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Wijkmanifestatie

VO-Inrichtingsplan

Participatie 
IKC-Holk & Het Baken

Beeldkwaliteitsplan DO Fase 1 Realisatie Fase 1 Realisatie Fase 2

In december vorig jaar ontwierpen de 
leerlingen, van IKC-Holk en Het Baken, 
in drie groepen het speelterrein aan 
de hand van diverse voorgestelde 
speeltoestellen. Op basis van de 
wensen van de kinderen is het hiernaast 
afgebeelde  ontwerp gemaakt . Om de 
kinderen van de school zo snel mogelijk 
extra speelgelegenheid te geven wordt 
dit speelterrein nu al gerealiseerd.

Bij de ontwikkeling van het Beekpark 
staat de betrokkenheid van wijkbewoners 
en belanghebbenden voorop. Op zoek 
naar ideeën voor de inrichting van het 
Beekpark hebben we 26 juni 2019 een 
wijkmanifestatie gehouden op het nieuwe 
scoutingterrein. Tijdens deze manifestatie 
konden alle wijkbewoners en belangheb-
benden zich informeren over verschil-
lende thema’s en daarbij hun voorkeur 
geven over verschillende mogelijke invul-
lingen of zelf ideeën aandragen.
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Aangegeven hoogtepeilen zijn indicatief.
Aan deze tekening kunnen geen rechten 
worden ontleend.

A B C
3 Landschappen

Het Beekbos
Kleine, overschaduwde ruimtes bieden een intiem en besloten 
karakter aan dit deel van het park. Tijdens warme dagen is dit de 
koelste plek van het Beekpark

Aan de inhoud en het beeldmateriaal van deze 
posters kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Half-open rabattenbos
De ruimte wordt doorsneden met rijen van bomen en greppels, 
haaks op de beek. In dit landschap heb je het gevoel met weinig 
andere gebruikers in de natuur te lopen, maar blijven vergezich-
ten mogelijk. 

De Beekweide
Een grote, groene open ruimte wordt doorsneden door de mean-
derende beek. Dit gebied biedt veel ruimte, uitzicht en licht, wat 
het gebied kenmerkt zich door zachte, natuurlijke, groene weides 
in een kader van opgaand groen. 

A. Het Beekbos

B. Het half-open rabattenbos

C. De Beekweide

Het beekbos komt voor op een bodem met vrij 
voedselrijke en vochtig tot droge condities. Hier past 
een potentieel natuurlijke vegetatie van essen-iepenbos 
bij. De beek heeft in dit plandeel een vast peil. Enkele 
velden langs de beek fungeren als overloopgebied voor 
overtollig regenwater en zullen incidenteel onder water 
staan. 

Het sortiment in het beekbos bestaat uit een boomlaag 
met gewone es, gladde iep, zomereik en gewone 
esdoorn. Hier en daar kan een enkele beuk of witte 
paardenkastanje worden toegepast en op nattere delen 
een moerascipres. Om het bos een besloten karakter 
te geven worden groepen heesters toegepast zoals: 
gewone vogelkers, gewone vlier, aalbes, eenstijlige 

meidoorn en wintergroene hulst en op nattere delen 
in de retentievelden kunnen grienden in wilg worden 
toegepast.
De kruidlaag bestaat uit algemeen bekende soorten 
zoals: geel nagelkruid, hondsdraf, look-zonder-look en 
gewoon speenkruid. Vanwege de essentaksterfte wordt 
bij de keuze van het sortiment gekozen voor minder 

vatbare cultivars zoals ‘Altena’en ‘Geesink’. Het aandeel 
gewone es hoeft niet groot te zijn, maar mag ook niet 
weggelaten worden. 

In het half-open rabattenbos is de bodem vochtiger. hier 
wordt de bovengrond afgegraven en zal het maaiveld 
bij het stijgen van het waterpeil in de beek incidenteel 
onder water staan. De maximale peilstijging is hier 
50cm. In dit deel van het beekpark is de bodem geschikt 
voor het vogelkers-essenbos. 
Het sortiment in het half-open rabattenbos bestaat 

uit Zwarte els, zomereik, gewone es, vogelkers en 
een enkele zwarte populier. Om de lijnvormige 
boomstructuur en het half-open karakter te creeëren, 
wordt in dit deel van het beekpark geen struiklaag 
ingepast. De boomkroon begint echter wel vanaf 
ooghoogte, waardoor het half-open rabattenbos dichter 
oogt dan de beekweide. 

