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Willem-Alexanderpark 

Agenda
1. Opening Willem Raaijmakers (Voorzitter Stichting en werkgroep) 
2. Voorwoord Arjen van Drunen (Wethouder gemeente Breda)
3. Planning  en fasering aanleg Coen de Nijs (gemeente Breda)
4. Presentatie ontwerp Cas Ligthart (gemeente Breda)
5. Parkdeal: onderhoud groenvoorzieningen Willem Raaijmakers



Willem-Alexanderpark 
Plan proces

• Mei 2019 start Werkgroep Willem-Alexanderplein

• Drie enquêtes:
  1. Oktober 2019:  “Wat vindt u van het huidige plein en wat moet er gebeuren?”
  2. Mei 2020: “Wat vindt u van het schetsontwerp?” 
  3. Juli 2020:  “Akkoord met het voorlopig ontwerp?”

• Veel enthousiaste reacties: 
   - sterke voorkeur voor een groene uitstraling en aantrekkelijk verblijfklimaat 
   - 96% steunt het voorlopig ontwerp



Willem-Alexanderpark 

Planning
• September 2020: presentatie aan de raadsleden in de Dorpsherberg
• November 2020: akkoord Gemeenteraad met financiering
• Januari 2021: start definitief ontwerp (detailuitwerking)
• Juli 2021: oprichting Stichting Willem-Alexanderpark Teteringen
• November 2021: Parkdeal rond
• December 2021: start aanbesteding

• Zomer 2022: Willem-Alexanderpark gereed!



Willem-Alexanderpark 

Ontwerpuitgangspunten 
- Van plein naar park
- Klimaatadaptatie en behoud bestaande bomen
- Maximale ruimte voor groen door versmallen rijbaan
- Ruimte voor evenementen op parkeerplein 
- Programmeren van het park met spelen en sporten

1. Het Willem-Alexanderpark;
een groen en aantrekkelijk verblijfsplek

2. Dorpshart tijdens evenementen 3. Verbinding met omgeving en
voorzieningen

1. Het Willem-Alexanderpark;
een groen en aantrekkelijk verblijfsplek

Het Willem-Alexanderplein moet een plek worden met 
een groene uitstraling. Een plek waar de inwoners van 
Teteringen trots op zijn en waar zij zich mee kunnen 
identificeren. Het kale en stenige karakter van het plein 
wordt veranderd in een groene parkachtige ruimte. Het 
Willem-Alexanderplein wordt het Willem-Alexanderpark. 

2. Dorpshart tijdens evenementen 

Het is belangrijk dat het Willem-Alexanderplein een 
aantrekkelijke plek blijft voor het organiseren van 
evenementen, deze functie onderscheidt het Willem-
Alexanderplein van andere plekken in Teteringen. 
Het toekomstige Willem-alexanderpark biedt een 
parkachtige omgeving als decor voor evenementen. 

3. Verbinding met omgeving en 
voorzieningen
Voor de beleving en de leefbaarheid van het plein 
zijn de voorzieningen in de plint rondom het plein 
belangrijk. De bestaande voorzieningen krijgen een 
‘gezicht’ aan het park en zijn goed toegankelijk vanuit 
het park. Het nieuwe park kan een positieve bijdrage 
leveren aan het terugdringen van de leegstand in de 
plint rondom het plein maar op de daadwerkelijke 
invulling van de plinten heeft de klankbordgroep geen 
invloed.
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2. Uitgangspunten voor het onwerp 
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Verblijfsplekken

Speelplek

Zitplekken

Waterspeelplein

Beweegtoestellen 
voor jong en oud

Ruimte voor 
evenmenten
en de markt

Zitplekken aan 
het wandelpad

Zitplek bij de Kijkzuil

Ruimte resevering foodtruck



Willem-Alexanderpark 
Verblijfsobjecten

Speelsplek: 
Nestschommel 
Stapstenen 
Brandweerauto 
Jeu de boulesbaan

Fietsnietjes

Fietsnietjes

Verhoogde 
band om 

parkeren te 
voorkomen

Drie zitbanken

Waterspeelplein

Beweegtoestellen 
handwiel en balansplateau

Kijkzuil 

Zitbank 

Zitbank 

Zitbank 

Lichtmasten 
verspreid door park 

Zitbank met voetfiets 

Drie lichtmasten met 
spots bij parkeerplaats

Zes ondergrondse containers

Put om de Sik-
kel te plaatsen 

Electra

Tegel carnaval in bestrating
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3.4.4 Evenementlocatie

De ruimtes dienen geschikt te zijn voor evenementen. Vandaar dat de dimensionering van het parkeerplein is 
afgestemd op evenementen als het circus.
Het park zal als overloopgebied dienen voor evenementen die op het parkeerplein plaatsvinden. 
Daarnaast zijn in het plan de tegel van de carnavalsvereniging in het plantvak op het parkeerplein opgenomen 
en is er centraal in het park een mogelijkheid gecreëerd om de carnavalssik en kerstboom te plaatsen in een 
voorziening (loze kolk of buis met deksel).

