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HERINRICHTING HOUTPLEIN
Kwaliteitsambitie voor de groene inrichting
Het Houtplein wordt in de SOR aangeduid als ambassadeursplek met opknapbehoefte. Het plein
moet een duidelijke eigen identiteit krijgen met een hoge verblijfswaarde en een groenbeeld
gedomineerd door bomen en hoogwaardige beplanting.
De herinrichting van het Houtplein geeft de mogelijkheid voor een verduurzaming van de groene
inrichting overeenkomstig de ambities van de SOR.
Het gaat daarbij om de volgende doelstellingen:
- herstel van hoofdbomenstructuur
- herstel historische lijnen
- versterken biodiversiteit
- verbeteren ecologische verbinding tussen Kleine Hout en de Raamvest
- verbeteren verblijfsklimaat (klimaatadaptatie)
- creëren van een plek met eigen identiteit
Het Houtplein wordt in de SOR aangeduid als een ontbrekende schakel in de hoofdbomenstructuur.
Onderstaand geven wij de overwegingen met betrekking tot de groene inrichting van het Houtplein.
Voor het afwegingskader is de SOR leidend.

Overwegingen over het al dan niet handhaven van de bestaande platanen
Met de herinrichting van het houtplein ontstaat de mogelijkheid om nieuwe bomen verder van de
gevel aan te planten waardoor deze een mooie grote boomkruin kunnen ontwikkelen. Met de
aanplant van iepen kan de hoofdbomenstructuur en daarmee de ecologische verbinding tussen de
Dreef / Kleine Hout en de Raamvest worden hersteld, de biodiversiteit worden verstrekt en het
verblijfsklimaat op het plein worden verbeterd. Door de aanplant van de iepen kan aan in de SOR
benoemde ambities worden voldaan.
Doordat alle nieuwe bomen, ook die aan de oostzijde van het plein, worden aangeplant op hetzelfde
moment ontstaat ruimtelijke kwaliteit door samenhang in soort, maat en leeftijd.
Door een goede afweging te maken tussen de verschillende ruimteclaims op het Houtplein, de
aanwezige kabels en leidingen en de benodigde ondergrondse en bovengrondse groeiruimte voor de
bomen is het mogelijk om 28 nieuwe iepen aan te planten.
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Door te kiezen voor iepen (Ulmus resista ‘New Horizon’) kan aan genoemde doelstellingen worden
voldaan omdat deze bomen zeer geschikt zijn voor het stedelijk gebied en snel zullen uitgroeien tot
mooie grote beeldbepalende bomen. De bomen krijgen een kruindiameter van 8 – 10 meter, kunnen
20 – 25 meter hoog worden en geven het Houtplein een eigen (historische) identiteit. Daarmeen
wordt de hoofdboomstructuur en ecologische verbinding tussen Kleine Hout en Raamvest herstelt.
De iepen dragen substantieel bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Gebruikswaarde bestaande platanen
De platanen staan zo dicht op de gevel dat al in de jaren ’90 is besloten de boomkruinen sterk terug
te snoeien (kandelaberen). Als gevolg hiervan moeten de bomen sindsdien telkens worden
teruggesnoeid. Door de resterende kleine boomkruinen is er nauwelijks sprake van schaduwwerking
en natuurlijke verkoeling (klimaatadaptatie) en een forse onderbreking ontstaan in de
hoofdbomenstructuur. Platanen hebben daarnaast een beperkte ecologische waarde omdat er
slechts zeer weinig insecten, mossen en korstmossen op en in leven.
De huidige gebruikswaarde van de platanen is zeer laag.
Toekomstwaarde bestaande platanen
De platanen hebben geen toekomstwaarde als bedoeld in de SOR. Met de bestaande platanen kan
de in de SOR gewenste groenambitie niet worden verwezenlijkt. De platanen zijn weliswaar bomen
van de 1e grootte maar zullen door het jaarlijks noodzakelijke snoeiwerk geen omvangrijke
boomkruin meer kunnen krijgen. De bomen leveren daarom geen bijdrage aan het verhogen van de
klimaatbestendigheid en door hun lage ecologische waarde dragen zij ook weinig bij aan de
gewenste versterking van de biodiversiteit.
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De platanen staan op of nabij de aanwezige kabels en leidingen waardoor in de toekomst schade aan
onder andere de waterleiding kan ontstaan.
De 4 platanen die staan tussen de Wagenweg en het Lorenzplein moeten in ieder geval worden
verwijderd omdat deze in het tracé van de fietsstraat staan.
Belevingswaarde bestaande platanen
Een belangrijk onderdeel van de belevingswaarde van bomen is een vol boombeeld bestaande uit
een rijk bladerdak en volle kronen. Hiervan is bij de huidige platanen geen sprake meer.
Indien alleen de 4 platanen tussen de Wagenweg en het Lorenzplein worden vervangen, worden er 7
platanen gehandhaafd. Door het handhaven van de 7 resterende platanen verminderd de ruimtelijke
kwaliteit door verschillen in samenhang, maat en leeftijd en kunnen de hoofdbomenstructuur en de
ecologische verbinding tussen Kleine Hout en Raamvest niet worden hersteld.

