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Herinrichting groenzone 

Prins Bernhardstraat Tholen

gemeente Tholen
11 januari 2021



Groenzone

Deze naam springt er 

wat ons betreft uit

Een wadi

In de enquête is gevraagd of het gebied een naam (niet officieel) zou
mogen krijgen en zo ja welke. De volgende suggesties zijn gedaan:
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Groenplaats



Introductie
Waarom herinrichting?

De groenstrook langs de Prins Bernhardstraat bestaat uit gras en bomen. Op het einde van deze

groenzone (nabij de Grindweg) wordt momenteel het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente

(HHG) gebouwd. Om dat mogelijk te maken is er een stuk van het grasveld verdwenen. Daarom is

afgesproken dat er een opwaardering komt van de rest van de groenzone en wordt er een waterberging

gerealiseerd (een lager gelegen gedeelte waar regenwater kan worden opgevangen en vertraagd kan

worden afgevoerd). Een grote boom is verplant om deze in het gebied te kunnen behouden. De

bestaande bomen zijn immers van grote waarde in vele opzichten. Die willen we dan ook graag

behouden. Verder is de groenzone erg sober ingericht. Dit is dus een prima moment om dit gebied met

een herinrichting leuker te maken om naar te kijken en in te verblijven.

Burgerparticipatie

Graag willen we dat het ontwerp goed aansluit bij de wensen van de bewoners en gebruikers. In de

afgelopen maanden konden belanghebbenden via een enquêteformulier laten weten wat hun huidige

ervaringen zijn met deze groenzone en wat hun ideeën zijn voor de herinrichting ervan. In dit schetsboek

vindt u een overzicht van de reacties en hoe dat verwerkt is tot een ontwerp.
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Hoe gaan we tot een ontwerp komen?
Plangebied

Het plangebied is bepaald en bij de enquête aangegeven. We

laten nog een keer zien binnen welke projectgrens we

ontwerpen.

Uitgangspunten

Waar moeten we rekening mee houden. Wat zal er behouden

blijven? wat wordt er toegevoegd?

Wat is verder belangrijk om rekening mee te houden (paden,

historie, klimaatmaatregelen (regenwaterafvoer, maatregelen

tegen hitte). Het beleid van de gemeente voor de openbare

ruimte (o.a. verlichting, water, groen, spelen).

Wensen

Daarnaast kunnen er verschillende wensen zijn. Om die te

leren kennen was de enquête een belangrijk hulpmiddel.

Uiteraard willen we alle wensen kennen om te bezien of die

gerealiseerd kunnen worden.

Achtereenvolgens zullen we in dit schetsboek deze drie

onderdelen in beeld brengen en dat vormt de basis voor het

ontwerp dat we vervolgens presenteren.

Zo komen we dus samen tot een ontwerp komen.
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De kerk in aanbouw



Plangebied
Deze kaart geeft het bepaalde plangebied 

aan. Naar aanleiding van de inventarisatie en 

enquête wordt ook voorgesteld om het 

openbaar groen naast Prinses Irenestraat 9 

en nabij Prins Bernhardstraat 21 toe te 

voegen aan het projectgebied. 

Het betreft sober ingericht openbaar groen 

dat in samenhang met de groenzone beleefd 

wordt en ook opwaardering verdient.

Toegevoegd aan

plangebied
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Uitgangspunten
Overeenkomst

De overeenkomst die met de HHG is opgesteld stelt dat in samenspraak met de HHG en de omwonenden

door de gemeente een plan wordt ontwikkeld ter versterking van de groenstructuur ter plaatse van de

bouwlocatie en de directe omgeving. Hieruit volgt een budget voor de herinrichting.

Relevant gemeentelijk beleid

De gemeente Tholen heeft het groenbeleid vastgelegd in het groenplan 2019-2023. Samengevat richt de 

gemeente zich erop om:

het openbaar groen duurzaam in stand te houden;

zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering:

de biodiversiteit te vergroten (en daarmee ook belevingswaarde);

zo robuust mogelijk groenstructuren te realiseren;

de waarden van groen te versterken.