Te behouden tegel van A.K.V. de Sikken

Uitloopgebied evenementen in park

Evenementenplein

Ruimte voor circustent

Willem-Alexanderpark 
Verblijfsobjecten
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3.4.2 Impressie van verblijfsobjecten

Juglans regia - walnoot

Bestaande kijkzuil behouden

Brandweer glijbaan herplaatsen

Waterplein - referentiegrootte 7 meter Ruimte voor foodtruck Banken hergebruiken - kleur aanpassen in RAL 7016 Fietsnietjes toeveogen

Kindertrampoline toevoegen Jeu des boulesbaan toevoegen

Bord spinolaroute vernieuwen Beweegtoestellen ouderen toevoegen
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3.4.3 Verlichting

De verlichting in het park bestaat uit bestaande masten welke de standaard Breda kleur krijgen (RAL7016). Het 
parkeerplein zal bij de ingangen worden voorzien van een hoge mast met spots waarvan twee spots functioneel 
dienen en één spot gebruikt kan worden om bijzondere objecten aan te lichten.

Hergebruik huidige masten

Mast met spots rond parkeerplein
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Willem-Alexanderpark 
Beplanting

Rozenperk rond kijkzuil 

Plantvakken met een mengsel van 
vaste planten waarin met name de 

blad- en plantvorm spreekt. 

Hoog- en meerstammige heesters met 
 een uitbundige en verspreide bloei

 Grote variatie aan nieuwe bomen

  haag

Haag rondom speelplek  

Behoud bestaande bomen met een  
levensverwachting meer dan tien jaar

Behoud bestaande Kastanje



Willem-Alexanderpark 
Bestaande bomen behouden
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3.5 Beplanting
3.5.1 Bestaande bomen behouden

Door een versmalling van de rijbaan en een zorgvuldig verloop van het parkpad is het mogelijk om bestaande 
bomen met een goede levensverwachting te behouden. Dit zijn voornamelijk platanen. Ook staat er één witte 
paardenkastanje aan de westzijde.

Plataan in volwassen groeivorm

Kastanje in volwassen groeivormDoor een versmalling van de rijbaan en een zorgvuldig verloop van het parkpad is het mogelijk om bestaande
bomen met een goede levensverwachting te behouden. Dit zijn voornamelijk platanen. Ook staat er één witte
paardenkastanje aan de westzijde.



Willem-Alexanderpark 
Nieuwe bomen van 1e en 2e grootte
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3.5.2 Nieuwe bomen van 1e en 2e grootte

De nieuw te planten bomen vormen een aanvulling op de bestaande bomen om de biodiversiteit te verhogen. 
Het betreft bomen in de 1e en 2e grootte.
Op de volgende pagina wordt een pallet weergegeven van de nieuwe bomen. Hierbij staan de hoogte in 
volwassen staat en bijzonderheden vermeld.

De nieuw te planten bomen vormen 
een aanvulling op de bestaande bomen 
om de biodiversiteit te verhogen. Het 
betreft bomen in de 1e en 2e grootte. 
Op de volgende pagina wordt een pallet 
weergegeven van de nieuwe bomen. 
Hierbij staan de hoogte in volwassen 
staat en bijzonderheden vermeld.



Willem-Alexanderpark 
Nieuwe bomen van 1e en 2e grootte
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Juglans regia - walnoot
hoogte 15 tot 30 meter 
vruchtdragend

Tilia tomentosa ‘Brabant’ - zilverlinde
hoogte 20 tot 25 meter
geen last van luizen

Fraxinus ornus - pluimes
hoogte 8 tot 15 meter
bloei mei-juni met prettig geurende bloemen

Styphnolobium japonicum ‘Regent’ - honingboom
hoogte 10 tot 12 meter 
bloei juli-september in witte pluimen

Tetradium danielii - honingboom
hoogte 10 tot 12 meter
bloei juni in witte pluimen

Castanea sativa - wilde kastanje
hoogte 20 tot 30 meter 
bloei juni - juli gele pluimen

Liriodendron tulipifera - tulpenboom
hoogte 20 tot 25 meter
bloei juni-juli met oranje tulpen

Liquidambar stiraciflua - amberboom
hoogte 25 tot 30 meter
opvallende herfstkleur
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Nieuwe bomen van 3e grootte en opgaande heesters
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3.5.3. Nieuwe bomen van 3e grootte en opgaande heesters

Een sterk beleefbare laag is die van opgaande heesters en kleine bomen (3e grootte). Deze komen namelijk 
met hun kruin net boven ooghoogte uit. Daarnaast kennen deze soorten vaak een rijke bloei, bijzondere 
goreivorm en/of bijzondere herfstkleur. Een pallet van de gekozen soorten is op de volgende pagina 
weergegeven met daarbij vermeld welke hoogte de plant kan krijgt in volwassen vorm en of deze plan 
bijzonderheden heeft.