Overwegingen over de (groene) inrichting aan de noordzijde van het Houtplein

Het Houtplein is een trechtervormige ruimte met het smalste punt aan de noordzijde en is een
belangrijk OV-knooppunt. Het is voor voetgangers en fietsers de schakel tussen de binnenstad en de
parken.
De Kwaliteitsambitie is hoog. Het plein (ambassadeursplek SOR) moet een plek worden met identiteit
en verblijfswaarde met een groenbeeld gedomineerd door bomen en hoogwaardige beplanting.
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Voor de verschillende functionaliteiten (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en overig verkeer)
zijn in de SOR ambities bepaald die vragen om een integrale afweging van de verschillende belangen
en een samenhangend ontwerp waarin aan alle claims recht wordt gedaan. Dit geldt ook voor
zienswijzen die tot een of meerdere wijzigingen van het Voorlopig Ontwerp (VO) hebben geleid. Als
gevolg van deze wijzigingen heeft bij de uitwerking van het VO naar VO+ een herijking en
optimalisering van de verschillende ruimteclaims plaatsgevonden.
Bij het uitwerken van het VO naar een VO+ is gebleken dat de bomen aan de oostzijde vanwege
kabels en leidingen moeten worden opschoven naar het oosten. De bomen komen dan echter uit op
het fietspad richting het centrum en kunnen daarom niet worden gehandhaafd.
Dit is op te lossen door het wegprofiel ten oosten van de fietsstraat te wijzigen door het fietspad op
te schuiven naar de fietsstraat. Nadeel voor de grasvelden is dat de kwaliteit onderdruk komt te
staan door winkelend publiek en de voetgangersstroom naar het centrum.
Om voldoende ruimte over te houden voor goed toegankelijke voetgangersstromen en andere
verkeersmodaliteiten blijft er een te klein gebied over om op het maaiveld de gewenste groene
entree met grasvelden te kunnen maken. Om toch de ambities van een groen entreegebied (SOR) te
bereiken kunnen onder de bomen plantvakken van 2 x 2 meter worden gemaakt. Deze kunnen
worden ingeplant met hoogwaardige onderbeplanting. Afhankelijk van de noodzakelijke
toegankelijkheid van aangrenzende bebouwing kunnen de vakken in de lengterichting worden
vergroot.
Door optimalisatie is er in het VO+ ruimte gevonden voor de aanplant van twee extra bomen.

