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1. Inleiding

Opgave

De Bulkenaar wordt de nieuwe lokatie voor het
Bravis ziekenhuis. Behalve dit ziekenhuis is ook
plaats voor een landschapspark: Het Bulkenaar
park. Gemeente Roosendaal heeft Karres en
Brands gevraagd om dit park vorm te geven.
Het traject begint bij het bepalen van het raamwerk van het park. De gebiedsvisie van De Bulkenaar biedt hiervoor de kaders. In een volgende
fase zal het raamwerk uitgewerkt worden in een
voorlopig en definitief ontwerp. De studie naar
het ziekenhuis en de infrastructuur zijn aparte
trajecten en zullen niet in detail behandeld worden in dit document.
Het park maken we samen. Zo is gedurende het
project regelmatig afstemming met het projectteam. Ook sluiten experts of stakeholders aan.
Daarnaast is er op gezette tijden afstemming
met gemeente en provincie, om ook hen mee te
nemen in de nieuwe toekomst voor Bulkenaar.
Maar vooral wordt het park gemaakt met de omwonenden en toekomstige gebruikers. Hoewel
de oorspronkelijke Bulkenaar Cafés op een digitale manier uitgevonden moeten worden naar
aanleiding de corona crisis, blijft de samenwerking met de bewoners van groot belang. Graag
biedt het park in de toekomst plek aan de initiatieven die er in Roosendaal spelen.

Afbeeldingen uit Gebiedsvisie de Bulkenaar van Gemeente Roosendaal
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1. Inleiding

HOOFDSTUK 1
OPGAVE EN AANPAK
Wat zijn de uitgangspunten en belangrijkste vragen?
Hoe komen we tot het beste resultaat?
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Leeswijzer

HOOFDSTUK 2
LANDSCHAPSANALYSE
REGIONALE LANDSCHAPPEN
Welke krachten hebben het land gemaakt tot wat het is?
Welke landschapstypologiën kenmerken deze regio?

HOOFDSTUK 3
LANDSCHAPSANALYSE
DE BULKENAAR
Hoe zijn de regionale landschapstypologiën terug te zien
in het projectgebied? Wat kenmerkt de huidige situatie?

HOOFDSTUK 4
VISIE LANDSCHAPSMOSAIEK
Hoe brengen we verleden, heden en de toekomst van de
Bulkenaar samen?
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HOOFDSTUK 5
RAAMWERK IN
VLAKKEN, LIJNEN, PUNTEN
Met welke ruimtelijke uitgangspunten gaan we de nieuwe invulling van Bulkenaar bepalen? Wat ligt vast en wat
is flexibel?

HOOFDSTUK 6
FASERING
Hoe groeit het park over de jaren? Wat zou een mogelijk
eindbeeld kunnen zijn?
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1. Inleiding

Aanpak

Met de komst van het nieuwe Bravis ziekenhuis
ontstaat de kans om een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam parklandschap te ontwikkelen
waar gezondheid, natuurbeleving en recreëren
centraal staan. Er ligt een doordachte gebiedsvisie die de ambities voor het gebied beschrijft en
de belangrijkste thema’s benoemd. Duurzame
verstedelijking, innovatief zorglandschap, infrastructuur, mobiliteit, landschap en recreatie.
Wij houden niet van ‘green washing’, wij zien het
landschapspark als een daadwerkelijk ecosysteem, waarbij natuur, ecologie, water, mobiliteit,
energie en mens samen meer is dan een optelsom van losse onderdelen. We gaan op zoek
naar synergiën, ook ongebruikelijke, om van het
landschapsplan daadwerkelijk een park van de
toekomst te maken. Naast de gebruikelijke samenhangen kan ook gezocht worden naar andere samenhangen: de parkeer hub van het ziekenhuis als ‘batterij’ voor het park, restwarmte
hergebruiken, voedselproductie, een natuur-inclusief gebouw of on-site water recycling.

rale aanpak: iedere betrokken partij definieert
zijn eigen projecten en onderzoeken, de samenhang ertussen laat vaak te wensen over. Wij vergelijken dit vaak met een vliegtuigmaaltijd: Iedereen eet het, maar niemand vindt het écht lekker.

Naast de ruimtelijke en programmatische thema’s speelt het proces en met name de participatie en co-creatie een belangrijke rol. In de gebiedsvisie is hier al een start mee gemaakt.
Dat laatste is voor ons ook het startpunt van
deze visie, een gebied zoals de Bulkenaar (40ha)
ontwikkel je niet met een klassiek top-down proces (van groot naar klein) maar heeft een ander
soort strategie nodig. Het gaat ons om meer
dan het oplossen van de puzzel. Veel landschappen (en zorgvoorzieningen) zien er vandaag de
dag uit als fysieke manifestaties van een secto-

Een adaptief proces, met ruimte voor nieuwe inzichten, zelf reflecterend en zelflerend. Gericht
op uitvoering maar tegelijkertijd een living lab
voor het landschapspark van de toekomst. Met
ruimte voor experiment en echte participatie, cocreatie tot na de oplevering (van stakeholder
naar shareholder). Realistisch en doelgericht,
maar ook open en kritisch.
We beginnen niet met een blanco vel, maar borduren voort op wat er al gedaan is. Pragmatisch,
maar dromend tegelijkertijd. Binnen bestaande
kaders werken we gezamenlijk aan het ruimtelijk
casco en zoomen direct in op mogelijke inrichting, de sfeer en beleving van cruciale plekken.
Zo vraagt de ontwikkeling van een landschapspark van deze omvang om een duurzaam ruimtelijk en functioneel organiserend principe. Wat
als vanzelfsprekend aansluit op de omgeving en
wat de verknoping van het zorglandschap en ziekenhuis duidelijk structuur en vormgeeft. Met de
nadruk op een kwalitatieve groene ruimte, op de
voetganger, fietser en interessante functies.
Waarin altijd het perspectief vanaf ooghoogte
leidend is: ‘wat zie je als voetganger?’ De ruimtes moeten het hart raken, niet alleen het hoofd.
Dat is het moeilijkst van allemaal.

