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Herinrichting
plein Oostergo
In deze nieuwsbrief presenteren we het conceptplan 
voor de herinrichting van het plein aan de Oostergo,
zodat u goed op de hoogte bent van de komende
werkzaamheden.

Ons klimaat is aan het veranderen, er is een toenemende
aandacht voor hittestress en droogte. Daarom werkt de
gemeente Huizen aan het vergroenen van de openbare ruimte.

Eind maart gaan wij hiervoor in uw straat aan de slag.
Het plein aan de Oostergo wordt helemaal opnieuw ingericht. 
Deze herinrichting voeren we uit in het kader van Operatie 
Steenbreek, waarmee we Huizen groener willen maken!

Met vriendelijke groet,
Wethouder Marlous Verbeek

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten op 29 maart 2021.
Naar verwachting wordt het project afgerond op 17 mei 2021.

Op 29 maart wordt ook de naastgelegen parkeerplaats
afgesloten. Wij verzoeken u daarom uw auto ergens anders te 
parkeren.

Het plan

Het conceptplan kunt u online bekijken op

www.huizen.nl/oostergo

Wilt u de stukken inzien op het gemeentehuis?
Bel dan naar 14 035.

Uitgangspunten voor dit ontwerp:

• Hergebruik van materialen, waar mogelijk;
• Vergroenen;
• Zo weinig mogelijk verharding;
• Rij (moerbei)bomen wordt behouden, en ook de aanwezige
 lindehaag;
• Veel planten.

Met deze locatie creëren we een groene ruimte waar de
natuur dicht bij de mensen komt.

“Groen draagt bij aan het
verbeteren van ons leefklimaat

en het algehele welzijn’’



Toelichting ontwerp

• Boven en onderaan het plein zijn twee hoge elementen: de bestaande bomenrij en de nieuw te vormen pergola met klimrozen.
 Deze geven beschutting en kaderen de groene ruimte in. Ook de aanwezige lindehagen dragen hieraan bij. Naast beschutting zorgen zij
 voor schaduw en verkoeling op hete dagen. Onder deze groene elementen kunnen jong en oud elkaar ontmoeten aan de picknicktafel
 met een permanent schaakbord.

Spelen
• Spelaanleiding wordt gecreëerd door met de vrijgekomen grond een heuvel te maken. Bovenop de heuvel wordt een waterpomp
 geplaatst. Samen met enkele stapstenen kunnen kinderen hier spelen.

Groen
• De heuvel wordt omlijst door bloeiende vaste plantenborders met meerstammige bomen. In de borders is ruimte voor planten die de
 zintuigen prikkelen: geurende rozen, kleurrijke bloemen en vruchtbomen, zoals mispel en kweepeer.

• De boeketborder geeft een wisselende beleving door de seizoenen. De randen worden gemaakt door (grind)tegels. Op de rand worden
 enkele planken bevestigd waardoor deze als zitbank kan fungeren. In het midden van het park staat een centrale boom die deze plek
 markeert.

Paden/hergebruik stenen
• Deze bestaan hoofdzakelijk uit halfverhardingen , gecombineerd met hergebruik van de aanwezige klinkers. Met de overgebleven
 klinkers worden muren gemaakt. Enerzijds als begrenzing van de heuvel, anderzijds als onderbouw van een zitbank die ook afgewerkt 
 wordt met dezelfde planken als de rand van de boeketborder.

Heeft u vragen en/of verbeterpunten? 

Stuur vóór 22 maart 2021 een mail naar a.hoogenkamp@huizen.nl , of bel naar 14 035.

Bijgevoegd vindt u het ontwerp en het beplantingsplan. Meer informatie staat op www.huizen.nl/oostergo
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Bijlagen



Bijlage: Beplantingsplan (1)





Bijlage: Beplantingsplan (2)





Meer informatie kunt u vinden op
www.huizen.nl/oostergo


