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Willem-Alexanderplein
Van plein naar park

Het is exact een jaar geleden dat de werkgroep WillemAlexanderplein de vraag kreeg van de dorpsraad om met een
integraal advies te komen voor het plein. Na vele gesprekken
met deskundigen, belanghebbende, enquêtes en professionele
ondersteuning door de gemeente en Urban Synergy is het nu
zover dat we het dorp vol trots het voorlopig ontwerp kunnen
presenteren.
Tijdens enquêtes was al duidelijk geworden dat een ruime
meerderheid van Teteringen kiest voor een groene parkachtige
invulling van het Willem- ]Alexanderplein waar je zin hebt om te
recreëren. Waar ruimte is voor evenementen als Hittegolf, een
kleine kermis of circus en een Dorpsmaaltijd, maar waar ook
nog steeds geparkeerd kan worden, misschien iets minder dan
nu het geval is maar wel voldoende voor de diverse activiteiten
in de kerk, Dorpsherberg of het nieuwe zorgcentrum dat op de
oude Rabo-bank locatie zal komen. Maar bovenal minder stenig
en meer groen. Van een Willem-Alexanderplein naar een
Willem-Alexanderpark!
We zijn reuze benieuwd naar uw mening en vooral of u net
zo tevreden bent als wij. Uw steun en uw mening zijn
noodzakelijk voor het broodnodige draagvlak voor het ontwerp.
Het zal ook een krachtige steun in onze rug zijn als we het plan
gaan aanbieden aan de gemeente.
U kunt het ontwerp ook vinden op de website:
www.willem-alexanderplein.nl en ook daar kan u uw
mening geven tot 19 juli.

Klankbordgroep “Willem-Alexanderplein Actief”
Op deze foto missen Rick van Hooijdonk en Karin van de Berg

Poster 2

Willem-Alexanderplein

Uitgangspunten voor het onwerp

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.
Met veel groen maken we niet alleen een aantrekkelijk
park maar het maakt deze plek ook veel beter bestand
tegen extremere weersomstandigheden en zorgt
ervoor dat deze plek bijdraagt aan de biodiversiteit in
Teteringen.

2. Dorpshart tijdens evenementen
Het is belangrijk dat het Willem-Alexanderplein een
aantrekkelijke plek blijft voor het organiseren van
evenementen, deze functie onderscheidt het WillemAlexanderplein 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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Willem-Alexanderplein
Het voorlopig ontwerp

Het Willem-Alexanderplein krijgt een nieuwe
identiteit; het Willem-Alexanderpark. De grote
hoeveelheid verharding verdwijnt en maakt
plaats voor een groene parkachtige omgeving
met diverse verblijfsplekken, halfverharde
wandelpaden en een grote diversiteit aan
beplanting. Het grote centrale terrein biedt
ruimte voor evenementen maar er kan ook op
geparkeerd worden wanneer de parkeerplaatsen
aan de rand van het park bezet zijn. Het gras aan
de west zijde van het park is een permanente
autovrij plek waar kinderen veilig kunnen spelen
en de Kijkzuil een prominente plek krijgt.

		

Halfverhard wandelpad
Plantvak

Ruimtereservering voor 		
eventuele kiosk

Groot speeltoestel

Toegang voor voertuigen
tot groene parkeerplaats

Beweegtoestel

Fietsbeugel

Waterspuitplein

Valondergrond zand

Kijkzuil in rozenborder

Parkeerplaats

Bankje en prullenbak

Elektriciteitskast /
container

Ronde zitbanken
Groene parkeerplaats
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Willem-Alexanderplein
Het voorlopig ontwerp
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Het grasveld ten westen van het
wandelpad is altijd autovrij, kinderen
kunnen hier veilig spelen.

Wandelpad van
halfverharding
(2m breed)

Kerk

Hools

traat

Azuree

A

B

Wandelpad wordt aan twee zijden
omgeven met groen

Willebrordstraat

Aan de rand van het park liggen
verharde parkeerplaatsen, dicht bij de
voorzieningen zoals de kerk,
Dorpsherberg en zorg.

C

D
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Willem-Alexanderplein
Een duurzaam park

Met veel groen maken we niet alleen een aantrekkelijk park, maar het maakt deze plek ook
klimaatadaptief. Het park is beter bestand tegen extremere weersomstandigheden en draagt bij aan de
biodiversiteit in Teteringen.

Vergroenen betekent, veel minder verhard oppervlak, meer gras, meer plantvakken met
diverse beplanting en een veel diverser assortiment aan bomen en heesters.