Het maaiveld tussen de lijnvormige boomstructuur 
bestaat uit kruiden- en faunarijk grasland. Een 
rijke schakering aan kruiden vormt zich door de 
hoogteverschillen in het maaiveld. In deze graslanden 
kunnen vlinder, sprinkhanen en broedvogels verwacht 
worden. Ook hier geldt dat ondanks de essentaksterfte 
de gewone es niet weggelaten mag worden.

In de beekweide staan de bomen op ruime afstand 
van elkaar, zodat de solitaire bomen in vol ornaat 
tot ontwikkeling kunnen komen. afhankelijk van 
de vochtigheid van de bodem wordt een geschikte 
boomsoort gekozen. 
De natste locaties nijgen naar een potentieel natuurlijke 
vegetatie van een elzenbroekbos. Mogelijke soorten 

zijn: gewone esdoor, zwarte els, zomereik en eventueel 
een enkele iep of schietwilg. Een enkele solitaire exoot 
is hier mogelijk maar moet qua beeld, blad en vorm wel 
passen bij de hiervoor genoemde bomen. 
Het kruiden - en faunarijk grasland dat in het half-
open rabattenbos te vinden is, wordt in de beekweide 
doorgezet. Verder van de beek zijn er mogelijkheden 

voor het creeëren van poelen. Deze poelen zijn 
waardevolle paar- en broedplaatsen voor amfibieën en 
libellen.

NIJKERK BEEKPARK - BEELDKWALITEIT

Aan de inhoud en het beeldmateriaal van deze 
posters kunnen geen rechten worden ontleend.

PROMENADE PARKPADEN

NATUURLIJK SPELEN DE TERP SPEELPLEKINITIATIEVEN SKATEBAAN SPEELVELD   OUTDOOR FITNESS

NATUURPADEN PLEINEN

Spelen, Bewegen & Initiatieven

Verhardingen

Kunstwerken

Meubilair & Verlichting

De parkpaden van 1,8-2,0m breed worden 
uitgevoerd in asfalt o.g. zonder slijtlaag. De 
fietsdoorsteken die de paden aan de noord 
en zuidzijde verbinden zijn 3,5m breed.

speelplekken met een natuur-
lijke en rustige uitstraling. Bied 
avontuur en interactie met 
water.

Een skatebaan verweven in het 
groen met een matte, sobere 
en natuurlijke uitstraling.

Klimmen, rennen en sleeën. 
Bovenop de terp geniet je van 
een weids uitzicht.

Grote open plek met doeltjes 
voor div. sporten, incidentele 
markt of buurtbijeenkomst. 

Een grote speeltuin voor kinde-
ren van de IKC-Holk met ver-
schillende zones en zo inclusief 
mogelijk. 

A = loungeplek
B = hondenlosloopgebied
C = initiatieftuin
? = wisselende invulling

3 kleine outdoor fitness-clus-
ters met natuurlijke robuuste 
uitstraling langs een sportrond-
je.

De natuurpaden van 1,2-1,4m breed heb-
ben een natuurlijke en avontuurlijke uitstra-
ling. Op deze paden wordt Gres d’Hautrage 
toegepas, in dit geval zonder kantopsluiting. 

De promenade is een brede wandelweg aan 
de zonkant van het beekpark. Het pad van 
2m breed wordt verhard met Gres d’Hautra-
ge en voorzien van brede opsluitbanden.

Voor de pleinen geldt dat hier een natuurlij-
ke en zo open mogelijke, water-passerende 
verharding wordt toegepast die qua materi-
aal en kleur past bij de natuurpaden.

ONDERHOUDSPAD

Het onderhoudspad bestaat uit een zand-
fundering die op termijn er uit zal gaan zien 
als een schrale grasbaan. 

LICHTE BRUGBRUG VLONDERS & STEIGERS

Verlichting
Het streven is om het park beperkt te verlichten 
met kunstlicht om zo lichtvervuiling te minima-
liseren t.b.v. vleermuizen. De noord-zuid routes 
voor fietsers en voetgangers worden in de ge-
meente standaard verlicht, ons voorstel is om in-
dien mogelijk dynamische verlichting in het park 
toe te passen.
Door het park wordt één wandelroute beperkt 
verlicht met een orientatieverlichting, bij voor-
keur een met een bolderverlichting (lage verlich-
ting). Deze route zorgt voor de sociale veiligheid 
van met name wandelaars en hardlopers.