Het ruimtelijk casco vormt geen dichtgetimmerd
blauwdrukplan, maar legt tegelijkertijd wel de
cruciale structurerende lijnen vast. Het tekent
een mogelijke eindsituatie, maar ook mogelijke
tussenfases. Het bied ruimte voor tijdelijke interventies en pop-up’s. In onze ogen is het ruimtelijk casco een park in een park. Wegens werkzaamheden geopend!
Het casco verbeeldt de sfeer, beeldkwaliteit,
identiteit en samenhang op een wervende wijze.
En het plan vormt de basis vormt voor de vervolg uitwerkingen. Er is duidelijk verbeeld welke
elementen hard zijn en welke zacht, welke zeker
en welke intentioneel. Waar unaniem overeenstemming over is en waar ruimte is voor andersoortige uitwerking. Dit maakt ook aan andere
belanghebbenden en initiatiefnemers duidelijk
wat het plan impliceert. Een belangrijk onderdeel van het ruimtelijk casco is het kwaliteitskader buitenruimte, waarin de belangrijkste uitgangspunten worden vastgelegd zodat ook
toekomstige ontwikkelingen aansluiten bij de
ambities van De Bulkenaar.
De inrichtingsplannen VO/DO focussen zich op
het verder ontwerpen en detailleren van de belangrijkste lijnen en elementen van het ruimtelijk
casco.

De Bulkenaar: van gebiedsvisie naar
inrichting, wegens werkzaamheden
geopend!
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REFLECTEREN
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AANPASSEN

VAN STAKEHOLDER NAAR
SHAREHOLDER

RAAMWERK ALS
ORGANISEREND PRINCIPE

GEZONDHEID

DUURZAAMHEID

RECREATIE

1+1=3

INNOVATIEF
ZORGLANDSCHAP

NATUUR

VEERKRACHT

MOBILITEIT

INNOVATIEF ZORGLANDSCHAP
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OP ZOEK NAAR SYNERGIËN

ONTWERPEN OP OOGHOOGTE
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LANDSCHAPSANALYSE
13

2

2. Analyse landschap Contouren van het landschap
Het landschap tussen Roosendaal en Bergen op
Zoom is in sterke mate bepaald door het samenspel tussen zand en water. De beekdalen snijden
door de zandgronden heen en brengen tegelijkertijd vruchtbare grond in de vorm van terrasafzettingen. In het noorden zien we de invloed van
de riviergetijden.
Tussen de hogere zandgronden en het getijdenlandschap in bevindt zich het beeklandschap:
een overgangslandschap op de grens van hoog
naar laag met aders van vruchtbare rivierafzettingen die de regio doorsnijden.

Getijdenafzettingen

Beekdalen
Roosendaal

Opgehoogd terrein
Terrasafzetting heuvel
Landduinen
Dekzandruggen
Geulranddekzandrug

Bergen op Zoom
Dekzandruggen
Terrasafzettingen

Beekdalzijde
Beekdalbodem
Vlakte verspoelde
dekzandruggen
Terrasafzettingvlakte
Terrasafzetting
Getijden oeverwal
Getijden vlakte

* dikgedrukt is aanwezig rond
omcirkelde lokatie
Geomorfologische kaart van omgeving Roosendaal (PDOK). De regio is sterk gevormt door de invloed van beekdalen die stukken uit de dekzanruggen sneden, dan wel sediment aanleveren in de vorm van terrasafzettingen.
14

Delta landschap

Beeklandschap

+20m NAP

Hogere zandgronden

-0,5 NAP
Geomorfologie versus hoogte in de omgeving Roosendaal. De contouren van het landschap zijn sterk bepaalt door de geomorfologische processen.
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2. Analyse Landschap Occupatie
De grens van hoog naar laag is waar de mens al
eeuwen lang vestigt. Hoog genoeg dat je veilig
bent en toch dicht genoeg bij de beken voor
vruchtbare grond en vers water: wonen in het
beeklandschap geeft het beste van beide werelden. Over de hele regio gesproken zie je meer
occupatie in deze groene zone tussen de droge
zondgronden en het lage getijdenlandschap. Op
een kleinere schaal zie je dat de bebouwing ook
de fijnmazige dekzandruggen volgt.

+20m NAP

-0,5 NAP

Hoogte versus occupatie in de omgeving Roosendaal. Verstedelijking gebeurt zichtbaar langs de dekzandruggen. Dorpen ontstaan op de overgang van hoog naar laag.
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Conclusie

Landschapstypen regio

De geomorfologische opbouw van het landschap is terug te zien in drie landschapstypologiën die kenmerkend zijn voor dit gebied:

DEKZANDRUGGEN

AGRARISCH CULTUURLANDSCHAP

BEEKDALEN

> Bebouwing met ontsluiting en erf, begroeiing als erfafscheiding
> Beplanting voor privacy en uitzicht

> Landschapskamers, houtwallen, hooilanden en akkers
> Kamers als organiserend principe voor
functie, integratie natuur en cultuur

> waterloop, begroeide oevers, broekbossen
> Schakering van open en dicht langs waterloop

Ten eerste de dekzandruggen. Dit zijn de hogere
en drogere ruggen die als een netwerk door de
regio liggen. Occupatie volgt van origine deze
hogere lijnen. Hier zul je oudere bebouwing vinden, vaak boerenerven met beplanting als erfafscheiding en voor comfort voor de bewoners.
Ten tweede het agrarisch cultuurlandschap. Dit
bevindt zich meestal direct achter de erven op
de dekzandruggen. Vaak vormen ze de overgang
tussen hoog en laag. Het cultuurlandschap
wordt vaak al eeuwen gebruikt als agrarische
grond, als hooiland of akker. Beplanting wordt
hier gebruikt om de akker te omzomen, wat
vroeger diende als natuurlijk hekwerk voor dieren. Dit principe organiseert het landschap in
kamers, waarbinnen verschillende functies kunnen plaatsvinden.
Ten derde de beekdalen. Dit zijn de levensaders
door het gebied. Langs de beken vond je ruige
natte gebieden die regelmatig overstroomden,
broekbossen of rietlanden. Over de eeuwen
heen lieten we steeds minder overstroming toe
en werden beken vaak rechtgetrokken. Nu worden deze natuurijke beeklopen vaak weer hersteld en wordt op sommige plekken toegestaan
dat de beek weer buiten zijn oevers treedt.

Drie kenmerkende landschapstypologien voor deze regio: de hoge dekzandruggen, agrarisch cultuurlandschap op de overgangen en de lager gelegen beekdalen
17
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DE BULKENAAR
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3. De Bulkenaar

Contouren van Bulkenaar

Als we inzoomen op de Bulkenaar zien we dezelfde logica van het landschap als we ook op
regional schaal hebben gezien. Het gebied ligt
tussen twee beekarmen in. Een zijarm van terrasafzettingen komen westelijk het plangebied
in. De zuidoost kant van het gebied kenmerkt
zich door de hogere dekzandrug, waar langs de
meeste oude boerenerven te vinden zijn.
De aanwezigheid van zowel de beekdalen als de
zandruggen, leidt tot een hoogteverschil van +2.5m binnen de grenzen van het plangebied.