Een sterk beleefbare laag is die van 
opgaande heesters en kleine bomen 
(3e grootte). Deze komen namelijk met 
hun kruin net boven ooghoogte uit. 
Daarnaast kennen deze soorten vaak een 
rijke bloei, bijzondere goreivorm en/of 
bijzondere herfstkleur. Een pallet van de 
gekozen soorten is op de volgende pagina 
weergegeven met daarbij vermeld welke 
hoogte de plant kan krijgt in volwassen 
vorm en of deze plan bijzonderheden 
heeft.
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Heesters
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Frangula alnus - sporkehout
hoogte 1,5 tot 4 meter
vruchtdragend

Euonymus alatus - kardniaalsmuts
hoogte 1,5 tot 2 meter
bijzondere herfstkleur

Cornus mas - gele kornoelje
hoogte 3 tot 5 meter
bloei februari-maart in gele trossen

Hamamelis x intermedia ‘Jelena’ - oranje toverhazelaar
hoogte 2 tot 3 meter
Bloei december-januari in oranje trossen

Corylus avellana - hazelaar
hoogte 5 tot 7 meter
vruchtdragend

Amelanchier lamarckii - krentenboompje
hoogte 6 tot 9 meter
Bloei april in witte trossen
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Nieuwe hagen
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3.5.4 Nieuwe hagen

Hagen voorzien groene structuur langs weg en afbakening van speelvoorziening

Acer campestre vormt dichte vertakking

De ovale vorm kan in een andere hoogte 
gesnoeid worden. Hierdoor kan een afscheiding 
t.o.v. de rijbaan gemaakt worden met 1,50 meter 
hoogte en openheid naar het park met 0,50 
meter hoogte. Dit onderhoudt wordt verwerkt in 
een Wijkdeal.

Hagen voorzien groene structuur langs weg en afbakening van speelvoorziening



3.5.5 Nieuwe vaste planten

In het park zijn verschillende structuren aangelegd met vaste beplanting. De grootste structuur is te vinden 
rondom het ovale parkeerplein. Hier zorgen vaste planten voor een het optisch verzachten van het beeld van 
geparkeerde auto’s en maakt de verscheidenheid aan beplanting dat men een prettig rondje door het park kan 
wandelen. Waar mogelijk worden boomspiegels vergroend en rond de bestaande kijkzuil wordt een rozenperk 
aangelegd. Dit alles gaat beheerd worden middels een Wijkdeal. Op de volgende pagina’s volgt een pallet van 
lage heesters en vaste planten met hierbij de hoogte en bijzonderheden vermeld. 

Rozenperk rond kijkzuil

Vaste planten in boomspiegels

Bodem bedekkende vaste planten

Opgaande vaste planten en lage heesters

Willem-Alexanderpark 
Nieuwe vaste planten

In het park zijn verschillende structuren 
aangelegd met vaste beplanting. De 
grootste structuur is te vinden rondom 
het ovale parkeerplein. Hier zorgen vaste 
planten voor een het optisch verzachten 
van het beeld van geparkeerde 
auto’s en maakt de verscheidenheid 
aan beplanting dat men een prettig 
rondje door het park kan wandelen. 
Waar mogelijk worden boomspiegels 
vergroend en rond de bestaande kijkzuil 
wordt een rozenperk aangelegd. Dit 
alles gaat beheerd worden middels 
een Wijkdeal. Op de volgende pagina’s 
volgt een pallet van lage heesters en 
vaste planten met hierbij de hoogte en 
bijzonderheden vermeld.
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Vaste planten
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Rodgersia pinnata

Viburnum plicatum ‘Mariesii’
hoogte 100 tot 150 cm
bloei mei in witte schermen

Hydrangea quercifolia
hoogte 120 tot 200 cm
bloei juli-september in witte pluimen

Rosa ‘Jean Stephenne’
hoogte 100 tot 120 cm
bloei juni-oktober in roze rozen

Rosa ‘Rush’
hoogte 125 tot 150 cm
bloei juni-oktober in roze rozen

Rosa rugosa
hoogte 180 tot 200 cm
bloei mei-juni in roze rozen

Rosa ‘Taxandria’
hoogte 90 tot 120 cm
bloei mei-oktober in witte rozen

Aruncus dioicus
hoogte 140 tot 160 cm
bloei juni in witte pluimen

Choisya ternata
hoogte 150 tot 200 cm
bloei april-juni in witte trossen

Hedera helix ‘Arborescens’
hiigte 120 tot 150 cm
groenblijvend

Rodgersia  pinnata
hoogte 60 tot 80 cm
bloei mei-juni in lichtroze pluimen

40

Brunnera macrophylla ‘Betty Bowring’
hoogte 30 tot 50 cm
bloei april-mei in wite bloemen

