
Van Randwijcklaan: Toelichting op het project 
 
Aanleiding 
In 2011 is de rijbaan opnieuw geprofileerd, toen was er de gemeentelijke wens om ook de 
rotonde en de kastanjes te vervangen. Na vele protesten uit de omgeving is destijds besloten 
dit niet uit te voeren. In de 3 jaar die hierop volgden raakten veel kastanjes ook besmet met 
de kastanjebloedingsziekte en de al zieke exemplaren takelden in rap tempo af.  
 
Tegen de kastanjebloedingsziekte is geen remedie bekend en het ziektebeeld is deels niet 
zichtbaar (afsterven van takken en boomdelen onder bast). De besmette bomen komen 
slecht in blad (lichtgroene bladeren) en beginnen in juli al de eerste herfstleuren te 
vertonen; uiteindelijk sterven alle bomen hieraan. 
 
Dit kwaliteit van de bomen ging zo hard achteruit dat er een te groot risico voor de 
gemeente ontstond…de kastanjes moesten verdwijnen… Omdat het kappen van een eens zo 
prachtige laan erg veel impact heeft op het straatbeeld en de beleving van de openbare 
ruimte én veel van de groenvoorzieningen versleten waren (zoals het parkje bij de 
Vogelweideflat) is er aanvullend budget vrijgemaakt om het hele gebied opnieuw in te 
richten.  
 
Zoveel grote bomen kappen vraagt om een goede uitleg: we hebben vanaf het begin 
geprobeerd altijd transparant en open te communiceren en informeren over de 
(on)mogelijkheden om de bomen te behouden.  Er zijn 3 verschillende en onafhankelijke 
onderzoeken uitgevoerd met allen dezelfde conclusie: behoud van de kastanjes was niet 
mogelijk. Naast de 70 kastanjes zijn er nog 11 kleine bomen gekapt die dood of stervende 
waren. Bij de entree van het park zijn bv 3 kleine appelboompjes gekapt zodat er 4 grotere 
bomen en een flink aantal struiken terug konden komen. 
 
Open en transparant 
In een eerste bijeenkomst in 2013 (waarvoor 2500 buurtbewoners zijn uitgenodigd) hebben 
we een uitleg gegeven over de zieke kastanjes en iedereen die wilde uitgenodigd om mee te 
helpen en denken over de nieuwe invulling van het gebied. 
 
Werkgroep 
Dit heeft geresulteerd een werkgroep van zo’n 12 buurtbewoners die gedurende 2 jaar 
intensief hebben gewerkt aan het nieuwe ontwerp. Als bewoners van het gebied en 
eindgebruikers konden we hierdoor zo goed mogelijk op de verwachte functies en het 
gebruik van het gebied afstemmen. De door hen geleverde input was dus zeer waardevol. 
 
Hoofdlijnen 
De Van Randwijcklaan is een hoofdontsluitingsweg voor de 3 wijken Liendert, Kruiskamp en 
Rustenburg. In eerdere projecten waren al veel kastanjes vervangen door esdoorns. Ook 
dit/ons gedeelte moest hier ruimtelijk en functioneel op aansluiten. Daarom hebben we als 
gemeente de grote ontwerplijnen/kaders en uitgangspunten zelf bepaald.  
 



Dit waren: 
- geen monocultuur meer: geen boomstructuur van 1 enkele soort. Door veel 

verschillende boomsoorten toe te passen voorkomen we een kaalslag wanneer er 
(weer) een (nieuwe) boomziekte de kop op steekt. 

- Een goede en verbeterde aansluiting tussen de natuurwaarden van het 
Waterwingebied en het Valleikanaal. De Van Randdwijcklaan is de nieuwe ‘groene 
vinger’ de stad in geworden in plaats van de Hogeweg. 

- Het verbeteren van de beleving van de openbare ruimte voor het voetgangers van en 
naar het centrum: een park-beleving in de hoofdwandelroute. 

