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6.4 De verschillende parkelementen: Het parkplein

Het parkplein is de belangrijkste ontmoetingsplek in het park en ligt cen-
traal en goed zichtbaar in het park. Vanaf het plein heb je mooi uitzicht op 
het park.
Het plein ligt op het kruispunt van de 2 grote parklanen op de overgang 
van laag en hoog. Het slingerpad loopt ook over het parkplein.
Het parkplein bestaat uit een grauacke vloer (halfverharding zoals in de 
Bolwerken), omkaderd door een bakstenen muurtje. Verspreid op het 
plein staat een aantal bomen, zitblokken en zijn er fietsparkeervoorzienin-
gen.
De precieze inrichting van het parkplein zal in overleg met de exploitant 
verder worden vormgegeven. Te denken valt hierbij aan midgetgolf en 
uitkijktoren.
Het grootste deel van het plein is openbaar. Aan de oostkant van het 
horecapaviljoen kan een besloten terras voor  de tennisvereniging worden 
gerealiseerd.

impressie parkplein met horeca

horecaplein: grauacke

aanzicht horecaplein 

aanzicht parkplein met bakstenen muurtje rondom 
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6.5 De verschillende parkelementen:  De ligweide

De ligweide vormt het centrale ontmoetings- en activiteitengebied in het 
park. Het bestaat uit een licht bollend grasveld in de vorm van een halve 
cirkel die aan de zuidzijde ingesneden ligt in het relief van de boszone en  
aan de noordzijde wordt begrensd door de Fuikplas. 
De ligweide wordt omkaderd door een 4 meter brede waterloop (in open 
verbinding met de Fuikplas) die binnen een betonnen bak wordt gelegd 
(betonnen randen zijn 60 cm breed).
Tussen het slingerpad en de waterloop wordt het hoogteverschil opge-
vangen door een strak, steil grastalud. De overgang tussen slingerpad en 
boshelling wordt gevormd door een betonnen band. Deze betonnen band 
komt nog drie maal terug in de helling richting het parkplein (waardoor 
deze helling een amfi-theaterachtige uitstraling krijgt).
Op de ligweide komt een aantal bomen te staan en aan de oostkant komt 
een muziekkoepel.
Aan de noordkant loopt de doorgaande langzaamverkeersroute over de 
ligweide heen.

de ligweide

impressie waterbak en rondgaand pad

de muziekkoepel

doorsnede ligweide
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6.6 De verschillende parkelementen: Het speelplein

Het speelplein ligt op een centrale plek in het park tussen het verlengde 
van de Beatrix Dreef de ligweide en de Fuikplas. Door een bakstenen 
keermuur wordt de plek gekoppeld aan de zuidelijke (bakstenen) brug 
over de Fuikplas. De plek bestaat uit een breed grauackepad dat om een 
centrale speelplek is gevouwen. De centrale speelplek bestaat uit een 
speelveld en een kunstgrasvlak met speeltoestellen. Beide delen worden 
gescheiden door een asfaltpad met bankjes. Om de speelplek kindveilig 
te maken wordt om de gehele speelplek een hek geplaatst. Aan de zuid-
westkant van het speelveld (grasveld) komt een Rhododendronhaag.
De speelplek ligt in de open zone en is zodoende goed zichtbaar.

Aangrenzend aan het speelplein is een aanlegplaats gemaakt voor ka-
no’s. De Fuikvaart is een schakel in de kanoroute door Haarlem.
Op het speelplein is ruimte voor een eventueel toekomstig kleinschalig 

horeca-uitgiftepunt (kiosk).

suggestie mogelijk toekomstig horecapunt

speelplein

waterfietsverhuur

doorsnede speelplein
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6.7 De verschillende parkelementen: Het eiland met monument en de 

bruggen

Entree

Met het verlengen van de Beatrix Dreef, één van de hoofdontsluitingen 
van het nieuwe park over het eiland, krijgt het eiland een belangrijke 
entreefunctie in samenhang met twee nieuw te maken bruggen over de 
Fuikvaart.

Eiland

In het voorgestelde parkontwerp wordt het eiland een centraal in het park 
gelegen verblijfsplek. Vanaf het eiland is de aansluiting van het park op 
het buitengebied door middel van de openheid van de Fuikplas goed waar 
te nemen.
Het eiland zal worden voorzien van een rondgang in de vorm van een 
asfaltpad. Daarnaast worden er 21 berken op het eiland geplant.