Luzula sylvatica
hoogte 30 tot 75 cm
wintergroen

Carex morrowii
hoogte 35 tot 50 cm
wintergroen

Ceratosichma plumbagoides
hoogte 30 tot 35 cm
bloei augustus-oktober in blauwe bloemen

Epimedium perralchicum ‘Frohnleiten’
hoogte 20 tot 30 cm
bloei april mei in gele bloemen en wintergroen

Geranium macrorrhizum
hoogte 25 tot 40 cm
bloei juni-juli in witroze bloemen en wintergroen

Liriope muscari
hoogte 20 tot 30 cm
bloei augustus-oktober in paarse pluimen

Helleborus niger
hoogte 20 tot 35 cm
bloei januari-april in witte rozen

Hemerocallis ‘White Temptation’
hoogte 70 tot 75 cm
bloei juli in witte lelies

Heuchera maxima
hoogte 70 tot 100 cm
bloei april-juni in witte pluimen
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bloei augustus-oktober in paarse pluimen

Helleborus niger
hoogte 20 tot 35 cm
bloei januari-april in witte rozen

Hemerocallis ‘White Temptation’
hoogte 70 tot 75 cm
bloei juli in witte lelies

Heuchera maxima
hoogte 70 tot 100 cm
bloei april-juni in witte pluimen



H
oolstraat

Willebrodorstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Het willem-Alexanderpark vanuit de lucht



H
oolstraat Willebrordstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Zicht vanuit Hoolstraat richting de kerk



H
oolstraat Willebrordstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Zicht vanaf zitplek bij kijkzuil richting kerk



H
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H
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Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Zicht vanuit entree bij de kerk richting waterspeelplein



H
oolstraat Willebrordstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Zicht vanuit Hoolstraat richting speelplek



H
oolstraat Willebrordstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Zicht vanuit Kerkstraat richting waterspeelplein en speelplek



H
oolstraat Willebrordstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Zicht vanuit het park richting nieuwe zorggebouw en de Dorpsherberg



H
oolstraat Willebrordstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Zicht vanuit Dorpsherberg richting entree parkeerplaats



H
oolstraat Willebrordstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Zicht vanuit Dorpsherberg richting entree park 



H
oolstraat Willebrordstraat

Kerkstraat

Willem-Alexanderpark 
Ruimte voor evenementen 



Willem-Alexanderpark 

Stichting

“Stichting Willem-Alexander Park Teteringen” opgericht.
• Doel onderhouden en beheren park
• Versterken functie dorpshart

Leden: 
• Willem Raaijmakers (voorzitter)
• Han Olden (secretaris), 
• Eric van Hooijdonk (penningmeester)
• Marianne Geerts
• Jantine de Kam,  
• Ken Kemerink 
• Robert van Langeveld.

• Een maal per jaar openbare vergadering



Willem-Alexanderpark 
Parkdeal

Parkdeal

• Wijkdeal: afspraak tussen bewoners en gemeente om de buurt groener, schoner en      
  gezelliger te maken. Inmiddels 20 wijkdeals in Teteringen

• Parkdeal Willem-Alexanderpark niet alleen voor de buurt, maar voor het hele dorp
 
 • De gemeente maakt een extra mooi park, mits de inwoners van Teteringen deel van     
    het onderhoud voor hun rekening willen nemen.  
    - onkruidvrij houden plantvakken
    - zwerfvuil ruimen
    - snoeien van de planten en hagen
    - water geven van de planten en bomen vanaf het tweede jaar
    - bijhouden van de graskant om de groenperken

• Financiële bijdrage voor onderhoud en sociale activiteiten



• Velen hebben zich al aangemeld om een bijdrage te leveren aan het onderhoud en          
  het beheer van het park. Heeft u ook zin om te komen helpen? Paar keer per jaar of     
   misschien wel wekelijks: opgeven bij het secretariaat: secretariaat.wap@xs4all.nl

• Informatie:  www.willem-alexanderplein.nl

• Voorbeelden:  
   - I AM SONSBEECK – Sonsbeeck Park Breda 
   - Princenhagegroen | princenhagegroen.jouwweb.nl

Willem-Alexanderpark 
Hoe nu verder?

http://www.willem-alexanderplein.nl
https://sonsbeeckpark.nl/i-am-sonsbeeck/
http://princenhagegroen.jouwweb.nl

