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Ontwerp Huib van den Hoven 2003 
De grote en de kleine tuin hebben hetzelfde concept, als voorbeeld de 
ontwerptekening van de grote tuin.

De tuin is ingedeeld in stroken met steenslag of grind van verschillende 
kleur. Enkele stroken zijn beplant met wintergroene hagen 
( donkere strips) of met vaste planten ( bolletjesstrips). De cirkels zijn 
zuilvormige berken.

Kenmerken: stenig karakter, formele indeling en statisch beplantingsbeeld. 
Beperking van het onderhoud is waarschijnlijk mede bepaaldend geweest 
voor deze keuze.
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Uitvoering
Voorjaar 2007 was het meerendeel van de beplanting afgestorven. Oorzaak 
is de slechte aanleg. De ondergrond is heterogeen, van zandig tot kleiig. Op 
verschillende dieptes komen puin en ondoorlatende lagen voor. 

De grondwaterstand varieert in 
natte periodes van 5 tot 35 cm 
beneden het maaiveld. Plaatselijk 
blijven plassen staan. 
De aangelegde drainage 
functioneert niet.

Nieuwe uitgangspunten
De doodse aanblik van de tuin was voor veel bewoners een ergernis. 
In februari/maart is een kleine commissie van bewoners gaan zoeken naar 
een oplossing. Het streven is:
• het oplossen van de  wateroverlast
• meer beplanting
• verzachten van de strenge vormgeving
Peter Kollee is gevraagd te adviseren. Zijn achtergrond is aanleg en beheer 
van beplantingen op ecologische grondslag. 

De radicale oplossing, het opnieuw aanleggen van de tuin, zou te kostbaar 
zijn. Daarom is gezocht naar oplossingen die geen grootschalige ingrepen 
vereisen noch intensief beheer. De gekozen oplossingsrichting is met de  
natuur meewerken. Dit houdt in de eerste plaats in dat beplanting wordt 
gekozen die bestand is tegen de gegeven omstandigheden. Op de tweede 
plaats worden natuurlijke processen zoals uitgroei en uitzaaiing van planten 
waar mogelijk benut. Dit zal leiden tot een meer natuurlijk, spontaan 
beplantingsbeeld.

1e beslispunt: kiezen voor een meer natuurlijk beplantingsbeeld

Een bijkomend argument voor deze keuze is het contrast met de 
hoogstedelijke omgeving. Een gevolg van de keuze is tevens dat het 
beplantingsbeeld niet statisch is en het beheer een begeleidend, sturend 
karakter heeft. Dit is tegenstelling tot het bestaande ontwerp. Door de 
beperkte schaal van de ingrepen zal de omvorming van de tuin meer 
geleidelijk plaatsvinden. 

3



In de bestaande situatie is geen plaats voor betrokkenheid van de bewoners. 
In de nieuwe situatie zal dat wel het geval zijn. In de loop van  het 
omvormingsproces worden steeds keuzes gemaakt. Bewoners kunnen daarin 
participeren door persoonlijke voorkeuren kenbaar te maken en te helpen bij 
de uitvoering van het beheer.

2e beslispunt: kiezen voor participatie van de bewoners bij het beheer
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Beplanting versus begroeiing
De voorkeur voor een meer natuurlijk beplantingsbeeld gaat terug op de 
algemeen geldende voorkeur van mensen voor landschappen met een 
gevarieerd begroeiingspatroon. Zo’n landschap is meestal het gevolg van 
begrazing. 
Overzichtelijkheid en 
transparantie zijn 
voorwaarden bij die 
voorkeur.
Bij natuurlijke 
begroeiing gaat het 
struweel over in een 
kruidenzoom en deze 
weer in grasland. 
Hier en daar staan 
bomen(groepen). 

natuurgebied De Lange Bretten 

Westerpark

Bij cultuurlijke aanplant, 
geïnspireerd op de 
Engelse landschapstijl, 
wordt de opbouw van 
natuurlijke begroeiing 
geïmiteerd. Sierheesters 
vormen het struweel, 
bodembedekkende 
planten vormen de zoom 
overgaand in gazon. 

De begroeiing van de Lange Bretten is geheel spontaan ontstaan uit in de 
grond aanwezige zaden of door zaden die op natuurlijke wijze zijn 
aangevoerd. In 2007 is alle spontane groei van planten in de tuinen aan de 
Panamalaan toegelaten. 

Het waren vooral 1 en 2 jarige 
akkerkruiden zoals melkdistel, 
kleine leeuwentand en harig 
wilgenroosje die spontaan 
opkwamen naast uitzaaiing 
van ingebrachte beplanting 
zoals kogeldistel en ijzerhard.
In een aantal vakken zijn 2-
jarige bloemenzaden toegevoegd.
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Streefbeeld en beplantingsstructuur
Natuurlijke processen dragen bij aan de transformatie van de betreffende 
tuinen  maar bepalend is het gekozen streefbeeld en de beplantingsstructuur 
die daaraan ten grondslag ligt. Als kenmerken van het streefbeeld zijn al 
genoemd:
• beplanting bepaalt het karakter van de tuin (i.pl.v. steen)
• het beplantingsbeeld heeft een natuurlijk karakter (i.pl.v. formeel)
• de begroeiing verzacht de strenge vormgeving van het maaiveld

Daaraan kan worden toegevoegd:
• het beplantingsbeeld is voldoende open en transparant
• de beplanting is gevarieerd en aantrekkelijk voor vogels en vlinders
• aandacht voor het winterbeeld
• zichtbaar zorgvuldig beheer