Monument

De omgeving van het oorlogsmonument zal in overleg met het Comité 4-5 
mei worden vernieuwd. Er wordt een ligusterhaagje geplant, een muurtje 
gemetseld en een cirkelvormige grindvloer rond het monument gemaakt. 
Ook komen er twee bankjes (canapé’s).

IJsvogelwand

Op de westoever van het eiland is ruimte voor de aanleg van een ijsvo-
gelwand. Deze zal in overleg met de IJsvogelwerkgroep verder worden 
vormgegeven.

Bruggen over de Fuikvaart

De relatie tussen het park en Parkwijk wordt versterkt. De Beatrixdreef 
wordt in zijn volle breedte doorgetrokken het park in, over de Fuikplas, 
door middel van twee nieuwe bruggen. Het voorstel is om ‘zware, aardse’ 
bruggen te maken. Dit moet samen met de overige parkelementen 
een duurzame uitstraling aan het park geven. De bruggen krijgen een 
eenduidige bekleding van zwarte bakstenen. De eerste (meest noordelijk 
gelegen) brug is circa dertig meter lang, en even breed als de huidige 
Prinses Beatrixdreef (+ randen van 80cm breedte).
De ‘tweede’ brug is iets korter, maar wel even breed. 

eiland met monument omgeving monument: vernieuwd

berken aanzicht brug

2 bruggen Beatrix Dreef: ‘vormfamilie’
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6.8 De verschillende parkelementen: Noordoever en fruiteiland

De noordoever van de Fuikplas wordt zodanig afgegraven dat er een 
eiland gevormd wordt. Tussen het eiland en de oever is het water ondiep 
zodat er een forse rietkraag ontstaat (wat goed is voor de visstand). 
Door deze rietkraag wordt het Fruiteiland een wereldje op zich.
De aankleding van het eilland bestaat uit lang gras, kruidenvegetatie en 
hoogstam fruitbomen (appels).
Op het eiland wordt een plek gemaakt met een bakstenen muurtje.
Het eiland is met het vasteland verbonden door middel van een simpele 
brug. Vlak voor de brug wordt een wildrooster aangebracht om honden 
van het Fruiteiland te weren.

fruiteiland

appelbomen: oude appelrassen
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beeld pad met keitjes door hortensiaheuvel
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6.9 De verschillende parkelementen: Hotspot: de Hortensiaheuvel

Ten westen van het parkplein wordt als noordelijke uitloper van de hoge 
rug een bijzondere zitplek voorgesteld. De zitplek bestaat uit een ver-
hoogde uitstulping van de heuvel waarop grote vakken hortensia worden 
geplant. Tussen de hortensia door worden kronkelige paadjes van in 
beton gevatte keitjes aangelegd. Bovenop de hortensiaheuvel wordt een 
zitplek gemaakt bestaande uit een pergola met bankjes. Vanuit dit punt is 
een weids zicht op het park mogelijk. Om gedurende een lange periode 
bloeiende struiken te hebben worden verschillende hortensiasoorten door 
elkaar heen geplant.

aanzicht hortensiaheuvel

impressie pergola

de hotspot: hortensiaheuvel 
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7. Beplantingsplan

Plankaart: eindbeeld

De afbeelding hiernaast geeft het gewenste beplantingseindbeeld voor 
het park weer. Het gewenste eindbeeld bestaat uit een eiken-essenbos 
met een rijk gevarieerde en ontwikkelde onderlaag. De boomkronen zijn 
weergegeven op werkelijke grootte in het eindbeeld. Er wordt onderscheid 
gemaakt in een bomenlaag, een ondergroeilaag voor het bos en losse 
heestervakken in het park.

Ontwerpvisie

In de ontwerpvisie is op hoofdlijnen de basis voor het beplantingsplan 
vastgelegd: er worden drie ruimtelijke sferen onderscheiden die samen-
hangen met het reliëf in het park: 
- de boszone in het reliëfrijke zuidelijk parkgedeelte
- de boomweide als overgangszone
- een open laaggelegen zone rond de Fuikplas.
Daarnaast vormt laanbeplanting nog een vierde ruimtelijke sfeer.