Rekening houden met extremere weersomstandigheden
• Regenwater wordt niet meer via het riool afgevoerd maar kan infiltreren
in het park. Zo raakt het riool tijdens een piekbui niet overbelast.
• Beplanting is bestand tegen extremere droogte en hitte, koelt de lucht
en biedt schaduw tijdens hete dagen.
• Het waterspuitplein biedt verkoeling tijdens hete dagen

Bijdragen aan biodiversiteit
• Grote diversiteit in bomen, heester en onderbeplanting maakt het park
ook aantrekkelijk voor vogels en insecten.
• In het assortiment zitten specifieke soorten die waarde hebben voor
vogels, insecten en bijen.

Circulariteit
• Hergebruik van inrichtingselementen zoals banken, prullenbakken en
lichtarmaturen (mits installeren van LED mogelijk is)
• Inrichtingslementen krijgen een nieuwe coating en frisse kleur
• Waar mogelijk wordt bestaande bestrating gebruikt als puinfundering
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Willem-Alexanderplein

Verblijfsplekken in het park
?

?

?

?

Via de (online) enquête
beslis jij mee over
het type speeltoestel !

?

?

?

1. Groot speeltoestel

Step ups

Calf raises

3. Beweegtoestellen
voor jong en oud

2. Waterspuitplein

4. Zitelementen, deels hergebruik en deels nieuw

Inrichtingelementen die worden hergebruikt krijgen een nieuwe groene kleur

Alzijdige
zitelementen
op plein (4)

Geelgroen - RAL 6018

Waterspuitplein
(2)

Mogelijk ruimte
voor eventuele kiosk

Parcour van
beweegtoestellen (3)
Groot
speeltoestel (1)

Zitplekken aan
het wandelpad (4)

Multifunctioneel
parkeerterrein (5)

Bankjes bij
de Kijkzuil (4)
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Vul de (online) enquête in en laat ons weten
welk speeltoestel jou het leukst lijkt!
A
Ik wil graag ...
Springen op drie
kleine trampolines

B
Ik wil graag ...
Samen schommelen
op een Zes-hoekige
schommel

C
Ik wil graag ...
Klimmen en klauteren
op een speelkasteel
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Willem-Alexanderplein
Multifunctionele inrichting

Het centrale terrein biedt ruimte voor evenementen maar er kan ook op geparkeerd
worden wanneer de parkeerplaatsen aan de rand van het park bezet zijn. Het park
biedt een groen decor voor evenementen. Op het terrein is circa 2100m2 beschikbaar
voor evenementen zoals het Hittegolf festival en een circus.

Mogelijk ruimte
voor eventuele kiosk

2100m2 beschikbaar
voor evenementen

Voorbeelden evenementen

54 pp in rand

auto vrije
zone

47 pp op veld

In-/
uitgang
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Willem-Alexanderplein
De beplanting

Robuuste groene onderbeplanting

Diverse soorten bomen en heesters

De beplanting in de plantvakken aan de rand
is opgebouwd uit drie lagen: onderbeplanting,
heesters tot 2 meter hoogte en bomen van de
2e en 3e orde. De onderbeplanting biedt een
robuuste groene basis en de bomen en heesters
zorgen het hele jaar door voor verandering in bloei
en kleur.

Bestaande plataan

Rozen rondom de Kijkzuil

Plantvak met robuuste
bodembedekkers tot 40 cm
Rozen border rondom de kijkzuil

Bomen 2e orde
Groene parkeerplaats
Bomen/ heesters 3e orde

Kleine heester tot 2 meter

Toegang tot groene parkeerplaats
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Het Willem-Alexanderpark vanuit de lucht
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Kerk

A. Zicht vanuit de Hoolstraat richting de kerk
B
Hoolstraat

A

B. Zicht vanuit Hoolstraat richting het park

Willebrordstraat
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C
D

C. Zicht vanuit Hoeveneind/kerk richting de Hoolstraat

Hoolstraat

D. Zicht vanuit Hoolstraat richting het park

Kerk

Willebrordstraat

Poster 13

Kerk

E. Zicht vanuit de dorpsherberg richting de begraafplaats
F

Hoolstraat

F. Zicht vanuit het park richting de begraafplaats

E
Willebrordstraat
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Vul de (online) enquête in
en laat ons weten..
1. Of u het plan steunt
Uw steun en uw mening zijn noodzakelijk voor het broodnodige draagvlak voor het ontwerp. Het
zal ook een krachtige steun in onze rug zijn als we het plan gaan aanbieden aan de gemeente.

2. Of u nog vragen of opmerkingen over het ontwerp heeft
3. Welk speeltoestel u het leukst vindt

4. Of u zich in wil zetten voor het beheer van het park

Geef uw mening door via de (online) enquête.
De enquête staat tot 19 juli op onze website: www.willem-alexanderplein.nl

