
schets - impressie rechts ABN-gebouw, links Alteragebouw, zicht over de groene tussenruimte met paden richng Rabobank

Stedenbouwkundig plan 2020

Ruim een jaar geleden hee de raad de stedenbouwkundige visie voor het Arendsplein 
vastgesteld. In dit plan verrijzen drie woontorens op de plaats van de Rabobank, het ABN gebouw 
en een deel van het af te breken Arendshof. 

TTussen de appartementen ontstaat een ruimte die zich uitstekend leent om te genieten van het 
buiten zijn, groen, bloemen en hopelijk zelfs een beetje natuur. Bomen zorgen voor gefilterd licht 
en koelte, steeds vaker merken we in de hete zomers het belang van koele plekken, vooral in de 
binnenstad. De hoeveelheid bestrang is beperkt, regenwater loopt gemakkelijk naar de verlaagde 
groenvakken (wadi’s). Dit is goed voor ons klimaat, gaat verdroging van de bodem tegen en zorgt 
voor minder hie in de stad. 

In hIn het gebied komt straatmeubilair, zoals zitelementen, een speelaanleiding, een kunstobject en 
lichtmasten, afvalcontainers en prullenbakken. 

We kappen elf bomen omdat ze te dicht op de rijweg te komen staan of omdat ze niet gezond 
genoeg zijn. In totaal komen er 43 nieuwe bomen. In de keuze van de boomsoorten hebben we 
rekening gehouden met veel varieteit en sierwaarde, geur, bomen die licht doorlaten en bomen 
die interessant zijn voor insecten en vogels. 

De GasDe Gasstraat wordt verlengd in de richng van de Kegelstraat en de Rulstraat; de Verlengde 
Gasstraat. Het aantal parkeerplaatsen in het openbaar gebied is een punt van aandacht. Het totale 
plan voorziet (met inbegrip van het parkeren op eigen terrein en Q-Park) in voldoende 
parkeerplaatsen. Dit is in het bestemmingsplan uitgebreid verwoord. In het openbaar gebied is 
voorzien in 26 parkeerplaatsen (Kegelstraat en Gasstraat), en meer dan in de huidige situae. 

Deze documenten zijn voorlopig. Wijzigingen kunnen nog plaatsvinden in het Definief Ontwerp. 

Op het Arendsplein komen diverse zitjes, een speelaanleiding (geen
speeltoestel) en een kunstobject. 
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2. Parkstenen (langzaam verkeer) 4.. Zitelementen (zitjes) 
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bestaande
monumentale bomen

Solitaire heesters
in (verdiepte) plantvakken (wadi’s)
(referene Santrijnpark)

Bomen en klimaat op het Arendsplein (voorlopig ontwerp, 3 juni 2021)

Regenwater: Door weinig verharding toe te passen, en het regenwater op te vangen in verdiepte  plantvakken, voorkomen we overlast van regenwater. 
Verdroging:   Het regenwater infiltreert in de bodem en vult het grondwater aan. Schaduwwerking zorgt ervoor dat de bodem minder snel uitdroogt, dat is beter voor de beplanng. 
Hiestress:     Minder verharding betekent  minder opwarming. Bomen zorgen voor schaduw en verdamping waardoor er verkoeling ontstaat.
Biodiversiteit: Bomen en planten geven meer leefruimte aan vogels en insecten. Geurende bomen trekken insecten zoals vlinders en bijen aan.

De kDe kronen zijn ingetekend op volwassen kroonbreedtes (over 20 a 30 jaar). De bomen zijn gekozen op sierwaarde, transparane, waarde voor vogels en insecten (bijen/vlinders). De bomen zijn goed opgewassen tegen het 
stadse klimaat, droogte (hie) maar ook vocht en geven sfeer tussen de hoge bebouwing. Omdat de meeste bomen transparant zijn, zorgen ze niet voor een donkere of sombere sfeer, maar creeren ze een lommerrijke 
binnentuin met gefilterd licht. Door te kiezen voor variae in hoogte en vorm, vormen de bomen geen dichte wanden, maar doorkijkjes op verschillende niveaus. 
BoomBoomcompensae: Aantal te vellen bomen: 11..   Aantal te verplanten bomen:  11 Aantal nieuw te planten bomen: 43. Alle bomen komen in een goede groeiplaats te staan, 
zodat ze geen verharding opdrukken en een toekomst op het Arendsplein hebben, opgewassen tegen het klimaat van de toekomst. 
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1. Doodsbeenderenboom 
Gymnocladus dioica
Hoogte:  15-20 m
Breedte: 6-9 m
Kenmerken: stadsklimaat, 
drachtboom voor bijen
TTransparant

2. Valse Christusboom 
Gleditsia ‘Sunburst’
Hoogte: 8-12 m
Breedte: 4-8 m
Kenmerken: transparant, 
bijenboom
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3. Zelkova 
‘Village Green’
Hoogte: 10-12
Breedte: 5-6 m
Kenmerken:’vaasvormige
open kroon, herfstkleur 
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4. Judasboom 
Cercis siliquastrum
Hoogte: 4-8 m
Breedte: 4-8 m
Kenmerken: halfopen
kroon, bloesem, bijen/
vlindevlinders

5. Steeneik  
Quercus ilex
Hoogte: 5-8 m
Breedte: 5-8 m
Kenmerken: bladhoudend

6. lampionboom
Koelreuteria ‘Rosseels’
Hoogte: 6-8 m
Breedte: 4-6 m 
Kenmerken: open kroon, 
bijen, lampionvruchtjes

7. Beverboom
Magnolia ‘Merril’ 
Hoogte: 5-7 m 
Breedte:  4-5 m
halfopen vaasvormige kroon, vogels
geurend

8. Beverboom
Magnolia kobus 
Hoogte: 8-10 m
Breedte: 6-8 m
geurend

9. zuilbeuk 
Fagus sylvaca ‘Dawyck Gold
Hoogte: 20 m
Breedte: 2-3 m
smalle zuilvorm

10. Kornoelje (diverse soorten)  
Cornus Eddie’s White Wonder, florida en kousa 
Hoogte: tussen de 2 en 5 meter
Breedte: tussen de 4 en 5 meter
Langzame groei, sierlijke bloesem en
eetbare vruchten 

11. plataan   
Platanus ‘Minaret’
Hoogte: 10-12 m
Breedte: 4-5 m
Kenmerken: smalle kroon
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