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Voorstellen 

stedenbouw

Broekgraafzone

De broekgraafzone is een 

groenzone door de 

nieuwbouwwijk Broekgraaf. De 

noordelijke helft is ingericht en 

de zuidelijke helft moet nog 

definitief ingericht worden.

Aan de noordzijde zijn bomen 

geplant en kruiden gezaaid, 

echter de bomen slaan niet goed 

aan het de kruiden zijn nooit 

goed ontwikkeld. De oorzaak 

daarvan kan zijn een verstoorde 

bodem, een niet passende 

mengselkeuze of een verkeerd 

beheer.

De wens is om van de 

Broekgraafzone een natuurlijk 

geheel te maken, biodivers en 

ecologisch.

Vanuit stedenbouw zijn er 

verbeterpunten aangedragen als 

vertrekpunt voor een 

optimalisatie van de 

Broekgraafzone.



Hoofdstructuren

Broekgraafzone

De broekgraaf is de 

belangrijkste 

waterstructuur.

De kristallaan, 

Saffierlaan is de 

belangrijkste 

bomenstructuur. 

Tussen de wijk 

broekgraaf en de 

Koenderseweg is een 

groene buitenrand 

aanwezig met bos, 

weide en water.



Zichtlijnen

Broekgraafzone

De broekgraaf is een 

mooie brede 

watergang en de 

structuurdrager van 

de wijk. Zicht op het 

water is daarom van 

belang.

Vanaf de paden in de 

omgeving is daarom 

een open zicht van 

belang, hier wordt 

geen hoge beplanting 

gezet of bomen.



Omgeving

Broekgraafzone

De oriëntatie van de 

huizen aan de 

Broekgraafzone is 

divers.

De achtertuinen en 

zijtuinen aan de 

noordzijde hebben 

een groene 

afscherming die vrij 

strak is.

Aan de zuidzijde is 

dit nog niet ingevuld.

In het middengebied 

staan huizen zonder 

tuin, hun terrassen 

grenzen direct aan 

de groenzone.

De flat heeft balkon 

die uitkijken over de 

Broekgraaf.

Nieuwe bomen en 

groen worden 

geplaatst dat niet te 

veel schaduw geven 

in tuinen en zodat 

uitzicht blijft of het 

zicht juist wordt 

afgeschermd.



Voorstel

Bomen

Broekgraafzone

Op kenmerkende 

plaatsen komen 

opvallende bomen, bij 

voorkeur roodbladige 

bomen van de eerste 

grootte.

Voorstel

Rode esdoorn (‘Red 

Sunset’)    

Langs de oevers is 

ruimte voor meer bomen 

zodat schaduwplekken 

ontstaan en het zicht 

op de juiste plekken 

wordt afgeschermd.

Naast zijtuinen komt 

struweel.

Voorstel:

Zuidoever:

Suikeresdoorn (acer

saccharinum)

Gele kornoelje 

Noordoever:(Cornus

mas), vogelkers (prunus 

padus,  (meerstammig)



Voorstel

Beplanting

Broekgraafzone

Langs de oevers 

kunnen nabij de  

zijtuinen 

vogelbosjes 

aangeplant worden.

Hierdoor wordt de 

uitstraling van de 

zone groener.

Voorstel is om 

inheemse soorten in 

te planten met 

waarde voor 

insecten en vogels:

Sleedoorn

Liguster

Meidoorn

Egelantier

Gelderse roos

Hazelaar



Voorstel overig

Broekgraafzone

Bij de ingang van de 

wijk staat een 

welkomstbord, deze 

staat in het zicht van 

de bewoners. Daarom 

wordt voorgesteld 

deze meer naar het 

westen te verplaatsen. 

Nabij de ingang van 

‘De kristal’ worden de 

grasveldjes gebruikt 

door honden, 

voorgesteld wordt om 

een haag te planten

In de zone is een 

accent gewenst met 

educatief karakter. De 

projectontwikkelaar 

heeft een 

insectenhotel 

geschonken, 

voorgesteld wordt om 

deze op goed zichtbare 

plek te plaatsen.



Voorstel oevers

Broekgraafzone

Op dit moment zijn er 

plaatselijk robuuste 

rietoevers aanwezig, 

maar deze zijn weinig 

biodivers, er staat 

voornamelijk riet.

De wens is om de 

natuuroevers uit te 

breiden en 

gevarieerder te maken. 

De oevers worden niet 

verder vergraven.

Aanvullend wordt 

voorgesteld een 

slootkantmengsel te 

zaaien (B144) met: 

Biezenknoppen, Gele lis, 

Kamgras, Kattenstaart, Kleine 

watereppe, Moerasrolklaver, 

Moerasvergeet-mij-nietje, 

Moeraswalstro,

Struisgras, Watermunt, Wilde 

bertram, Zwanenbloem en 

Zomprus)



Voorstel kruiden

Broekgraafzone

Er zijn kruiden 

ingezaaid in de zone, 

maar deze zijn 

onvoldoende 

ontwikkeld, wellicht 

omdat het maaibeheer 

te intensief is of 

omdat de zaaien 

onvoldoende hebben 

kunnen ontwikkelen.

Voorgesteld wordt om 

langs de oeverzone 

een kruidenmengsel 

(B170) te gebruiken en 

deze extensief te 

maaien. 

In de zones tussen de 

huizen wordt 

voorgesteld om 

bollenmengsels 

(mengsel houten bloei 

van febr-mei) te 

planten, deze delen 

kunnen eerder en 

vaker gemaaid worden.