Meubilair
De vormentaal van de meubilaire inrichting 
van het beekpark valt in te delen in 2 delen:

•De parkzijde is eenvoudig, robuust en na-
tuurlijk.
•De natuurzijde is stoer, robuust, puur en 
oog stevig. De plaatsing is incidenteel en on-
regelmatig.
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In het beekpark komen 3 bruggen waarover ook onderhoudsvoertuigen 
kunnen rijden. Deze bruggen zijn ong. 4m breed en overspannen 8-10m. De 
leuningen bestaan uit willekeurig ingedeelde spijlen en maken een “asym-
metrische knik” over het water. De zichtbare delen zijn van europees, duur-
zaam hout waarin de orginele kleur zichtbaar is. Het dek heeft eenzelfde 
uitstraling als de parkpaden.

De lichte bruggen (5 st.)  zijn bedoeld voor wandelaars. Deze bruggen zijn 
2,5m breed en overspannen 8-10m. Deze bruggen krijgen dezelfde uitstra-
ling en materialisatie als de (zware) bruggen. De leuning zorgt voor basis-
veiligheid en wordt niet overal 1m hoog.

Voor de vlonders wordt SavePlastics toegepast in neutrale, grijze kleurstel-
ling. De vlonders hebben geen leuningen en zijn 1,2-1,4m breed. Waar de 
vlonders de beek ‘insteken’ hebben de staanders een eenvoudige , gesti-
leerde houding, waardoor deze meer lijken op de omgekeerde bruggen. In 
de overige situaties staan de staanders verticaal in de grond.

Uitslagen participatiebijeenkomst

1.

3.

2.

Kabelbaan Speeltoren OverigKlimmenSchommelGlijbaanGroep Inclusief spelen

Zowel de glijbaan en schommel 
zijn geschikt voor minder-validen

Zowel de glijbaan en schommel 
zijn geschikt voor minder-validen

De schommel is geschikt voor 
minder-validen

Ontwerptekeningen van de drie groepen De bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst ontwierpen 
de leerlingen in drie groepen het 
speelterrein aan de hand van diverse 
voorgestelde speeltoestellen. Hier 
was slechts een ontwerpregel 
aan gebonden. Elk speeltoestel is 
gekoppeld aan een aantal eurotekens 
die de kostprijs weergeeft. Het 
maximaal aantal eurotekens wat het 
plan aan toestellen mag hebben is 13 
tekens. Dit betekent dat als er voor 
duurdere toestellen wordt gekozen er 
minder toestellen te kiezen zijn zoals 
bijvoorbeeld te zien is bij groep 2. De 
speeltoestellen die ook geschikt zijn 
voor minder-validen waren gemerkt 
met een groene tegel. 

Impressie participatiebijeenkomst

Over de 
positie van 

de speeltoren is 
iedereen het eens; 
deze moet op een 

centrale plek 
komen

Naast 
de te kiezen 

speeltoestellen 
werd er gevraagd om een 

waterspeelplek en zitrand. Een 
waterspeelplek staat al gepland 

voor een andere locatie aan de beek 
waardoor op deze speellocatie geen 

waterspeeltoestellen komen. Met 
de wens voor de zitrand wordt 

rekening gehouden in 
het ontwerp. 

De 
groepen kozen 

unaniem voor dezelfde 
kabelbaan en speeltoren. 

Zowel groep 1 en 3 gaven aan dat 
het gezelliger is om samen te kunnen 
schommelen en kozen daarom voor 

de duo-schommel. Groep 3 koos voor 
twee speeltorens die tegenover 
elkaar gepositioneerd staan om 
zo in twee teams tegen elkaar 

te kunnen spelen. 

Aan de inhoud en het beeldmateriaal van deze 
posters kunnen geen rechten worden ontleend.
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A B C
3 Landschappen

Het Beekbos
Kleine, overschaduwde ruimtes bieden een intiem en besloten 
karakter aan dit deel van het park. Tijdens warme dagen is dit de 
koelste plek van het Beekpark

Aan de inhoud en het beeldmateriaal van deze 
posters kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Half-open rabattenbos
De ruimte wordt doorsneden met rijen van bomen en greppels, 
haaks op de beek. In dit landschap heb je het gevoel met weinig 
andere gebruikers in de natuur te lopen, maar blijven vergezich-
ten mogelijk. 