Toekenning sortiment aan de verschillende ruimtelijke sferen

In de ontwerpvisie zijn aan dit basisidee vijf beplantingstypologieen ge-
koppeld met elk hun eigen ruimtelijk beeld. 
Deze bestaan uit;
1. dichte beplanting (bos) op de hoogste delen van het park, 
2. bomenweide met gestrooide bomen op gras op de hellende vlakken als 
    overgangszone, 
3. open weide met enkele losse bomen rond de Fuikvaart ,
4. laanbeplanting gekoppeld aan de hoofdentrees en belangrijkste ontslui
    tingen.
5. beplanting op verblijfsplekken

Uitgangspunten beplantingsplan

Het lage parkgedeelte rond de Fuikplas heeft een open karakter en legt 
een verbinding met het aangrenzende buitengebied; de in deze zone 
toegepaste boomsoorten benadrukken deze relatie. Er worden zoveel 
mogelijk duurzame boomsoorten toegepast ; bomen die mooi oud kunnen 
worden. Het leeuwendeel van het beplantingssortiment is inheems en er 
wordt geen wijker-blijver-systeem toegepast.

eikenbos boomweide open zone

Beplantingsplan

eiken met heesterlaag
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Bomen en heesters

Hiernaast zijn voor het gehele park de bomen en de heesters apart 
weergegeven. De beplanting zal verder worden besproken aan de hand 
van de 4 sferen die in het park worden verwezenlijkt; bos, boomweide en 
open weide met losse bomen en lanen.

bomen

heesters
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1. Het bos

Bostype
Het te planten bos hangt grotendeels samen met de hoogste delen in 
het park. Deze hoge delen bestaan uit nieuw opgebrachte gronden 
(vaaggronden). Als bostype wordt gekozen voor een Eiken-Essenbos. 
Een hoog opgaand bos met een goed ontwikkelde struiklaag (struik- en 
boomvormers) met waar mogelijk een goed ontwikkelde zoom. Het bos 
bevat soorten geschikt voor droge standplaats op een (matig) voedselrijke 
bodem. De bomenlaag, de tweede laag en de mantel zullen hieronder 
worden omschreven.

De eerste laag: bomenlaag
Het eindbeeld in het bos moet gedomineerd worden door Quercus robur. 
Het moet een echt eikenbos zijn met een gesloten kronendak van eik. 
Hiertoe is ervoor gekozen om 75 procent van de opgaande beplanting in 
het bos te laten bestaan uit eik met es als tweede boomsoort. De overige 
boomsoorten worden in lage percentages aangebracht en bestaan uit 
robinia, schietwilg, boswilg en zoete kers.
Het bos moet in het eindbeeld (ca. 50 jaar) naast een volgroeid kronen-
dak ook een goed ontwikkelde heesterlaag bevatten. Om dit te bereiken is 
voldoende lichtinval door het kronendak noodzakelijk. De dekking van het 
kronendak mag maximaal 70 procent van het bosoppervlak zijn.

bos boomsoorten

schietwilg zoete kers walnoot gewone vogelkerszomereik tamme kastanje veldesdoornes robinia
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bos heesters en boomvormers

De tweede laag: ondergroei; boomvormers en struikvormers

De tweede laag is het bosplantsoen. Deze bestaat uit boomvormers en 
struikvormers. Hieronder worden de soorten aangegeven met het toege-
paste percentage in het totale bosplantsoen.

Boomvormers in het bosplantsoen (60%):
eenstijlige meidoorn (20%)
gewone vogelkers (20%)
lijsterbes (10 %)
veldesdoorn (10 %)

Struikvormers in het bosplantsoen(40%):
hazelaar (5 %)
gele kornoelje (10 %)
rode kornoelje (10 %)
braam (* specifieke toepassing op 1 plek, zie ecologie)
aalbes (7.5 %)
kruisbes (7.5 %)

De bosrand; mantel
Langs een groot gedeelte van de zuidrand, de westrand en de oostrand 
van het bosgebied kan vanwege een gunstige ligging ten opzichte van 
de zon een mantel worden ontwikkeld. De mantel bestaat uit een strook 
van 5 meter met een beplanting van zonminnende en bloeiende heesters. 
Deze bestaan uit:

rode kornoelje
gele kornoelje
Gelders roos
egelantier
vuilboompje
krentenboompje

Speciale plekken
De parkeerlaan wordt voorzien van een kraag van krentenboompjes met 
daarin gestrooid een aantal zoete kersen.

De hotspot bestaat uit grote heestervakken van verschillende hydrangea 
soorten.

In de boskern aan de zuidoostzijde van het park wordt een bosdeel om-
sloten door een elipsvormige bramenrand.

gele kornoelje rode kornoelje krent egelantier meidoorn braam hortensiaaalbes kruisbes hazelaar
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2. De bomenweide

Een groot deel van het park (noordelijk en westelijk) wordt als bomenwei-
de ingericht. De bomenweide bestaat uit losse bomen op gras. Hiervoor 
zijn soorten gekozen die een mooi volwassen beeld geven en als geheel 
een gevarieerd (bloeiwijze) parkbeeld opleveren.