Beekdal
Getijdenafzettingen

Spuitendonkse beek

Beekdalen

Terrasafzetting

Dekzandruggen

Rissebeek
Dekzandrug

Geomorfologie versus hoogte: De aanwezigheid van ht beekdal, terrasafzettingen en de dekzandruggen heeft zijn stempel gedrukt op de ondergrond van Bulkenaar.
20

Terrasafzettingen

+2.5

+3.5

+5.2
+3.6

+6

+6
Bebouwing langs
hogere zandrug
+7

Hoogte versus occupatie: Een dekzandrug loopt schuin door het plangebied van De Bulkenaar. Deze verklaart waar de meeste historische/agrarische cultuurlandschappelijke bebouwing geplaatst is.
21

3. De Bulkenaar

Historie

Ondanks dat alle geomoprfologsche ingediënten aanwezig zijn om dezelfde drie kenmerken
landschapstypen te krijgen, zien we die in de
huidige situatie niet allemaal even sterk terug.
De moderne geschiedenis van het landschap, en
dan vooral de menselijk invloed daarop, laat zien
hoe deze transformatie is gegaan.

1870 - Bulkenaar met houtwallen en beekbossen

1915 - Openbreken van landschapskamers, bos neemt af

•
•

•
•
•

•
•
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Aanwezige beekdalen met voornamelijk moerasbossen en gedeeltes hooiland.
Hoger gelegen gronden in gebruik als akkerbouw, in de vorm van groene kamers gevormd
door houtwallen.
Hoogstgelegen zones als occupatie.
Groen kamers van boerderijen op de kruispunten.

Groene kamers op het akkerland worden opgebroken/vergroot.
Delen van de moerasbossen in de beekdalen omgevormd tot hooiland.
Steeds betere ontwatering waardoor hooiland gebruikt kan worden als akker.

1960 - Rechttrekken en afsnijden van beken

2015 - Schaalvergroten en verstedelijking

•
•
•

•

De komst van de snelweg breekt de beekdalen (noord zuid) nog verder.
Beken worden rechtgetrokken en omgelegd langs de snelweg.
Overige bossen verdwijnen bijna compleet.

•
•
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Voor de stedelijke uitbreiding van Roosendaal wordt het beekdal opgehoogd om te bebouwen.
Het gebied heeft grote kavels met enkele grote boerderij. Deze liggen nog steeds op de
oude occupatie plekken (Bulkenaar, Haiink).
Landschap is nu een grote open ruimte met een aantal boerderijen in kamers.

3. De Bulkenaar

Huidige situatie

Historische boeren erven markeren nog steeds de dekzandruggen en hebben ver uitzicht over de akkers.

Hoewel de landschappelijke elementen van het agrarisch cultuurlandschap grotendeels zijn verdwenen, is de functie nog wel in stand.

Door het verdwijnen van de landschappelijke elementen en volumes in de afgelopen eeuw, heeft de wind meer spel in het gebied.

Beken zijn over de jaren rechtgetrokken voor de functionaliteit van de akkers.
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Binnen een boerenerf is de beleving van het landschap veel kleinschaliger door de omzoming met beplanting

De beplante boeren erven zijn nog de enige volumes in het verder open gebied van de Bulkenaar

Omwonenden gebruiken het gebied veel als uitloopgebied, om te hardlopen of een rondje te maken met de hond.

De uitbreidingswijk Tolberg kijkt uit over de open velden van Bulkenaar
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3. De Bulkenaar

Grof en fijnmazig netwerk

Nu de meeste landschappelijke volumes uit de
Bulkenaar zijn verdwenen, nemen de wegen een
belangrijkere rol in de typering van de hudige situatie.
Het gebied wordt omkaderd door een weg aan
alle zijden, met de snelweg aan de noordwestelijke zijde. Een grote speler in de omgeving die
veel vervoersbewegingen veroorzaakt is de Rosada outlet verderop.
Openbaar vervoer bereikt op dit moment niet
het gebied, maar er wordt onderzocht hoe in de
toekomst wellicht wel de trein- of busverbinding
zou kunnen verbeteren.
Het langzaamverkeersnetwerk is fijnmaziger in
de wijken, maar niet in de Bulkenaar. Een uitbreiding van het fiets- en wandel netwerk in het
nieuwe Bulkenaarpark kan bijdragen aan de
kwaliteit van het gebied. Ook biedt de komst van
het snelfietspad een kans voor het Bulkenaarpark als schakel in de regionale (recreatieve)
routes.

Rosada Outlet:
1.5 miljoen
bezoekers
per jaar

Trein 4x per uur
(van/naar Vlissingen)

Bus 4x per uur

Snelweg
Autoweg
Treinverbinding
Buslijn
Bushalte
Hoofd auto- en openbaar vervoersverbindingen in de directe omgeving van Bulkenaar. Verbindingen begrenzen het gebied, enkel de snelweg snijdt door het gebied heen.
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Strava heatmap: De randen van het gebied worden goed gebruikt als hardloop route

Snelfietspad
Fietspad
Wandelpad

Fiets verbindingen in de directe omgeving van Bulkenaar. De komst van het snelfietspad is een kans voor het Bulkenaarpark als schakel in de regionale (recreatieve) routes.
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3. De Bulkenaar

Karakter van knooppunten

Net als in de landschappelijke analyse zijn de
knooppunten vaak het meest interessant. Nu de
meeste landschappelijke elementen zijn vervangen door een open agrarisch landschap, zijn de
boeren erven de elementen die het meest uitgesproken nog het karakter van het gebied weerspiegelen.
We kijken naar het knooppunt Haiink, de erven
van Bulkenaar aan de noordzijde en de hoek van
Tolberg, waar duidelijk de bebouwing van de
dekzandruggen terug te zien is.
Een aandachtspunt is de goede afstemming tussen de historische boerenerven en het toekomstige landschapspark.

Bulkenaar

Achterland, omheind met
groen (vaak boomgaard
of weide)

de hoek van
Tolberg
Haiink

Erf, afgeschermd door
groen, boederij dicht aan
weg, vaak voortuin, verzameling van schuren.