 
 Dit heeft geresulteerd in een kaderontwerp: de noordzijde van de weg (Vogelweide-
kerkplein-Gruttostraat boden veel ruimte voor inbreng (een meer cultuurlijke inrichting). De 
zuidzijde (watergangen) werd aangewezen als natuurzone waar veel technische 
uitgangspunten golden om de zo natuur zo goed mogelijk te bedienen.  
 
Kaderontwerp 
Met gemeentelijke uitgangspunten is een kaderontwerp (de grote lijnen stonden op op 
papier).  Hiermee zijn we met de werkgroep aan de slag gegaan. Welke functies moet het 
gebied krijgen en welk beeld willen we graag dat het gebied uitstraalt? Het projectgebied is 
groot (zo’n anderhalve kilometer), en bestaat uit een aantal deelgebieden.  
 
Per deelgebied zijn de bijzonderheden aangegeven: 
Oevers 
Voor de oevers is door de architect in samenwerking met de gemeentelijk ecoloog het 
inrichtingsplan gemaakt. Er stond bijna overal riet langs de oevers, veel riet is verwijderd om 
ruimte maken voor nieuwe (oever)beplanting. Daarnaast zijn er op veel plaatsen nieuwe 
paaiplaatsen voor vissen gemaakt en door de verschillende plas-dras-zones kunnen er veel 
meer verschillende moeras- en oeverplanten groeien.  
We hebben voortgeborduurd op de planten die er al waren zoals het groot hoefblad en 
fluitekruid en op een aantal plaatsen bosjes voor vogels en andere kleine dieren gemaakt en 
nieuwe bomen geplant.  
Door het hoofdpad naar de noordzijde van de weg te verplaatsen ontstaat er aan deze zijde 
van de Van Randwijcklan meer rust voor vogels en andere kleine dieren. Wel hebben we een 
klein struinpaadje aangelegd om zo ook de bewoners van de waterkant te kunnen laten 
genieten. Op een beperkt aantal plaatsen staan bankjes. Ter hoogte van het Vogelweidepark 
is een ijsvogelwand gemaakt van de boomstobben van de gekapte bomen. Werkgroeplid 
Nico van Niejenhuis heeft kort na de aanleg de eerste 2 ijsvogels al gezien! Hiermee maken 
we een nieuw broedgebied voor de ijsvogels die momenteel al in het waterwingebied 
broeden.  
 
Waterwingebied 
Hier moeten de boomsoorten aansluiten op de bestaande boombeplanting van Rustenburg. 
Daarom staan hier relatief veel esdoorns. Zowel de gemeente als de werkgroep was er 
voorstander van voldoende zicht op de skatebaan te houden. Daarom hebben we voor de 
skatebaan geen bomen toegevoegd. Er is het één en ander aan onderbegroeiing weggehaald 
langs de oevers. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de beheergroep van het 
Waterwingebied. 



 
Gruttostraat 
Hier is het wandelpad door het grasveld gemaakt, je loopt nu niet meer langs de rijbaan. 
Langs de woningen is gazon gekomen met bloembollen (die er dit najaar in gaan) en langs de 
straatkant is een kruidenmengsel gezaaid. De boom- en heesterbeplanting is samengesteld 
door de werkgroep en ook door hen gepositioneerd. In de detailuitwerking is door de 
gemeente rekening gehouden met de groeiomstandigheden van de bomen (zoals wortels en 
kabels en leidingen in de ondergrond). 
 
Kerkplein 
Het kerkplein is flink vergroend. We hebben samen gekozen voor een inrichting met vaste 
planten en een aantal struiken en bomen. Het is een geliefde zitplek, daarom zijn de 2 
bankjes weer terug gekomen. De gekozen vaste planten zijn makkelijk in onderhoud en 
geven jaarrond een bloeiend beeld.  
 