Afbeelding: Noord-entree Houtplein: groen, overzichtelijk en toegankelijk
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Overwegingen over de (groene) inrichting aan de zuidwestzijde van het Houtplein
Aan de zuidwestzijde van het Houtplein komen de Wagenweg, Dreef, Frederikspark en Houtplein
samen. Voor de verschillende functionaliteiten (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en overig
verkeer) zijn in de SOR ambities bepaald die vragen om een integrale afweging van de verschillende
belangen en een samenhangend ontwerp waarin aan alle claims recht wordt gedaan. Dit geldt ook
voor zienswijzen die tot een of meerdere wijzigingen van het Voorlopig Ontwerp (VO) hebben geleid.
Als gevolg van deze wijzigingen heeft bij de uitwerking van het VO naar VO+ een herijking en
optimalisering van de verschillende ruimteclaims plaatsgevonden.
Ten opzichte van het VO is de situatie aan zuidwestzijde van het Houtplein in het VO+ aangepast.

Hoofdfietsnetwerk (SOR) geoptimaliseerd
Fietspaden worden drukker. Houtplein / Dreef is zowel een onderdeel van hoofdfietsnetwerk (SOR)
als een recreatieve route (SOR). In het VO+ zijn de dimensionering, de doorstroming van de
fietspaden en de aansluitingen van de fietspaden verder geoptimaliseerd en logischer gemaakt. De
verbindingen van de Wagenweg met de Ventweg Dreef en Frederikspark zijn logischer op elkaar
aangesloten.
Bereikbaarheid Wagenweg
In het VO+ is rekening gehouden met de ingediende zienswijzen over de bereikbaarheid van de
Wagenweg. De knip bij de Tempeliersstraat is vervallen. Als gevolg hiervan zijn het trottoir en de
rijbaan van de Wagenweg iets verschoven in oostelijke richting.
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De groene inrichting aan de zuidwestzijde van het Houtplein
In het VO is uitgegaan van een aantal grasveldjes ingeplant met enkele heesters (totaal 225 m2). Bij
de uitwerking van het VO naar het voorliggende VO+ blijkt dat ten gevolge van de ingediende
zienswijzen, de ruimteclaims van de verschillende functionaliteiten en de ambities in de SOR voor
deze functionaliteiten onvoldoende ruimte overblijft voor de grasveldjes.
Door tussen de Wagenweg en het Wijde Geldeloze pad aan de oostkant van de fietsstraat 4 bomen
toe te voegen, verbetert de verblijfskwaliteit en wordt hitte stress onder warme en zonnige
omstandigheden tegengegaan door schaduw van de boomkruinen. Onder de bomen is plaats voor 3
ruime plantvakken van 3,5 x 5 m (totaal 140 m2) waardoor de esthetische kwaliteit verbetert ten
opzichte van het VO. De plantvakken worden tegen de hoge ruimtedruk beschermd door het
aanbrengen van betonnen zitranden.
Door de verdubbeling van de bomenrij en het aanbrengen van 3 vakken met hoogwaardige
onderbeplanting wordt, rekening houdend met de verschillende functionaliteiten, ruimschoots
voldaan aan de uitgangspunten en ambities in de SOR.

Afbeelding: Zuidwestelijke entree Houtplein: groen, overzichtelijk en voldoende ruimte voor OV-reiziger.

Ruimtelijke kwaliteit: Integrale oplossing voor fietsparkeren
Het Houtplein moet een aanzienlijk aantal fietsparkeerplekken faciliteren. Door de aanpassingen in
het VO+, waar verblijfsplekken voor de reiziger zijn gekoppeld aan de bomen die beschutting bieden
tegen hitte stress, kunnen tussen de plantvakken circa 40 fietsparkeerplekken worden gerealiseerd.
De ruimtelijke kwaliteit kan hierdoor worden behouden.
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Overwegingen over de (groene) inrichting aan de zuidoostzijde van het Houtplein
Voor de verschillende functionaliteiten (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en overig verkeer)
zijn in de SOR ambities bepaald die vragen om een integrale afweging van de verschillende belangen
en een samenhangend ontwerp waarin aan alle claims recht wordt gedaan. Dit geldt ook voor
zienswijzen die tot een of meerdere wijzigingen van het Voorlopig Ontwerp (VO) hebben geleid. Als
gevolg van deze wijzigingen heeft bij de uitwerking van het VO naar VO+ een herijking en
optimalisering van de verschillende ruimteclaims plaatsgevonden.
Voetgangerstoegankelijkheid (SOR)
Er wordt beoogd om het Houtplein nadrukkelijk te laten fungeren als schakel tussen de stad en de
parken. In het bijzonder geldt dit voor voetgangers en fietsers. Behalve het optimaliseren van het
fietspadensysteem op het plein worden ook voetgangers gefaciliteerd. Met name aan de zuidzijde
wordt ingezet op het verbeteren van de voetgangerstoegankelijkheid van en naar de Dreef,
Frederikspark en Wagenmakerslaan . Aan deze zijde wordt een belangrijk deel van het fietsparkeren
opgelost.
Om deze voetgangersroutes aantrekkelijk te maken moet het pleingedeelte rondom de
monumentale plataan tot aan de Wagenmakerslaan overzichtelijker en veiliger worden ingericht.