Ruimtelijke opzet boederijen
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Drie knooppunten: Bulkenaar, Haiink en de hoek van Tolberg

KNOOPPUNT BULKENAAR

KNOOPPUNT HAIINK

KNOOPPUNT OP DE HOEK VAN TOLBERG

bebouwing dicht langs wegen / groene
voortuinen aan weg.

achterland van boederij omheind door
groen

moderne boederij met zelfde ruimtelijke
indeling, groene erfafscheidingen om erf
en achterland
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3. De Bulkenaar

Functies in omgeving

Knooppunten zijn ook vaak de plekken waar
functies en voorzieningen concentreren.
Op een grotere schaal zien we dat vooral de
knooppunten van snelwegen en stations de
grootste voorzieningen aantrekken. Ook te herkennen is dat scholen en kinderopvang vooral
geplaatst zijn op de rand van de wijk en een
doorgaande groenstructuur. Dit schept een kans
voor het Bulkenaarpark om ook een rol spelen in
zowel deze doorgaande groenstructuren van de
stad als de combinatie met educatie.

winkel
school/kinderopvang
zorg
sport/recreatie
Functies en voorzieningen in de grotere regio rondom Bulkenaar
30

horeca
winkel
school/kinderopvang
zorg
sport/recreatie
Functies en voorvzieningen in de directe omgeving van Bulkenaar
31

Conclusie

Landschapstypen Bulkenaar

In de verschillende analyses hebben we kunnen
zien dat de knooppunten vaak het meest interessante gebieden opleveren: Occupatie concentreert zich op de overgangen van hoog naar
laag, functies en voorzieningen op kruisingen.
Het aantal landschappelijke elementen in Bulkenaar wat deze interessante plekken opleverde, is
helaas over de jaren flink afgenomen. Waar
eerst het landschap met zijn beken, bossen, weides en akkers een duidelijke weerspiegeling was
van een samenspel tussen geomorfologie en
menselijke invloeden, zijn deze elementen langzamerhand vervaagt en opgebroken.
Hierdoor kunnen we niet alle landschapstypologiën even sterk meer terug zien. De bebouwing
van de dekzandruggen is nog zichtbaar in tact.
Van de kamers van het cultuurlandschap is alleen de agrarische functie behouden en de beken en broekbossen zijn helemaal niet meer terug te zien.

!
!

!

Knoopunten tussen de lagen zijn de meest interessate plekken

32

1. weide - beek - bos - akkers

2. rechttrekken en openknippen

3. structuur vervaagt

4. enkel fragmenten

DEKZANDRUGGEN
> Bebouwing met ontsluiting en erf, begroeiing als erfafscheiding
> Beplanting voor privacy en uitzicht

~ AGRARISCH CULTUURLANDSCHAP
> Landschapskamers, houtwallen, hooilanden en akkers
> Kamers als organiserend principe voor
functie, integratie natuur en cultuur

De landschapstypologien van het beekdal en het agrarische cultuurlandschap, kenmerkend voor de regio, zijn helaas vervaagd in De Bulkenaar

33

BEEKDALEN
> waterloop, begroeide oevers, broekbossen
> Schakering van open en dicht langs waterloop

34

VISIE LANDSCHAPSMOSAIEK
35

4

4. Visie
Het DNA van Bulkenaar bevindt zich in de samenkomst van het verleden, heden en toekomst:
het restaureren van verdwenen landschappen,
de huidige kwaliteiten en eisen van gebruikers
en ruimte voor een nieuwe laag die draait om de
ontwikkelkansen van de toekomst. Een plan
voor het nieuwe Bulkenaarpark moet al die lagen
weerspiegelen.
Wanneer we die tijdslagen overelkaar heen leggen en koppelen aan ruimtelijk elementen als
paden, groen of blauwe structuren, krijgen we
een eerste ruimtelijke start van wat het nieuwe
park kan zijn: een mosaiek van het landschap uit
het verleden, heden en toekomst.

Landschapsmosaiek

Paden

Houtwallen en bomenlanen

Laagtes en sloten

Landschappelijke lagen uit het verleden, heden en toekomst worden op verschillende ruimtelijke manieren geinterpreteerd om een vernieuwende interpretatie te geven aan het park

Het DNA van Bulkenaar bevindt zich in de samenkomst van de verschillende tijdslagen
36

1870
1915

NU

1960

Het overlappen van de verschillende tijdslagen geeft het uitgangspunt van het nieuwe park.
37

4. Visie

Landschapsmosaiek

Het gaat dus niet alleen om het terugbrengen
van verloren landschappen, maar ook het herinterpreteren of vernieuwen van die waardes. Wanneer vlakken in het mosaiek overlappen, maken
ze een nieuwe kleur. Zo kan het leiden tot nieuwe combinaties van landschappen, bijvoorbeeld
moderne voedselbossen als synergie tussen
historische landschapselementen als bos en akkers.
In het nieuwe Bulkenaarpark zullen de meest interessante plekken zich voordoen waar verschillende lagen samenkomen, net als in het landschap eromheen.

Door het overlappen van de tijdslagen ontstaan nieuwe kleuren in het landschapsmosaiek. Deze nieuwe laag geeft ook nieuwe ruimtelijke mogelijkheden.
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weide

water

rietland

water

bos

broekbos

bos

akker

voedselbos

Bosrand

Zorgpark

Stadspark

Beekvallei

Cultuurlandschap

Landschaps
mosaiek

Het landschapsmosaiek combineert historische landschappelijke elementen en voegt tegelijkertijd een nieuwe laag toe.
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4. Visie
In het landschapsmosaiek wordt onderscheid
gemaakt in verschillende deelgebieden. Elk deelgebied heeft een eigen karakter. De indeling in
deelgebieden bepaalt ook welke functies waar
passen. Sommige zullen beter geschikt zijn voor
rustige, extensieve natuur en in andere kan best
plaats zijn voor actiever gebruik. Zo is straks van
alles mogelijk in Bulkenaarpark, maar niet alles
overal.