Speciale plekken
- Het eiland met monument zal worden beplant met berken.

- De Beatrix Dreef wordt beplant met een platanenlaan. Bij de noorden-
tree (Beatrix Dreef) wordt een rhodondendronvak aangeplant.

- Het fruiteiland aan de noordoostzijde van de Fuikplas wordt beplant met 
hoogstamappelbomen (oude appelrassen).

suikeresdoornesdoorngleditsiaplataanberkappelzomereik

boomweide boomsoorten
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3. Open weide met losse bomen

De derde sfeer (het open gebied rond de Fuikplas) kent een zeer open 
karakter met enkele losse bomen. Langs de Fuikvaart worden enkele 
elzen toegevoegd. Ten oosten van de moskee worden enkele essen ge-
plaatst.
De speelplek wordt beplant met een aantal abelen.
De ligweide wordt aangekleed met vier abelen, drie suikeresdoorns en 
twee platanen.

es els abeel suikeresdoorn rhodondendron

open zone boomsoorten
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8. Ecologie

De oostrand van het Reinaldapark, de oude trambaan, vormt behalve de 
landschappelijke overgang tussen het park en het buitengebied ook een 
belangrijke noord-zuid verbinding in ecologisch opzicht.
De belangrijkste ecologische plekken in het park zijn via de voormalige 
spoordijk met elkaar verbonden:
- het bos met daarin de ecologische kern (stiltebos)
- de bloeiende zoom aan de zuid- en oostzijde van het bos
- de schoonwater poelen
- de rietzone rond het Fruiteiland
- het Fruiteiland ( met de kruidige vegetatie)

Vanuit landschappelijk oogpunt (versterking zichtrelatie tussen park en 
buitengebied) zal de spoordijk worden ontdaan van bosschages. Om de 
ecologische waarde van de spoordijk op peil te houden zullen er enkele 
solitaire struiken worden gespaard.
Daarnaast zal door ecolgisch beheer een bloemrijke grasbermvegetatie 
ontstaan.

Het stiltebos fungeert als broedgebied voor de zangvogels. Het stiltebos-
wordt afgeschermd door een brede singel van braamstruiken. Rond de 
braamstruiken wordt een grasstrook opengehouden zodat de braam zich 
niet verder in het bos kan verspreiden.

In het Definitief Ontwerp is een drietal zoeklocaties aangegeven voor een 
ijsvogelwand. In overleg met de ijsvogelwerkgroep Haarlem zal de defin-
tieve locatie van de ijsvogelwand en de verdere uitwerking hiervan wor-
den bepaald.

ecologie in het park
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9. Maaibeheer

Hiernaast zijn voor de voorgestelde nieuwe situatie de maaibeheerge-
bieden aangegeven. Er wordt onderscheid gemaakt in bosbeheer en 
overig beheer. Een uitgebreide omschrijving voor het bosbeheer wordt 
gegeven in het beplantingsplan; kapbalans, plantmethodiek en beheer.

beheer en maaifrequentie

Kapbalans, plantmethodiek en bosbeheer

De voorgenomen herstructurering van het park gaat ten kosten van ca. 
1300 huidige bomen. In de nieuwe situatie moeten er minimaal 1300 
bomen terugkeren in het park. Dit aantal wordt verkregen door naast de 
directe aanplant in het gehele park van zo’n 750 bomen (18-20) (waar-
van zo’n 350 in het bosgebied, geen wijker-blijversysteem) een specifiek 

beheer toe te passen in het bosgebied waarbij wordt geselecteerd op 
boomvormers. Onder de bomenlaag zal het bosplantsoen (1 st. per 2 
m2) worden aangeplant. Het bosgebied beslaat grofweg 4 hectare. Dit 
houdt in dat er zo’n 20000 stuks bosplantsoen aangeplant worden. Hier-
van bestaat 40 procent uit struikvormers en 60 procent uit boomvormers. 
De verwachting is dat er in het volgroeide stadium tussen de 1000 en de 
1500 heesters overblijven. Door specifiek beheer bestaat 60 %  hiervan 
uit boomvormers (= min. 600).