Het speelbeleid van de gemeente is er op gericht om een speelvriendelijke inrichting te maken met 

speelaanleidingen die uitnodigen om te gaan spelen, bijvoorbeeld een speelroute, kruipbuis klimboom, 

balanceerparcours. 

Ten aanzien van klimaatadaptatie is het gewenst om de oppervlakte verhardingen te beperken (ontharden

en vergroenen).
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Uitgangspunten
Bestaande bomen

Binnen het plangebied blijven de bomen behouden.

De bestaande bomen vormen een grote groene

kwaliteit.

In de omgeving is de boombeplanting op de

begraafplaats een belangrijke kwaliteit. Op de

begraafplaats komen overwegende essen voor.

Daarnaast ook lindes, sierkers, sierappel en

veldesdoorn. Voor het vergroten van de biodiversiteit

is het aan te bevelen om andere soorten toe te

voegen dan die er al zijn.
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vleugelnoot

moeraseik

gewone wilg

Doordat de jonge aanplant nabij het

uitvaartcentrum niet goed groeit

(sommige zelfs afgestorven zijn)

versterkt dit de tweedeling van het

gebied. Deze jonge aanplant

vernieuwen met een forse maat

beplanting en zorgen voor goede

groeiomstandigheden.

hartbladige els

zweedse meelbes

pluim-es

Boomsoorten:

suikeresdoorn

gewone esdoorn



Uitgangspunten
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Bestaande verharding

Binnen het plangebied ligt tegelverharding.

Dit betreft een pad naar een trafostation en een rationeel

aangelegd tegelpad aan de zuidzijde van het plangebied.

De kwaliteit van deze verharding laat te wensen over.

Daarnaast is de indeling niet erg uitnodigend.

gebroken tegels pad van parkeerplaats naar afvalbak…

route is niet erg uitnodigend



Uitgangspunten
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Groene inrichting

Behalve de waardevolle bomen is de verdere

inrichting sober; veel gras en strakke hagen. Er is

een harde scheiding tussen de groenzone en het

achterliggende groen van de begraafplaats. Het is

gewenst dat we de eentonigheid gaan doorbreken

en de (bio)diversiteit te vergroten, zodat het gebied

interessanter wordt.

groengebrek bij uitvaartcentrum

harde lijn: strakke haag als visuele afscheiding

trafo is een storend elementStrakke Zeeuwse haag (en taxushaag erachter) geeft een saai beeld



Uitgangspunten
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Vergroten van de biodiversiteit

Het groenbeleid heeft o.a. tot doel om de

natuurwaarde te vergroten. Soorten om in onze

gemeente op af te stemmen zijn o.a. nuttige insecten

(zoals vlinders en bijen), andere soorten profiteren

daarvan mee.

Ook is het doel om de diversiteit van boomsoorten

en andere beplantingen te vergroten.

Sfeer- en referentiebeelden



Enquête: wensen
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Niet veel behoefte aan meer 

mogelijkheden voor spelen:

Er is redelijke behoefte aan 

meer bomen:

Er is veel behoefte aan meer 

kleurrijke 

beplantingen/bloemen:

Het gevoel van veiligheid is 

groot. 

Gevoel van 

onveiligheid door: 

loslopende honden 

en te weinig licht.

15 ingevulde enquêteformulieren en een reactie

via de mail.

Wensenlijst:

• Bankjes, zonder dat je direct de straat op kijkt.

• Iets voor de kinderen (spelen). Anderzijds

mag het ook niet een hangplek worden voor

de wat oudere jeugd.

• Veel bloemen.

• Bloemenmengsel in plaats van gras en

heggen.

• Wandelgebied met (slinger)paden.

• Struiken met kleurverschillen.

• Bomen op nieuw stukje gras, maar geen

speelplaats pal naast het uitvaartcentrum.

• Struiken rond het kerkgebouw.

• Bloemenperken en bankjes. Ook rondom het

parkeerterrein.

Deze wensen nemen we mee in het ontwerp.
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De volgende wensen werden ook

genoemd, maar kunnen we niet in dit

project meenemen. We leggen uit waarom:

• Meer parkeergelegenheid.