Zonering

Natuur

Rust

LANDSCHAPSPARK

Schapenweide

Boomgaard

Akkers

Reuring

Wandelpaden

Imker

Schooltuintjes

Pluktuin

Uitkijkpunt

Volkstuintjes

Buitenactiviteiten

Voedselbos

Speeltuin

CULTUURLANDSCHAP

Cultuur

Het landschapspark biedt plaats aan vele mogelijke invullingen, maar niet alles kan overal. Programmering wordt afgestemd met het karakter van de parkzone en de wensen van omwonenden.
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Kinderboerderij

Parkpaviljoen

ZORGPARK

Beeklandschap

NAT GRASLAND

LEREN OVER WATER
EN NATUUR

VOGELS
KIJKEN

NATTE HOOILANDEN
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REGENWATERBUFFER

Bosrand

WANDELEN MET DE HOND

PADDENSTOELEN
ZOEKEN

ZICHTEN VAN GESLOTEN NAAR OPEN
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Cultuurlandschap

DUURZAAM EN
LOKAAL VERBOUWEN
PICKNICK IN
DE WEIDE

LEREN OVER
VLINDERS
EN BIJEN

UITKIJKPUNT
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Zorglandschap

ZICHT OP GROEN

LUNCHRONDJE
IN HET PARK

VOEL, RUIK EN PROEF
TUINEN
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BUITEN
SPORTEN

Landschapspark

SPELEN EN
ONTMOETEN

HERFSTKLEUREN

ONTSPANNEN

HARDLOOPRONDJE
VERBINDING PARK EN OMGEVING
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4. Visie

Rol in grotere context

Het Bulkenaar park wordt onderdeel van verschillende grotere landschappelijke netwerken
in het gebied: groenblauw en landschapshistorisch.
De recreatieve parkzone kan onderdeel uit gaan
maken van grotere groenstructuren rondom
Roosendaal. Het park grenst direct aan de Tolbergvijver en de groenstructuren van Tolberg, en
vormt een netwerk van ‘loops’ waardoor makkelijk wandelverbindingen kunnen ontstaan. Zo
worden stad en land verbonden door aantrekkelijke groene gebieden.
De beek wordt een schakel in het watersysteem
van de Spuitendonkse beek. Zo draagt het park
bij aan een duurzaam watersysteem in het gebied. Ook voor flora en fauna is het belangrijk
om te denken in regionaal verbonden ecologische netwerken van water- en oeverhabitats.

2

3

1

Het landschapshistorisch netwerk bestaat uit de
wegen en bebouwing van de zandruggen. Deze
vormen een parelketting van mooie landschappelijke wegen met beplante boeren erven en
zichten op de akkers. Langs de grenzen van het
Bulkenaarpark zal het landschapshistorische
netwerk het meest zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in
de gehuchten Haiink, Bulkenaar en de hoek van
Tolberg.

6

5
Groen blauw netwerk
Landschapshistorisch netwerk

Het landschapspark als geheel vormt een belangrijke schakel in de groenblauwe corridors die de stad met het achterland verbinden.
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4

1
Spuitendonkse beek

3
Rissebeek
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2
Tolberg vijver

5
Wegen over zandruggen

3
Tolberg park

6
Gehuchten op zandruggen, zoals Haiink

4. Visie

Rol in grotere context

Het watersysteem draagt zijn steentje bij aan
het klimaatbestendig maken van de Bulkenaar.
De nieuwe beekarm vangt al het regenwater op
dat in het gebied valt en voert het af richting de
Spuitendonksebeek. Water vanaf de daken van
het toekomstige ziekenhuis, andere verharde oppervlakken en overtollig regenwater uit de Tolbergvijver, zal op de manier niet tot overlast zorgen, maar juist bijdragen aan de
natuurontwikkeling in het park. De natte natuur
werkt zo als spons voor zijn omgeving, die water
op kan nemen bij overschot en water terug kan
geven bij droogte. Een stuw bij de onderdoorgang van de snelweg regelt dat er voldoende
water is bij zowel piekbuien als droogte.

TOLBERGVIJVER

REGENWATER TOLBERG?

DAKEN ZIEKENHUIS

RABATTEN

BEEK

SLOTEN

GREPPELS

Het nieuwe watersysteem van het Bulkenaarpark, dat zowel inspeelt op piekbuien als droogte
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VERZAMEL WATERGANG

WADI’S/GREPPELS

GEEN OVERSTORT
REGENWATER

OVERSTORT REGENWATER
TOLBERGVIJVER

AFVOER DAKEN
ZIEKENHUIS
OVERSTORT RICHTING
SPUITENDONKSE BEEK
VASTHOUDEN WATER
STUW ONDER SNELWEG

NATTE NATUUR ZONE
ALS BUFFER

Bij piekbuien
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Bij droogte

GREPPELS
VALLEN DROOG

4. Visie
Het landschapspark moet goed ingepast worden in zijn context. Dit betekent niet alleen de
landschappelijk en historische context zoals we
in de analyse gezien hebben, maar ook als deel
van de grotere stadsrand van Roosendaal en de
huidige omgeving met de snelweg, (langzaam)
verkeersstromen en de wijk Tolberg. Zo kan het
park een rol gaan spelen als geluidsbuffer richting de wijk, mooie zichten op groen creëren terwijl het zicht op het zieknhuis kan verzachten en
zorgen voor een goede overgang van wijk naar
park en van park naar ziekenhuis. De participatie
en co-creatie sessie zullen hier input en verder
aanscherping van deze elementen geven.

Rol in grotere context

MOGELIJK NIEUW STATION

SNELFIETSPAD

GEBRUIK HOOGTEVERSCHIL

AFSTEMMEN MET
ZIEKENHUISFUNCTIE

AFSTEMMEN MET WENSEN
BEWONERS ROOSENDAAL

PARK ALS GELUIDSBUFFER

ZICHT VANAF SNELWEG

ZICHTEN VAN OMWONENDEN

Elementen in de directe omgeving van het toekomstige park waar het ontwerp rekenening mee moet houden.
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VERBINDINGEN MET DE WIJK
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52

RAAMWERK
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5

5. Raamwerk
5.3 PUNTEN
Verbijzonderingen en programma op
belangrijke knooppunten in het gebied

Het raamwerk is opgebouwd uit vlakken, lijnen
en punten. De vlakken geven de zonering, waar
elke vlek een eigen karakter, ruimtelijke principes, beleving en beplanting- en beheerstrategie
heeft. Samen met de lijnen (liniaire landschappelijke structuren van water, groen of paden)
vormt dit het raamwerk. De punten zijn verbijzonderingen op belangrijke knooppunten in het
park.
Waar de zones en lijnen redelijk vast liggen om
structuur te geven aan het nieuwe park, is de invulling, punten en programma meer flexibel. De
precieze functies en activiteiten die plaats moeten krijgen in het park worden later, samen met
omwonenden, bepaald.
Komend hoofdstuk gaan we dan ook vooral dieper in op de vlakken en lijnen die het raamwerk
vormen.

