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• Aangepast ontwerp per thema 

– Velden & Gebouwen 
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– Gras & Spelen 
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– Banken & afvalbakken & hekwerk & verlichting 
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• Discussie 

 

 



Ontwerp ELINGS 2017 
 

• Het ontwerp waar de projectgroep ‘ja’ tegen heeft gezegd (2017) 

A50 

Gebouw De Rakt & 
Octopus 

Molen Van Jetten 



Eerste uitwerking SWECO 2018 
 

• De vertaling van het ontwerp naar een eerste technische tekening 
 

• Nog aan te passen: bomen, paden, hekken, beplanting. 



Aangepast ontwerp per thema:    Velden 
 

• Nieuwe ligging 5 velden geprojecteerd over huidige luchtfoto. 
 

• Velden worden uitgelijnd en verder van woningen gesitueerd. 



Thema: Entree & Gebouwen 
 

Building 
under 

Construction 

• Entreeweg met parkeren + veldje voor overloop-parkeren 
 

• Vorm en uitstraling gebouwen nog onderwerp van studie. Locatie wijzigt niet. 



Thema: Paden 
 

• Toegang park vanaf alle kanten, paden halfverhard. 
• Kerkepad en molenerf handhaven. 

 
•  Paden liggen in het hart van de groene ruimte.(zie doorsnede) 

Molenerf 

Kerkepad 



Thema: Gras & Spelen 
 

• De parkruimtes worden geaccentueerd door verschil in gazon en  
bloemrijk gras. (zie overzichtskaart & doorsnede) 
 

• Speelplekken nabij toegangen vanuit woongebied. 



Thema: Beplanting 
 

• Randen en ruimtes creëren met lage struiken. (zie doorsnede) 
• Kruispunten van paden verbijzonderen met bloemrijke struiken. 

 
 
 

Lage struiken Bloemrijke struiken 



Thema: Hagen & Hondenlosloopgebied 
 

• Alle velden zijn afgeschermd met hagen van Beuken & Haagbeuken met 
hekwerk erin. 
 

• Het molenerf en het kerkepad behouden hun Meidoornhaag. 
• In de oranje zone mogen honden los. 

 



Thema: Bomen – bestaand 
 

• Inmeting van alle bomen voor aanvang werk. 
 
 
 



Thema: Bomen – te verwijderen & Molenbiotoop 
 

• Optimale windgaten voor molen Van Jetten volgens  
‘De Hollandsche Molen’ 
 

• Circa 40 bomen verwijderen t.b.v. meer wind en circa 16 bomen verwijderen tbv verplaatsing velden 



Thema: Bomen – Nieuwe bomen 
 

• Extra bomen ter vergroting contrast open/dicht en zon/schaduw. 
• Boomkeuze: inheems en aansluitend bij bestaand. 



Thema: Banken & afvalbakken & hekwerk & verlichting 
 

• 3 velden verlicht. 
• Hekwerk met klappoortjes rondom hondenlosloopgebied. 

 
• Bankjes in de zon op strategische plekken.  

indicatief 



Thema: Hekwerk 
 

• Transparant hekwerk met klaphekken voorzien van een rubber stootkop. 
• Pad > 1m gazon > 1m lang gras > hekwerk > lang gras. 

 
 
 



Definitief ontwerp ELINGS 
 

• In de nieuwe situatie ontstaat een park een sportpark en  
een molenbiotoop ineen. 

• Plan gemaakt samen met omwonenden.  
• Zicht vanaf A50 op molen en kerk. 
• Uitgebreide wandelmogelijkheden voor bewoners met en zonder hond.  
• Extra aandacht voor biodiversiteit en beleving. 



Tweede uitwerking SWECO/ELINGS 
 

• Gemaatvoerde tekening van het definitieve ontwerp.  
 
 



Bedankt voor uw aandacht. 
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