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Plantoelichting

Uitgangspunten
Bij het uitwerken van het voorkeursmodel ‘water’ naar een VO en daarna 
naar een DO zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- toevoegen van meer water en verbeteren van de watercirculatie;
- de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden;
- een goede bereikbaarheid van en voldoende parkeermogelijkheden voor 
de aanliggende woningen en bedrijven;
- ruimte voor een speelplek;
- verbeteren zichtbaarheid vanuit de Constantijn Huygensstraat, toekom-
stige zichtlijn van Wiel naar Molen;
- economisch omgaan met onderliggend infrastructuur (o.a. transportriool)
- In het ontwerp wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in het 
centrumgebied van Korte Akkeren en voorgesorteerd op de herinrichting 
van het kruispunt met de Koningin Wilhelminastraat en de Reigerstraat.

Ontwerpproces
In de uitwerking van het VO is het watermodel met twee watergangen en 
een wandel/fietspad in het midden verlaten; het toevoegen van parkeren 
voor de deur voor de aanliggende woningen zou leiden tot onvoldoende 
breedte voor de watergang of het verplaatsen van het transportriool. 
Het over de gehele lengte verbreden van de huidige wetering vonden het 
planteam en de bewoners geen optie; daarvoor zouden alle bomen in de 
groenstrook gerooid moeten worden. 

Plan
In het hier gepresenteerde ontwerp is de positie en kwaliteit van het huidi-
ge bomenbestand sturend geweest voor de oplossingsrichting: De beste bo-
men handhaven, zoveel mogelijk bomen tegenover de woningen handhaven, 
zoveel mogelijk kastanjes handhaven. De beste positie voor het verbreden 
van de Wetering is het westelijk deel; tussen de Westerkerk en de Reiger-
straat. Om te voorkomen dat het brede water in combinatie met de ach-
terliggende voetbalvelden tot een kale en onbeschutte ruimte leidt is met 
de beplanting aan een gelaagde opbouw gewerkt: De rafelige strook voor 
de voetbalvelden wordt op een lijn gebracht (wat weghalen aan de  oostzij-
de, wat aanplempen voor de damwand aan de westzijde) en op voldoende 
breedte voor het planten van meerstammige elzen. Voor de elzen komt een 

brede rietrand, die de velden zelf aan het zicht onttrekt maar de diepte van 
de ruimte wel ervaarbaar maakt. De derde laag beplanting wordt gevormd 
door vijf grote boomgroepen die zijn samengesteld uit bestaande en nieuwe 
bomen. Twee eilandjes met bomen in het verbrede water voorkomen dat  
de boomgroepen aldaar te ‘dun’ worden Zo ontstaat een afwisseling tussen 
beschutting en lange zichtlijnen. Tegenover de dierenarts, en terzijde van het 
pleintje voor de Westerkerk worden een paar banken geplaatst. Een kleine 
bank bij de steiger/kleine brug over het water biedt een blik over de lengte-
richting van het water. De steiger/kleine brug vervangt de huidige loopplank 
naar de voetvalvelden en wordt zo bruikbaar als vissteigertje. Het hek naar 
de velden blijft gehandhaafd. Door het plantsoen en langs het water loopt 
een wandelpad.
Stoepen en rijbaan in de Emmastraat worden smaller maar er blijft ruimte 
voor parkeren voor de woningen. Het oostelijk deel wordt eenrichtings-
verkeer, het westelijk deel kan om verkeerstechnische redenen niet aan-
gesloten worden op de Kon. Wilhelminaweg, dit deel blijft dus doodlopend 
en behoudt tweerichtingsverkeer. Aan het eind van de staat is een pleintje 
gemaakt waar gekeerd en geparkeerd kan worden. Tussen de Emmastraat 
en Reigerstraat is een fietsverbinding. 

Toekomst
Bij de toekomstige aanpassing van het kruispunt Reigerstaat/Kon Wilhel-
minaweg kan het wateroppervlak nog aanzienlijk vergroot worden. Aan de 
oostkant is eveneens een groter wateroppervlak denkbaar dat een scha-
kelstuk kan zijn tussen het centrum, het plein voor de Westerschool en de 
Groen-Blauwe as. 

Kastanjes
In het plantsoen staan een aantal forse en beeldbepalende kastanjes. Hoe-
wel ze allen in matige tot ernstige vorm zijn aangetast door de bloedings-
ziekte is met de bewoners afgesproken dat ze een goede overlevingskans 
geboden moet worden. Het losgraven van de bomen op de eilandjes zou de 
overlevingskans nihil maken. De eilandjes worden pas gegraven als blijkt dat 
de bomen geen kans maken. 
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profiel Emmastraat west



5

profiel Emmastraat oost
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