5.2 LIJNEN
Nieuwe en historische lijnen vormen
het raamwerk van het park

RECREATIEF
LANDSCHAPSPARK
ZIEKENHUISCAMPUS

5.1 VLAKKEN
Deelgebieden brengen verscheidenheid
van karakters in het landschapspark

BEEKDAL

CULTUURLANDSCHAP

BOS
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LEGENDA
kamers zorglandschap

bos
bomengrid / plantage
beekarm
houtwallen en singels
laagtes
sloten en greppels
Ruimtelijk raamwerkkaart
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5. Raamwerk
Vlakken

Diversificatie door hoogte en beheer

In het landschappelijk raamwerk wordt zo veel
mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke processen. Om de diversiteit in de verschillende
landschappelijke typologiën te brengen, wordt
gewerkt met een matrix van ingrepen en beheermaatregelen, waarna de natuur het raamwerk
grotendeels verder zal ontwikkelen.
De matrix bestaat uit twee zijden: ten eerste onderaan de ingreep in hoogtes. Door sommige
gebieden af te graven tot of onder het grondwaterniveau en andere gebieden op te hogen, ontstaan verschillende omstandigheden die direct
invloed hebben op de landschapsontwikkeling.
De tweede zijde van de matrix is de mate van
menselijke invloed en beheer die daarna plaatsvindt. Sommige gebieden zullen veel meer overgelaten worden aan de natuurlijke processen
(extensief beheer) terwijl andere door te maaien
of te begrazen een hele andere invulling zullen
krijgen. De menselijke invloed is het hoogst bij
de nieuwe laag, waar we een nieuwe invulling
toevoegen, bijvoorbeeld rond het ziekenhuis of
bij programma als (school)tuinen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Matrix van verschillende hoogtes en beheerstrategien leidt tot een divers landschap van nat naar droog en intensief naar extensief.
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(wilgen)broekstruweel
rietkragen
beekloop
broekbos
nat hooiland
greppels/wadi’s
loofbos
grasland/agrarisch
tuin & erf
houtwallen & heuvels
plantage
zorglandschap
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1

(wilgen)broekstruweel

2

rietkragen

3

beekloop

4

broekbos

5

hooiland

6

greppels/wadi’s

7

loofbos

8

grasland/agrarisch

9

tuin & erf

10

houtwallen & heuvels

11

plantage

12

zorglandschap

5.1 Raamwerk
Vlakken

Beek - Ruimtelijke principes

Historische beekloop

Huidige beekloop (sloot)

huidige beekloop

historische beekloop

HEDEN X VERLEDEN
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Minimale aanpassing landschap voor diverser milieu

MINIMALE MOEITE,
MAXIMAAL EFFECT

Beek - Beleving

beschut
broekbos

hardloop route
langs de beek
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wandelen langs natuurvriendelijke oever

bloemrijke natte
graslanden

Beek - Beplanting

1
2
3
4
5
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(wilgen)broekstruweel
rietkragen
beekloop
broekbos
nat hooiland

BOMEN

Salix fragilis

Alnus glutinosa

Betula pendula

Salix cinerea

Myrica gale

Prunus spinosa

Crataegus monogyna

fluctuerende waterpeilen

oeverbeplanting

natte graslanden

begaanbare oeverwallen

ONDERGROND

HEESTERS

Salix alba
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5.1 Raamwerk

Beeklandschap - Ruimtelijke principes

Vlakken

LANGE LIJNEN

VAN NAT NAAR DROOG

ELEMENTEN

Singel
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Rij wilgen

Greppels

Beeklandschap - Beleving

historische
landschapselementen
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lange zichtlijnen

beschutting voor
vogels

Beeklandschap - Beplanting

1
2
3
5
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(wilgen)broekstruweel
hooilanden/oppervlaktewater
beekloop
rietland

BOMEN

Alnus glutinosa

Betula pubescens

Betula pendula

Salix cinerea

Salix viminalis

Salix caprea

Corylus avellana

rietland & water

watergangen van verschillende afmeting

natte graslanden

hooilanden

ONDERGROND

HEESTERS

Salix alba
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5.1 Raamwerk
Vlakken

Bosrand - Ruimtelijke principes

VARIATIE IN STROKEN
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VAN DROOG NAAR NAT

Bosrand - Beleving

divers gelaagde
bosrand

begaanbaar hoofdpad

67

regenval bepaalt
toegankelijkheid

zicht door de
bomen

Bosrand - Beplanting

1
4
7
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(wilgen)broekstruweel
broekbos
loofbos

BOMEN

Betula pubescens

Populus nigra

Quercus robur

Pinus sylvestris

Salix cinerea

Prunus spinosa

Corylus avellana

Sorbus aucuparia

Amelanchier lamarkii

moerasvegetatie

divers milieu door wisseling waterpeil

bosrand

open plek(ken) in bos

droge bos ondergrond

ONDERGROND

HEESTERS

Alnus glutinosa
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5.1 Raamwerk

Cultuurlandschap - Ruimtelijke principes

Vlakken

OMSLOTEN KAMERS

PADEN LOPEN DOOR DE KAMER

ELEMENTEN

Houtwal met bomen en ondergroei
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Houtwal met bomen

Houtwal met struiken

Onderbroken met singels

Cultuurlandschap - Beleving

paden langs
houtwallen

route door de kamers
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ecologische
berm

kleinschalig agrarisch
landschap

Cultuurlandschap - Beplanting

6
8
10
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greppels/wadi’s
grasland/agrarisch
houtwallen & heuvels

BOMEN

Acer campestre

Fraxinus excelsior

Quercus robur

Prunus spinosa

Frangula alnus

Euonymus europaeus

Crataegus monogyna

wadi

droog grasland

akkerland

houtwallen

ONDERGROND

HEESTERS

Salix alba
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5.1 Raamwerk
Vlakken

Zorglandschap - Ruimtelijke principes

VOLUME IN VLAKKEN IPV LIJNEN

VOLUME VLAKKEN WEEGT OP
TEGEN VOLUME ZIEKENHUIS

DIVERSITEIT IN FUNCTIES EN PROGRAMMA PER VLAK
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Zorglandschap - Beleving

uitzicht op groen vanuit
het ziekenhuis

binnen / buiten relatie
met het ziekenhuis

kamers wisselen in open en dicht

75

programmering per
landschapskamer

Zorglandschap - Beplanting

6
9
12
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greppels/wadi’s
tuin & erf
zorglandschap

BOMEN

Acer campestre

Tilia cordata

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Corylus avellana

Prunus spinosa

Euonymus europaeus

Buddleja davidii

groenstrook

hagen

singels

boomkaders

ONDERGROND

HEESTERS

Liquidambar styraciflua
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5.1 Raamwerk

Landschapspark (plantage) - Ruimtelijke principes

Vlakken

DIVERSITEIT SOORTEN BINNEN STRAK GRID

wijker

blijver

blijver en wijker bomen bij
aanplant

blijver en wijker bomen na
5-10 jaar

blijver en wijker bomen na
20-25 jaar

na verwijderen wijkers

STRAK GRID VERSOEPELT OVER TIJD DMV WIJKERS EN BLIJVERS
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Landschapspark (plantage) - Beleving

doorzicht onder
de bomen

79

seizoensbeleving

plekken tussen
de bomen

ruimte voor activiteit

Landschapspark (plantage) - Beplanting

8
9
11
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grasland
tuin & erf
plantage

BOMEN BLIJVERS

Betula pubescens

Acer campestre

Quercus robur

Liquidambar styraciflua

Tilia cordata

Fraxinus excelsior

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Salix alba

Betula pendula

Populus alba

Populus tremula

BOMEN WIJKERS

Alnus glutinosa
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5.2 Raamwerk
Lijnen

Paden - Ruimtelijke principes

!