Begroeiing van kale grond begint als een egale dunne laag blad, die eerst 
horizontaal sluit en dan vertikaal uitgroeit. Tijdens de vertikale uitgroei in 
vier tot acht jaar splitst de bladlaag zich in struiklaag en boomlaag met 
een kruidlaag er onder. De van nature winnende agressieve kruidsoorten 
in geroerde grond worden door  twee jaar mechanische onkruidbestrijding 
onderdrukt. Zo krijgen we kunstmatig de gelegenheid om een soortenrijke 
houtige begroeiing te vormen. ( (van nature zouden één tot drie houtige 
soorten de eerste generatie houtige begroeiing overheersen))

Om de herplant van het park zo snel mogelijk ontwikkeld te krijgen wordt 
het volgende voorgesteld: Plant in rijen, die zover van elkaar staan, dat er 
mechanische onkruidbestrijding mogelijk is, dus 1,5 – 2 meter.
In de regel kan men eventueel dichter planten op 1,5 meter en dan om 
en om 1 kruisbes= Ribes uva-crispi en 1 grotere soort heester = uit te 
groeien exemplaar. In de plantregel moet misschien met de hand worden 
geschoffeld.
Door twee of drie groeiseizoenen het onkruid te bestrijden kan de hou-
tige aanplant met voorsprong wortelen en uitgroeien. Direct na de laatste 
beurt onkruidbestrijding op de kale grond een kruidlaag inzaaien, een 
mengsel met bosrandsoorten , éénjarigen en tweejarigen. De eerste jaren 
na de onkruidbestrijding heeft men dan een bloemrijk beeld, en daarna 
blijven de bosrandsoorten het beeld bepalen.
Bosrandsoorten: dagkoekoeksbloem = Silene dioica, fluitenkruid = An-
thriscus sylverstris, look zonder look= Alliaria petiolata, gewoon nagelkruid 
= Geum urbanum, bosandoorn = Stachys sylvatica, hondsdraf = Glecho-
ma hederacea, voorjaarshelmkruid = Scrophularia vernalis
Éénjarigen: grote klaproos = Papaver rhoeas, bijenvoer =Phacelia tanace-
tifolia, kamille = Matricaria maritima
Tweejarigen: pastinaak =Pastinaca sativa; grote teunisbloem = Oenothera 
biennis, ossetong = Anchusa officinalis, slangenkruid = Echium vulgare, 
muskuskaasjeskruid = Malva moschata, damastbloem = Hesperis mat-
ronalis. Nota Bene ook in de toekomstige zoom de eerste jaren onkruid 
bestrijden. Dan kunnen daarna de gewenste bloeiende soorten met voor-
sprong op woekerende soorten zich vestigen uit het ingezaaide mengsel.

Om het ontworpen boombestand te laten ontwikkelen:
Plant de ontworpen boomsoorten  na het planten van het bosplantsoen  
in de bestaande rijen als bij voorkeur als  zware, geselecteerde veren, of 
anders als jonge laanboom. Zet de bomen/ veren tussen twee boompalen 
in de plantrij om ze te markeren en om ze te beschermen tegen het on-
kruidbestrijdingsapparaat. Vervang in een straal van 3 meter de geplante 
heesters door zwarte bes = Ribes nigrum om de uitgroeiende bomen de 
ruimte te geven.
Jaarlijks moeten eventueel uitgevallen toekomstige bomen voor 100% 
individueel worden ingeboet !!!
Het is het beste als de toekomstige bomen de eerste jaren niet boven de 
rest van de aanplant uitsteken, maar wel horizontaal ruimte hebben. Dan 
gaan ze in de loop van de jaren vanzelf boven de rest uitgroeien.
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10. Specifiek gebruik

Sociale veiligheid en verlichting
In de afbeelding hiernaast zijn de voorgestelde verlichte delen in het park 
weergegeven. De parkeerlaan (entree Bernhardlaan), de Beatrix Dreef 
en de doorgetrokken Nieuwe weg (doorgaande fietsverbinding ) worden 
voorzien van verlichting. 

Honden
Met rood zijn de voorgestelde honden-losloopgebieden in het park aan-
gegeven. Deze zone zal met bordjes worden aangegeven. In de overige 
delen van het park moeten honden aangelijnd zijn.

Visvoorzieningen
Aan de noordoever van de Fuikplas worden twee nieuwe vissteigers voor-
gesteld. De bereikbaarheid van de bestaande mindervalidevissteiger, ten 
noorden van de moskee, zal worden verbeterd.