• Vooral aan het begin van de Prins

Bernhardstraat is het onoverzichtelijk

door de aan twee zijden geparkeerde

auto’s. Graag oplossen.

• Boompjes in de stoep lang de Prins

Bernhardstraat.

• Geen hondenpoep.

• Losloopveld voor honden.

Enquête: wensen

De wens om meer parkeergelegenheid of om

aanpassing van de rijbaan en bestaande

parkeervoorzieningen past niet binnen dit project.

Momenteel wordt gewerkt aan de opstelling van een

nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

Parkeren zal daar onderdeel van uitmaken.

Vanwege de problemen met bomen in de verharding

o.a. wegens liggen van kabels- en leidingen en

wortelopdruk planten we bomen graag in gras of

beplanting. Het trottoir is hier ter plaatste ook te smal en

er ligt ondergrondse infrastructuur die het ongeschikt

maken voor aanplant van bomen.

Kennelijk is er een zekere hinder van hondenpoep. Dat

vinden we vervelend. De gemeente heeft echter niet het

beleid om hondenveldjes aan te leggen. Er is één zo’n

voorziening in de gemeente maar die is door bewoners

zelf gerealiseerd en wordt door hen zelf onderhouden.

Een aparte honden-uitlaatstrook geeft voor sommige

personen misschien weer de gedachte dat ze de

hondenpoep kunnen laten liggen. Dit is niet ons

uitgangspunt. We hopen de hinder door hondenpoep te

verminderen door een goede inrichting van het gebied.
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Ontwerp

totaalplan

Op de volgende pagina’s wordt

hierop ingezoomd

Kleurrijke beplanting maakt één geheel van het gebied. In het

rechterdeel komt een slingerend halfverhard pad, in het

linkerdeel een informele speelroute door het gras. Op de

volgende pagina’s wordt dat verder toegelicht.

Deel links Deel rechts



Ontwerp

Deel links
De Zeeuwse haag blijft grotendeels behouden. Een lint van beplanting met

bloemen vormt een voorgrond. De trafo wordt ‘ingepakt’ in het groen en door het

gras is een eenvoudige speelroute te zien. Enkele palen markeren de speelroute.

De route gaat over een flauwe glooiing (heuveltje) heen, tussen lage beplanting

door. Het is een heel informele route die uitnodigt om er zelf een spel bij te

bedenken (slalommen, alle palen aantikken of iets dergelijks).

Er komen nog diverse nieuwe bomen bij. Andere soorten dan er nu al staan.
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Zoals op pagina 8 is aangegeven, zou er wat moeten gebeuren met het tegelpad. Ook is vanuit de

enquête de wens gebleken om er een slingerend pad van te maken. Het pad (gele kleur op

tekening) loopt in dit ontwerp niet meer zo dicht langs Uitvaartcentrum Amissio. Er is ook de wens

geuit voor bankjes die meer in het groen staan, daar wordt invulling aan gegeven door twee

bankjes te plaatsen op afstand van de weg en waarvan er 1 bankje meer in het zon en 1 meer in de

schaduw komt. De bestaande bomen vormen al een vrij gesloten kroondek. Er is nog wel ruimte

voor enkele bomen extra. Ook worden de groenvakjes op de kruising Prins Bernhardstraat /

Prinses Irenestraat bij het plangebied getrokken zodat meer eenheid ontstaat.
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Ontwerp

Deel rechts

bankje
Bankje & 

afvalbak
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Tenslotte

mogelijkheid tot reactie op ontwerp

??

We hopen dat we de resultaten uit de enquête op een

goede manier hebben vertaald naar het ontwerp. Graag

horen we uw reactie en eventuele opmerkingen zodat we

dat in de verder uitwerking nog kunnen meenemen.

We ontvangen uw reactie graag voor 25 januari 2021,

zodat we het plan dan verder kunnen uitwerken.

We hopen dit dan het aankomende voorjaar te kunnen

realiseren.

Bij voorbaat dank voor uw reactie!