PADEN DOORSNIJDEN
HET LANDSCHAP

82

LANGE LIJNEN MET ELK EEN
EIGEN IDENTITEIT

!

VERBIJZONDERINGEN
OP KRUISPUNTEN

Paden - Beleving

PRIMAIR

83

SECUNDAIR

TERTIAIR

Paden - Interne en externe routes
De paden binnen het park zijn lange lijnen die
door alle verschillende landschapszones snijden. Verbijzonderingen, functies of programmering wordt georganiseerd langs de paden. Zo
zijn alle kwaliteiten van het park makkelijk bereikbaar. Een aandachtspunt is de toegankelijkheid van minder validen (patienten) specifiek
vanuit de zijde van het ziekenhuis.
Belangrijk is ook de verknoping met de omliggende wijk en de gehuchten rondom de Bulkenaar. Paden sluiten altijd goed aan op omliggende verbindingen, zoals met het park van Tolberg
of wegen die uitkomen op de Bulkenaar. Hierdoor wordt het gebied makkelijk toegankelijk
voor informele wandelingen door omwonenden,
en biedt het een hogere mate aan diversiteit in
routes om het gebied te verkennen.

Het padensystseem binnen het park brengt bezoekers door alle landschapszones en langs alle verbijzonderingen
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Verbindingen met de Tolberg en de gehuchten rondom Bulkenaar zorgen ervoor dat het park een uitloopgebied vormt voor de omwonenden.
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5.2 Raamwerk
Lijnen

Gebiedsgrenzen

Behalve de paden, gaan we in dit hoofdstuk ook
specifiek in op de grenzen van het park. Dit zijn
belangrijke gebieden, waar wordt bepaald wat
de relatie zal worden tussen het park en de wijk
en de snelweg bijvoorbeeld.
We delen de randen op in drie gebieden:
- De noordgrens: hier draait het vooral om de afstemming tussen het park en de A58 en het toekomstige verkeer van ambulances, patienten en
medewerkers richting het ziekenhuis. De ontsluiting van het ziekenhuis zal namelijk via een weg
langs de snelweg zal gaan. Parkeervoorzieningen zullen zo veel mogelijk aan de noordzijde
van het park gesitueerd zijn, om de auto zo min
mogelijk het park in te brengen.
- De zuidgrens: hier gaat het vooral om de overgang tussen het park en omwonenden in Tolberg en de gehuchten. Er zal zo veel mogelijk
aangesloten worden op bestaande wandel- en
fietspaden zodat het park verknoopt wordt met
bestaande routes.
- De zuidwestgrens: Hier speelt vooral de inpassing van de toekomstige verbindingsweg. In de
gebiedsvisie de Bulkenaar wordt hier een zoekgebied genoemd. Dit zoekgebied gaat ook door
het Bulkenaarpark heen. Hoewel dit een apart
traject is, zal er een goede afstemming nodig
zijn om de weg goed in te passen. Waar de weg
precies zal lopen is op dit moment nog niet bepaald.
Zoekgebied nieuwe verbindingen en station (Gebiedsvisie de Bulkenaar)
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calamiteiten
ontsluiting
ziekenhuis

Snelweg
talud

verbinding met
snelfietsroute

P?

NOORDGRENS

SEH?

Verbinding met wijk

Zichten
omwonenden

?

Verbindingsweg

ZUIDWEST
GRENS

Zichten
omwonenden

Grenszones van de Bulkenaar die extra aandacht vragen voor de inpassing
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ZUIDGRENS

Noordgrens - Afstemming A58 en ziekenhuis verkeer
Bij de noordgrens van het plangebied moet rekening gehouden worden met de volgende uitgangspunten:

4. Parkentree aansluiten
op snelfietspad

1. Vanaf de snelweg is er zicht op het park en op
het ziekenhuis. Dit geeft punten van oriëntatie
aan de bestuurders en zichtbaarheid voor het
ziekenhuis.

3. Afstand tussen ziekenhuis
en gehucht Bulkenaar

2A. Het verkeer richting het ziekenhuis wordt zo
min mogelijk het park in geleid. Hierdoor wordt
de groene ruimte van het park zo min mogelijk
doorsneden en blijven autos aan de rand.
2B. Door voorgaande ingreep kan onderzocht
worden of het oostelijke deel van de Bulkenaarsestraat afgewaardeerd kan worden. Zo komt er
meer nadruk op langzaam verkeer en groen, en
wordt de Tolbergvijver een onderdeel van het
landschapspark.
3. Het gehucht Bulkenaar bestaat uit karakteristieke boeren erven. Er dient een redelijke afstand
gehouden te worden tussen deze kleinere bebouwing en de hogere bebouwing van het ziekenhuis. Wel kan onderzocht worden of passende ondersteunende functies zich kunnen
vestigen in het gehucht, zoals een zorgboerderij.

5. Vijver als
onderdeel van park

2A. Ziekenhuis verkeer
zo min mogelijk het park in

1. Zicht op het park en
op het ziekenhuis

4. In het noorden komt een snelfietsroute recht
op het park af. Logischerwijs is dit een mooie
kans voor een parkentree. Ook is er zo een goede aansluiting tussen het park en een mogelijk
OV punt in de toekomst.
5. De tolbergvijver ligt welliswaar buiten de
plangrens, maar wordt gezien als deel van het
park. De ontwikkeling van het Bulkenaar park
betekent zo ook direct een kans voor een kwaliteitsslag bij de Tolbergvijver en het versterken
van het watersysteem van de omgeving.

UItgangspunten noordgrens
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2B. Afwaarderen oostelijk
deel Bulkenaarsestraat

GRENS SNELWEG - BULKENAAR
Huidig

Toekomst

ZICHT OP ZIEKENHUIS

GEBRUIK TALUD?