Ruimtereservering Skatepark en Cruijffcourt
In het Voorlopig Ontwerp is een ruimtereservering gemaakt voor een 
eventueel toekomstig skatepark en een Cruijff-court.
Beide functies zouden een goede toevoeging zijn voor de gebrukswaarde 
van het park. Financieel zijn beide functies echter nog zo onzeker dat het 
bij een ruimtereservering blijft.
De locatie voor het skatepark zou in de zuid-westhoek van het park zijn; 
op de noordflank van de hoge rug.
Voor het Cruijff-court is een reservering gemaakt van 42 x 28 meter in het 
noordelijk parkdeel.
De skateplek zou kunnen bestaan uit een betonnen cirkelvormige vloer 
(doorsnede 30 meter) omkaderd met een betonnen zitband. Uit de beton-
nen vloer zijn diverse sculpturen gesneden. 

11. Verkeer

Auto
In het Reinaldapark zijn twee entrees voor autoverkeer, beide bereikbaar 
vanaf de Prins Bernardlaan. De entrees leiden direct naar een parkeer-
plaats: één bij de moskee en één bij de voetbalvelden. Verder zijn ner-
gens in het park auto’s toegestaan, met uitzondering van de bevoorrading 
van het horecapaviljoen.

Fiets
In het Reinaldapark liggen diverse fietspaden, waarop ook gewandeld 
wordt. Brommers en scooters zijn niet toegestaan in het park.
De hoofdfietsroute door het park loopt aan de zuidkant van het water en 
verbindt de Zomervaart met de Nieuwe Weg.
Daarnaast zijn er in oost west richting nog een fietspad aan de noordzijde 
van de waterpartij en een fietspad in het verlengde van de parkeerlaan 
langs de voetbalvelden en het horecapaviljoen. 
In noord zuid richting zijn er het fietspad in het verlengde van de Prinses 
Beatrixdreef en het fietspad langs de Prins Bernardlaan. Aan de oostkant 
van het park loopt de fietsroute over de Fuikvaartweg waar ook auto´s 
richting de Nieuwe Weg zijn toegestaan.
Alle fietspaden zijn zwart asfalt met uitzondering van het fietspad langs de 
Prins Bernardlaan waar vanwege de continuïteit het fietspad in rood asfalt 
is uitgevoerd. Direct grenzend aan dit fietspad ligt een wandelstrook van 
zwart asfalt.

Voetgangers
Alle hierboven genoemde paden en alle overige paden in het Reinalda-
park zijn bestemd voor voetgangers (en skaters).

Verkeersregime
Op nevenstaand kaartje is aangegeven op welke plekken welke verkeers-
borden noodzakelijk zijn om het gewenste verkeersregime vast te leggen 
en te kunnen handhaven.

verlichting en specifieke gebruiken in het Reinaldapark

verkeersgebruik
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12. Kunstproject Kijken naar Haarlem-Oost

In het kunstproject Kijken naar Haarlem-Oost zijn twee projecten gede-
finieerd die betrekking hebben op het Reinaldapark. Parallel aan het tot 
stand komen van het Definitief Ontwerp Reinaldapark zijn deze twee 
kunstprojecten een stap verder uitgewerkt.
Het project van Irene Fortuyn gaat over de continuiteit van de herinnering. 
In een park dat volledig wordt gerenoveerd is het belangrijk om niet volle-
dig blanco opnieuw te beginnen maar een aantal zaken uit het oude park 
her te gebruiken. Voorstel van Irene is om een klein aantal boomgroepen 
tijdelijk te behouden en ter plaatse van deze boomgroepen geen nieuwe 
deklaag aan te brengen. Rond deze boomgroepen wordt een hek gezet, 
gemaakt van hout van omgezaagde bomen. Daarnaast kan het hout van 
omgezaagde bomen worden gebruikt voor het vervaardigen van tijdelijk 
parkmeubilair zoals banken en toegangshekken. Op termijn van vijf tot 
tien jaar vergaat het parkmeubilair (behalve de onderdelen die in brons 
zijn uitgevoerd), maar dan begint het nieuw aangelegde park inmiddels 
zelf herinneringen te genereren.
Het project van Jan Konings gaat over de tussentijd waarin het nieuwe 
park wordt aangelegd. Hij stelt voor om een Tussenpark te maken waarbij 
het oude park en het in aanleg zijnde deel van het park kunnen fungeren 
als proeftuin voor nieuwe parkfuncties. De buurtbewoners kunnen initiatie-
ven indienen voor activiteiten die tijdelijk in het Tussenpark kunnen wor-
den ontplooid. Voor de organisatie van de activiteiten is iemand nodig die 
dit (vanuit een tijdelijk gebouwtje in het park) coördineert.


