is dat je ook aanschuift als je iemand ziet 
zitten die je kent. Vanuit woningen aan de Roggestraat en aan de Gerrit van de 
Lindestraat is toezicht op de snoeptuin. De hagen hebben een hoogte die te 
overzien is. En ook verder is de inrichting van het openbaar groen van verschillen-
de kanten overzichtelijk wat voor sociale veiligheid zorgt.  
 
EEN STEENTJE BIJDRAGEN 
Met de actie ‘Een steentje bijdragen’ wordt elke wijkbewoner uitgenodigd een 
vierkante meter bestrating uit eigen tuin in te leveren voor het mozaïekachtig be-
straten van het ontmoetingsplein. Met name voor kinderen is dit leuk als ze met 
trots kunnen laten zien welke stenen uit hun tuin komen. Maar er zullen nog meer 
momenten komen waarop bewoners gevraagd worden zich in te zetten. Zowel bij 
de aanleg als ook bij beheer. Elementen zoals insectenhotel(s), broed-/nestkasten 
of vleermuizenkasten zullen samen met bewoners worden gemaakt of worden 
opgehangen. En deze momenten zullen niet eenmalig zijn maar met regelmaat 
georganiseerd worden.  
In totaal wordt een relatief groot aantal bewoners zo bij aanleg en beheer van  
het project betrokken. Veel mensen voelen zich dan ook medeverantwoordelijk 
voor de plek en dragen er zorg voor. Maar ook tijdens het ontwerpproces waren 
bewoners op verschillende momenten uitgenodigd mee te denken en zich in te 
brengen.   
 

“Als wijkregisseur van de wijk Waterkwartier vanuit de gemeente 
Zutphen, ben ik zeer enthousiast over de ontwikkelingen rondom de 
Linie van Hooff. Het is mooi dat er vanuit de bewoners met hulp van 
DeWerkmakers, gemeente en andere partners op deze historisch 
belangrijke plek samen een mooie plek wordt ontworpen en gemaakt 
wordt. 
Een plek waar natuur, klimaatadaptatie, biodiversiteit, spelen en historie 
door de kracht van actieve inwoners samen met verschillende partners 
verbonden kunnen worden tot een fijne, leerzame plek voor iedereen uit 
de buurt.” 
Jasmijn van der Graaf, wijkregisseur Waterkwartier Gem. Zutphen
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DE PEPPEL 
Buurt-werkplaats De Peppel is ideale basis om toezicht te houden, activiteiten te 
coördineren en te stimuleren. De Peppel is aanspreekpartner voor bewoners en 
helpt met communicatie tussen bewoners en gemeente. 
In De Peppel is ruimte beschikbaar voor bijeenkomsten van bewoners en voor 
activiteiten. Met de nieuwe ontmoetingsplek aan De Genestetplein krijgt De 
Peppel een pendant in de buitenruimte. De Werkmakers willen dan ook de aan 
De Peppel grenzende plantvakken beheren en daarmee en goed voorbeeld 
geven, anderen stimuleren en motiveren.  
De Peppel is ook de plek waar informatiebijeenkomsten georganiseerd worden 
rondom verduurzaming van woningen, afkoppelen van regenwater en ontstenen 
van tuinen.   

“De maatschappelijke waarde van de komst van de natuurspeeltuin zoals in het plan is opgenomen is voor de be-
woners van de wijk groot omdat allereerst hiermee een jarenlange wens een fijne speeltuin voor de kinderen in de 
buurt en zelfs daarbuiten te realiseren in vervulling kan gaan. Ook wordt hiermee de samenwerking en samenhang 
tussen de bewoners onderling vergroot. De bewoners zijn vanaf de start bij de opzet en uitwerking van het plan be-
trokken. Tijdens een van de gehouden bewonersavonden in de aanloop naar het plan, waren alle aanwezige bewo-
ners zeer enthousiast over de gepresenteerde plannen en gaven zij aan graag een eigen bijdrage te willen leveren 
aan de uitvoering van het plan en bij het beheer en onderhoud na realisatie.  
De Werkmakers, Gemeente Zutphen en ZutphenEnergie vinden het van belang om minder draagkrachtigen mee te 
kunnen laten doen in klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie.  
Een collectieve benadering met intensieve persoonlijke inbreng en ondersteuning van alle bewoners van Zutphen 
staat hierin centraal. Zo voegen we maatschappelijke waarde toe aan de lokale samenleving. Met de Linie van Hooff 
zien wij specifieke kansen om bij te dragen aan werk en inkomen voor mensen, die dit nodig hebben. Immers zowel 
de voorbereidende werkzaamheden als de inrichting van de speeltuin brengen werkzaamheden met zich mee en 
uiteindelijk ook het beheer en onderhoud na de realisatie. Vanuit het buurtwerkleerbedrijf de Peppel (ligt midden in 
de wijk, direct bij de te realiseren natuurspeeltuin) werken De Werkmakers, ZE en Cornerstone (een lokaal buurthuis) 
samen bij het realiseren van werk en inkomen voor werkzoekende bewoners waar mogelijk uit diezelfde wijk.  Met als 
uiteindelijke doel de realisatie van een mooie iconische natuurspeeltuin inclusief aandacht voor biodiversiteit te reali-
seren én een impuls te kunnen geven aan participatie door middel van werk en inkomen én de samenhang vergro-
ten door onderlinge samenwerking in de wijk te stimuleren en te versterken.” 
Gidie Ritzerveld, De Werkmakers/ De Peppel 

8. BIJLAGEN 
 

ONTWERP
 

GLOBALE KOSTENRAMING