ZICHT OP NATUUR

MINIMAAL PROFIEL

UItgangspunten ontsluitingsweg ziekenhuis in profiel
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GROEN ALS
GELUIDSBUFFER

Zuidgrens - Afstemming wijk en gehuchten
Bij de zuidgrens van het plangebied moet rekening gehouden worden met de volgende uitgangspunten:
1. De oostelijke hoek van het landschapspark
sluit aan op de groenstructuur van Tolberg. Dit is
een perfecte kans voor het verbinden van groengebieden, routes en het maken van een heldere
entree.
2. Overige paden in het park in sluiten zo veel
mogelijk aan op bestaande verbindingen van de
wijk. Zo is groen voor iedereen makkelijk toegankelijk en is een wandelingetje vanuit de wijk
zo gemaakt.

1. Parkverbinding
en hoofdentree

3. De gehuchten en boeren erven kijken uit op de
landschapskamers. Dit landschapstype sluit aan
bij het agrarische cultuurlandschap waar ook de
boeren erven een rol in speelden.
4. De ontwikkeling van het Bulkenaar park is ook
een kans om de Huijbergseweg een groener profiel te geven.

2. Parkverbindingen sluiten
aan op wijkverbindingen

3. Erven kijken uit
op landschapskamers

4. Vergroenen wegprofiel
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GRENS HUIJBERGSEWEG
Huidig

Toekomst

ZICHT OP GROEN

ECOLOGISCHE
BERM
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VERGROENING
WEGPROFIEL

Zuidwestgrens - Afstemming verbindingsweg Tolberg
Hoe de verbindingsweg er precies uit zal zien en
waar deze precies zal lopen weten we nog niet.
Wel kunnen we enkele principes opstellen voor
de landschappelijke inpassing van deze weg.
Belangrijk uitgangspunt is dat de weg geen eigen landschappelijke entiteit vormt. We willen
dat de weg opgaat in het landschap en niet de
aandacht opeist boven de ervaring van het landschap.
De weg voegt zich dan ook naar het landschap.
Dit betekent dat als de weg kruist met landschappelijke structuren, de weg zich zo gedraagt dat het landschap de boventoon blijft
voeren.

+

Voor het wegontwerp streven we naar een zo
smal mogelijk profiel, met rechte kruisingen met
andere wegen of landschappelijke structuren.
Zo worden het profiel en de kruisingen simpel,
overzichtelijk en ondergeschikt aan het landschapspark waar ze in liggen.

WEG VOEGT ZICH
NAAR HET LANDSCHAP

WEG IS GEEN EIGEN
LANDSCHAPPELIJKE ENTITEIT

+
+
RECHTE KRUISINGEN
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ZO SMAL MOGELIJK PROFIEL

N236 bij de Ankeveensche Plassen: Landschap vloeit vrijwel ongemoeid onder de weg door.

N638 bij Zundert: simpel wegprofiel snijft door landschapskamers. Dew weg heeft geen eigen landschappelijke entiteit, waardoor de omgeving de aandacht behoud.
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5.3 Raamwerk
Punten

Objecten en programmering - Ontwikkel principes

GEZONDHEID

!

!

DUURZAAMHEID

RECREATIE

NATUUR

PASSEND BIJ IDENTITEIT
VAN BULKENAARPARK
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SAMEN MET OMWONENDEN
EN GEINTERESSEERDEN

FAMILIE VAN OBJECTEN

Objecten en programmering - Beleving
INTENSIEVER LANGS HOOFDPADEN
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EXTENSIEF EN KLEINSCHALIG IN HET LANDSCHAP

Objecten en programmering - Participatie
Het type objecten of programma wat er in het
park plaats kan vinden is eindeloos. Graag bepalen we samen met de omwonenden en andere
geintereseerden waar behoefte aan is, of welke
initiatieven er leven in de omgeving. Wellicht
heeft er iemand in Roosendaal een goed idee
maar zoekt nog een goede plek. Bulkenaarpark
zou dan een plaats kunnen bieden, zolang het in
de identiteit van het park past.

Community building
Longbench

Outdoor Amphitheatre

Monkey Rock Viewing Platform

Catwalk

Work Table

Teambuilding Spot

XXL Table

Boardwalk

Waiting Canopy

Working
Meeting bubble

Pergola Shelter

Brainstorm Greenhouse

Wellbeing
Campus Trail

Wayfinding

Beehives

Odor garden

Bolderwall

Pergola Swings

Boot Camp

Outdoor Lounge

Sporting
Startpoint

Table Tennis

Eerste verkenning voor mogelijke objecten in het park. Precieze invulling wordt bepaald in de participatiesessies
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Boot Camp

Sport Fields

Foodtrucks

SPORT

JEUGD

NATUUR

VOEDSEL

Yoga

Seizoensactiviteiten

Beheer

Voedselbos

Bootcamp

(Natuur)educatie

Vogelaars

Heerenboeren

Buiten sporten en groepsactiviteiten

Kinderboerderij

Pluktuin

Imker

Stormbaan

Sport en spel

Vissen

Volkstuintjes
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Eerste verkenning voor mogelijke programmering in het park. Precieze functies worden bepaald in de participatiesessies

5.4 Fasering
Een raamwerk als dit wordt in verschillende fases uitgerold. Nog los van het ziekenhuis en de
verbindingsweg, zien we de volgende faseringsstappen:
Grondwerk is de eerste stap. De beek, sloten en
de verlaagde delen van het beeklandschap worden uitgegraven. De grond kan gebruikt worden
om de houtwallen op te hogen. Er wordt zo veel
mogelijk met een gesloten grondbalans gewerkt.
Volgende stap is het aanplanten van het bos. Zo
hebben de bomen zo veel mogelijk tijd om maat
te krijgen voordat andere functies worden toegevoegd.
Ten slotte worden paden, elementen en functies
aan het park toegevoegd waardoor het park in
volledig gebruik kan worden genomen, onafhankelijk van in welke fase het ziekenhuis op dat
moment is.

Stap 1: Grondwerk en lanen
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Stap 2: Planten bos en boomgrid

Stap 3: Paden en functies

Mogelijke uitwerking van het raamwerk. Precieze uitwerking volgt in VO/DO fases
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Colofon

Ontwerp

Karres en Brands
Bart Brands
Darius Reznek
Marit Noest
Mathijs Peeters

In samenwerking met

Opdrachtgever

Gemeente Roosendaal
Perry van Kempen