Vogelweidepark 
Om een mooie parkentree te maken hadden we wat meer grond nodig dan we in eigendom 
hebben. Daarom heeft de gemeente overlegd met de verhuurder van de Vogelweideflat. 
Door een deel van hun grond in gebruik te nemen hebben we onze entree kunnen maken. 
Ook hier verliepen de contacten goed en waren zowel de bewoners van de flat als de 
verhuurder positief over de gewijzigde inrichting.  
Over de inrichting van het parkje is gediscussieerd. Initiatieven als een buurtmoestuin 
hebben het niet gehaald. De voorkeur ging uit naar een nieuwe speelplek. Door in alle 
randen meer zicht te creëren en het wandelpad door het groen te laten lopen is er een 
prachtige bloeiende route van en naar het centrum gemaakt. Er is voldoende ruimte om te 
zitten en de speelplek wordt zeer intensief gebruikt! Alle bomen die gezond zijn of zeer 
beeldbepalend (zoals de groep wilgen midden in het gazon) zijn behouden gebleven, 
hierdoor is de groene beleving bewaard gebleven. 
 
Rotonde zangvogelweg-van randwijcklaan 
Op initiatief van de werkgroep heeft de gemeente onderzocht of er mogelijk externe 
financiering mogelijk was voor het aanpassen van de rotonde. Door de scholen in de 
omgeving en de route van en naar het centrum is het een erg drukke rotonde met 
regelmatig onveilige situaties.  
De wens was de rotonde van vrijliggende fietspaden te voorzien. Deze financiering is 
gevonden door een bijdrage van VERDER (samenwerkingsverband voor de verbetering van 
onder andere de veiligheid van fietsers). Door, onder andere, technische moeilijkheden in de 
uitwerking hebben we besloten de uitwerking hiervan uit het groenproject te halen. 
Hierdoor kon de aanleg van de groenzone op tijd starten. Inmiddels zijn alle plannen voor de 
rotonde gereed en hoopt de gemeente hier kort na de zomervakantie mee te starten. In 
verband met de flora en fauna moeten we daar nog even mee wachten. 
 
Oevers en bermen tussen rotonde en kanaal 
De oever aan de zijde van het ROC was helemaal begroeid met de invasie plant de Japanse 
duizendknoop. Deze plant verdringt alle andere planten en de wortels brengen schade aan 
aan bijvoorbeeld de verbindende duiker onder de Zangvogelweg. Omdat we zo dicht bij het 
water moeten werken is de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen geen optie geweest. 



Met subsidie uit ISV3 (bodemsaneringen en stedelijke vernieuwing) hebben we het extra 
budget gekregen om de hele oever uit te graven en van nieuwe schone grond te voorzien. 
Dit was een flinke klus!  
Langs de waterkant zijn matten met moeras en oeverplanten geplaatst en er zijn nieuwe 
bomen geplant. Aan de zijde van Pento hebben we de oude inrichting moeten handhaven 
omdat er zeer grote hoeveelheden glasvezelkabels in de ondergrond aanwezig zijn. Hierop 
mogen geen bomen worden geplant. De nieuwe verschillende bomen staan nu niet meer in 
een strakke rechte lijn maar zijn meer verspreid over de berm. 
 
Neptunusplein-Parkweelde 
In deze bermen stonden de kastanjes die het minst aangetast waren. Het kappen van deze 
bomen heeft ook veel impact gehad op het beeld. Door de relatief smalle berm zijn de 
bomen in een rij terug geplant. Wel variëren ze in soort (4 verschillende soorten) en zijn er 
hier wat meer esdoorns gebruikt om aan te sluiten op de esdoorns die in het eerdere project 
(2011) al geplant waren. Overal hebben we, waar dit kon en effect had voor het beeld) 
gekozen voor grote nieuwe bomen. De esdoorns sluiten hier dus aan op de maat van de 
reeds geplante bomen  