De Beekweide
Een grote, groene open ruimte wordt doorsneden door de mean-
derende beek. Dit gebied biedt veel ruimte, uitzicht en licht, wat 
het gebied kenmerkt zich door zachte, natuurlijke, groene weides 
in een kader van opgaand groen. 

A. Het Beekbos

B. Het half-open rabattenbos

C. De Beekweide

Het beekbos komt voor op een bodem met vrij 
voedselrijke en vochtig tot droge condities. Hier past 
een potentieel natuurlijke vegetatie van essen-iepenbos 
bij. De beek heeft in dit plandeel een vast peil. Enkele 
velden langs de beek fungeren als overloopgebied voor 
overtollig regenwater en zullen incidenteel onder water 
staan. 

Het sortiment in het beekbos bestaat uit een boomlaag 
met gewone es, gladde iep, zomereik en gewone 
esdoorn. Hier en daar kan een enkele beuk of witte 
paardenkastanje worden toegepast en op nattere delen 
een moerascipres. Om het bos een besloten karakter 
te geven worden groepen heesters toegepast zoals: 
gewone vogelkers, gewone vlier, aalbes, eenstijlige 

meidoorn en wintergroene hulst en op nattere delen 
in de retentievelden kunnen grienden in wilg worden 
toegepast.
De kruidlaag bestaat uit algemeen bekende soorten 
zoals: geel nagelkruid, hondsdraf, look-zonder-look en 
gewoon speenkruid. Vanwege de essentaksterfte wordt 
bij de keuze van het sortiment gekozen voor minder 

vatbare cultivars zoals ‘Altena’en ‘Geesink’. Het aandeel 
gewone es hoeft niet groot te zijn, maar mag ook niet 
weggelaten worden. 

In het half-open rabattenbos is de bodem vochtiger. Hier 
wordt de bovengrond afgegraven en zal het maaiveld 
bij het stijgen van het waterpeil in de beek incidenteel 
onder water staan. De maximale peilstijging is hier 
50cm. In dit deel van het beekpark is de bodem geschikt 
voor het vogelkers-essenbos. 
Het sortiment in het half-open rabattenbos bestaat 

uit Zwarte els, zomereik, gewone es, vogelkers en 
een enkele zwarte populier. Om de lijnvormige 
boomstructuur en het half-open karakter te creeëren, 
wordt in dit deel van het beekpark geen struiklaag 
ingepast. De boomkroon begint echter wel vanaf 
ooghoogte, waardoor het half-open rabattenbos dichter 
oogt dan de beekweide. 

Het maaiveld tussen de lijnvormige boomstructuur 
bestaat uit kruiden- en faunarijk grasland. Een 
rijke schakering aan kruiden vormt zich door de 
hoogteverschillen in het maaiveld. In deze graslanden 
kunnen vlinder, sprinkhanen en broedvogels verwacht 
worden. Ook hier geldt dat ondanks de essentaksterfte 
de gewone es niet weggelaten mag worden.

In de beekweide staan de bomen op ruime afstand 
van elkaar, zodat de solitaire bomen in vol ornaat 
tot ontwikkeling kunnen komen. afhankelijk van 
de vochtigheid van de bodem wordt een geschikte 
boomsoort gekozen. 
De natste locaties nijgen naar een potentieel natuurlijke 
vegetatie van een elzenbroekbos. Mogelijke soorten 

zijn: gewone esdoor, zwarte els, zomereik en eventueel 
een enkele iep of schietwilg. Een enkele solitaire exoot 
is hier mogelijk maar moet qua beeld, blad en vorm wel 
passen bij de hiervoor genoemde bomen. 
Het kruiden - en faunarijk grasland dat in het half-
open rabattenbos te vinden is, wordt in de beekweide 
doorgezet. Verder van de beek zijn er mogelijkheden 

voor het creeëren van poelen. Deze poelen zijn 
waardevolle paar- en broedplaatsen voor amfibieën en 
libellen.

NIJKERK BEEKPARK - BEELDKWALITEIT JULI-2021



Aan de inhoud en het beeldmateriaal van deze 
posters kunnen geen rechten worden ontleend.