Dit kan  worden bereikt door:
• ¾ van het tuinoppervlak te bestemmen voor begroeiing
• toepassing van inheemse soorten planten naast de cultuursoorten
• de ruimelijke structuur van de beplanting valt maar ten dele samen met 

die van de stroken verharding
• opgaande beplanting staat in verspreide groepen of solitair
• soorten met een meerwaarde voor de stadsnatuur hebben de voorkeur
• wintergroene taxus en hulst, kegelvormig geknipt, worden geplant in een 

eigen ruimtelijk patroon
• de beheerbaarheid wordt vergroot door beperking van het aantal 

hoofdsoorten, groepsgewijze opbouw van de beplanting en een heldere 
samenhang van de begroeiingstypen (struweel, kruidenzoom/ 
vasteplantenborder en gras/kruiden)

Het laatste punt is mede van belang omdat de tuin ook vanaf de hogere 
etages een geordende indruk moet maken. De beleving van de tuin op 
maaiveldniveau is immers geheel anders dan van op hoogte.
De beplantingsstructuur is in schematische tekeningen weergegeven.

Kleine tuin
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Grote tuin

        

3e beslispunt: akkoord te gaan met het streefbeeld 

Wateroverlast
Zoals vermeld functioneerde in februari 2007 de drainage niet. Een 
drainageplan en drainagetekening ontbraken. Nader onderzoek heeft 
uitgewezen dat de drainage waarschijnlijk als een lus door de tuinen is 
aangelegd maar door verschillende oorzaken niet functioneert. De 
belangrijkste is dat de drain te hoog ligt en de bodem in de omgeving van de 
drain is verdicht.

Inplaats van opnieuw aan te leggen, waardoor de tuinen overhoop moeten 
worden gehaald, is gezocht naar een alternatief. Deze bestaat uit een nieuwe 
drain van beperkte lengte aangevuld met greppels die dienen als tijdelijke 
waterberging bij hevige regenval. Deze oplossing kan volstaan omdat 
gebleken is dat de ergste overlast zich op vaste plekken voordoet.

Het nieuwe stelsel ziet er als volgt uit:
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De drains liggen in grind. De vrijkomende grond wordt gebruikt voor het 
maken van terpen waarop een groot wordende boom wordt geplant.

4e beslispunt: aanleg nieuwe drainage
de kosten worden geraamd op € 3500,--

Beheer en onderhoud
Het beheer is erop gericht het streefbeeld in de tijd te realiseren door middel 
van kleinschalige ingrepen en begeleiding van het groeiproces, bijvoorbeeld 
vormsnoei van de struiken en bomen en het hergroeperen van zaailingen. 

Het onderhoud bestaat uit het tijdig verwijderen van planten die overlast 
veroorzaken en het teveel aan zaailingen, verwijderen van uitgebloeide of 
afgestorven plantendelen en het tijdig maaien van de stroken gras/kruiden.
In het groeiseizoen wordt 2 x per maand onderhoud uitgevoerd. 
Beheeringrepen vinden plaats aan het begin en het eind van het seizoen.
Bewoners worden door een nieuwsbrief op de hoogte gehouden en 
uitgenodigd om mee te doen. Dit jaar is al gebleken dat daar voldoende 
belangstelling voor is. Jaarlijks is er een evaluatie waarvan schriftelijk 
verslag wordt gedaan. Peter Kollee pland en begeleid het beheer en 
onderhoud.

5e beslispunt: akkoord te gaan met de voorgestelde beheer- en 
onderhoudsplanning 

Kosten
Aanleg nieuwe drainage en grondwerk € 3500,-- eenmalig
Aanschaf planten, struiken, bomen € 500,--  eenmalig
Begeleiding beheer en onderhoud € 1500,-- jaarlijks
Budget voor diverse onkosten 

gereedschap, planten, communicatie e.d € 500,-- jaarlijks

6e beslispunt: 
akkoord te gaan met een eenmalige uitgave van € 4000,-- voor 
tuinrenovatie
akkoord te gaan met een jaarlijks tuinbudget van € 2000,--

Stand van zaken en besluitvorming
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In het voorjaar zijn alle dode planten uit de tuinen verwijderd en ruim 
honderd nieuwe struiken aangeplant. Gekozen is voor echte inheemse 
soorten zoals els en wilg voor de natste plekken, kardinaalsmuts en 
vogelkers voor de drogere plekken en bottelroos voor de zandige plekken. 
Er is een stelsel van gaten geboord om  inzicht te krijgen in de fluctuaties 
van de grondwaterstand. Driemaal heeft een groepje bewoners met 
aanwijzingen van Peter Kollee onderhoud uitgevoerd. Een voorstel voor een 
tweede aanvulling van beplanting ligt klaar. Naast vier bomen gaat het om 
extra sierheesters, wintergroene soorten en vaste planten. Op 6 september 
hebben alle bewoners die betrokken zijn geweest bij de planvorming en het 
onderhoud zich positief uitgesproken over het voorliggende plan. 
Als de ledenvergadering van de VVE en woningcoörperatie Ymere akkoord 
gaan met de vermelde beslispunten zal tot uitbesteding van de 
renovatiewerkzaamheden worden overgegaan. 
De organisatie van het beheer en onderhoud wordt in het jaarplan 2008 
vastgelegd. Er worden vrijwilligers gezocht die vorm kunnen geven aan de 
nieuwsbrief.  

Streefbeelden

Een fotoimpressie van de tuinen na 10 jaar wordt nog verzorgd door Marie-
Louise van Groesen

pk 29-10-2007
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