Met betrekking tot de verblijfskwaliteit en sociale veiligheid zijn zienswijzen ingediend. Klachten over
overlast zijn reeds langer bekend bij de gemeente. In het VO is reeds uitgegaan van het verwijderen
van alle bestaande linden nabij de monumentale plataan waardoor meer openheid en doorzicht
ontstaat bij de monumentale plataan en de daar omheen aangebrachte zitbank.
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Bij het uitwerken van het VO naar het voorliggende VO+ wordt het plangebied rondom de plataan
qua inrichting meer nadrukkelijk bij het Houtplein getrokken. De verharding en de bank onder de
monumentale plataan worden weggehaald en het huidige grasveld wordt vervangen voor een ruim
beplantingsvak (18 x 20 meter) met hoogwaardige vaste planten. Rond het plantvak wordt een
betonnen zitband aangebracht.
De monumentale plataan komt meer vrij op het plein te staan en komt daarmee meer tot zijn recht.
Er ontstaat een aantrekkelijk en overzichtelijk pleingedeelte in de zon. Een plek met hoge
verblijfskwaliteit, overzicht en goede bereikbaarheid van de OV-opstapplaatsen, waarbij de verkeersen verblijfsruimte voor reizigers sterk is verbeterd.
De oostelijke linden aan de kant van de monumentale plataan groeien vrij uit, zijn van goede
kwaliteit en kunnen in principe worden gehandhaafd, maar dan wordt op termijn het zicht op de
plataan volledig weggenomen. Bovendien wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de
zienswijzen over problemen met sociale veiligheid en daarbij horende overlast.
Ook het grasveld kan in principe worden gehandhaafd. De huidige beeld- en verblijfskwaliteit is
echter niet hoog. Door het verplaatsen van bushaltes van de Tempelierstraat naar het Houtplein zal
ook hier een grote gebruiksdruk ontstaan. Door de benodigde ruimte voor in- en uitstappende
busreizigers en de hoge gebruiksdruk wordt verwacht dat het grasveld snel in esthetische waarde zal
afnemen.
Dit kan voorkomen worden door het grasveld te verkleinen maar dan komen de oostelijke linden in
het verkeer- en verblijfsgebied van de busreizigers te staan. De kruinen moeten dan worden
opgesnoeid.
Herplanten van de linden
In het VO is er reeds vanuit gegaan dat alle aanwezige 6 linden worden gekapt. Vanwege de goede
kwaliteit van deze bomen is dit bij de uitwerking naar het VO+ heroverwogen. Deze bomen zijn in
een zo goede conditie dat succesvolle verplanting mogelijk moet zijn. Omdat alle bomen op of nabij
kabels en leidingen staan moet nader onderzoek nog wel uitwijzen of verplanting haalbaar is.
Om de 6 linden te kunnen verplanten is op korte termijn een verplantingsonderzoek nodig om de
haalbaarheid aan te tonen. Indien de verplanting overeenkomstig de verwachtingen haalbaar is
worden de linden nog deze winter voorbereid op de eind 2020 te verwachten verplanting.
Voor de herplant van deze linden moet rekening worden gehouden met een bedrag van 7.000 tot
8.000 euro per boom.
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