PROMENADE PARKPADEN

NATUURLIJK SPELEN DE TERP SPEELPLEKINITIATIEVEN SKATEBAAN SPEELVELD   OUTDOOR FITNESS

NATUURPADEN PLEINEN

Spelen, Bewegen & Initiatieven

Verhardingen

Kunstwerken

Meubilair & Verlichting

De parkpaden van 1,8-2,0m breed worden 
uitgevoerd in asfalt o.g. zonder slijtlaag. De 
fietsdoorsteken die de paden aan de noord 
en zuidzijde verbinden zijn 3,5m breed.

speelplekken met een natuur-
lijke en rustige uitstraling. Bied 
avontuur en interactie met 
water.

Een skatebaan verweven in het 
groen met een matte, sobere 
en natuurlijke uitstraling.

Klimmen, rennen en sleeën. 
Bovenop de terp geniet je van 
een weids uitzicht.

Grote open plek met doeltjes 
voor div. sporten, incidentele 
markt of buurtbijeenkomst. 

Een grote speeltuin voor kinde-
ren van de IKC-Holk met ver-
schillende zones en zo inclusief 
mogelijk. 

A = loungeplek
B = hondenlosloopgebied
C = initiatieftuin
? = wisselende invulling

3 kleine outdoor fitness-clus-
ters met natuurlijke robuuste 
uitstraling langs een sportrond-
je.

De natuurpaden van 1,2-1,4m breed heb-
ben een natuurlijke en avontuurlijke uitstra-
ling. Op deze paden wordt Gres d’Hautrage 
toegepas, in dit geval zonder kantopsluiting. 

De promenade is een brede wandelweg aan 
de zonkant van het beekpark. Het pad van 
2m breed wordt verhard met Gres d’Hautra-
ge en voorzien van brede opsluitbanden.

Voor de pleinen geldt dat hier een natuurlij-
ke en zo open mogelijke, water-passerende 
verharding wordt toegepast die qua materi-
aal en kleur past bij de natuurpaden.

ONDERHOUDSPAD

Het onderhoudspad bestaat uit een zand-
fundering die op termijn er uit zal gaan zien 
als een schrale grasbaan. 

LICHTE BRUGBRUG VLONDERS & STEIGERS

Verlichting
Het streven is om het park beperkt te verlichten 
met kunstlicht om zo lichtvervuiling te minima-
liseren t.b.v. vleermuizen. De noord-zuid routes 
voor fietsers en voetgangers worden in de ge-
meente standaard verlicht, ons voorstel is om in-
dien mogelijk dynamische verlichting in het park 
toe te passen.
Door het park wordt één wandelroute beperkt 
verlicht met een orientatieverlichting, bij voor-
keur een met een bolderverlichting (lage verlich-
ting). Deze route zorgt voor de sociale veiligheid 
van met name wandelaars en hardlopers.

Meubilair
De vormentaal van de meubilaire inrichting 
van het beekpark valt in te delen in 2 delen:

•De parkzijde is eenvoudig, robuust en na-
tuurlijk.
•De natuurzijde is stoer, robuust, puur en 
oog stevig. De plaatsing is incidenteel en on-
regelmatig.
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In het beekpark komen 3 bruggen waarover ook onderhoudsvoertuigen 
kunnen rijden. Deze bruggen zijn ong. 4m breed en overspannen 8-10m. De 
leuningen bestaan uit willekeurig ingedeelde spijlen en maken een “asym-
metrische knik” over het water. De zichtbare delen zijn van europees, duur-
zaam hout waarin de orginele kleur zichtbaar is. Het dek heeft eenzelfde 
uitstraling als de parkpaden.

De lichte bruggen (5 st.)  zijn bedoeld voor wandelaars. Deze bruggen zijn 
2,5m breed en overspannen 8-10m. Deze bruggen krijgen dezelfde uitstra-
ling en materialisatie als de (zware) bruggen. De leuning zorgt voor basis-
veiligheid en wordt niet overal 1m hoog.

Voor de vlonders wordt SavePlastics toegepast in neutrale, grijze kleurstel-
ling. De vlonders hebben geen leuningen en zijn ca. 1,2m breed. Waar de 
vlonders de beek ‘insteken’ hebben de staanders een eenvoudige , gesti-
leerde houding, waardoor deze meer lijken op de omgekeerde bruggen. In 
de overige situaties staan de staanders verticaal in de grond.
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