4.3 Entrees
4.3.1 Parkentrees
In de huidige situatie is het park niet uitnodigend en wordt het park
eerder als een barrière ervaren dan als een aantrekkelijk onderdeel van
de route. In het schetsontwerp is voorgesteld om meer aandacht te
schenken aan de parkentrees en deze beter in het park te integreren.
In de nieuwe situatie zijn er vijf parkentrees ieder met een eigen
karakter. De belangrijkste parkentree ligt tegenover de Nassauweg en
was ook in het ontwerp van Doorenbos de belangrijkste entree. Het
zuidelijke stationsgebied wordt straks de tweede belangrijke entree.
Deze is nooit onderdeel geweest van het oorspronkelijke ontwerp
en vormt een nieuwe toevoeging aan het park en de stad. Aan de
westzijde liggen drie kleinere entrees, ieder met een verschillend
karakter. Doordat het Van Baerleplantsoen bij het park wordt getrokken
geldt de verbinding over de tunnel langs het spoor als een nieuwe
parkentree. De entree bij de Krispijnseweg was altijd al onderdeel
van het oorspronkelijke ontwerp maar heeft een nieuwe betekenis
gekregen door de komst van het Duurzaamheidscentrum Weizigt
en de herinrichting van het Van Baerleplantsoen. De zuidoostelijke
entree betreft een voetgangersentree en was geen onderdeel van
het oorspronkelijke ontwerp van Doorenbos. Deze entree vervangt de
huidige entree in de zuidwestelijke punt van het park.

en de vijver wordt verlengd. Hierdoor en door het verlengen van
de watergangen aan weerszijden neemt het wateroppervlak toe en
gaat het water een belangrijkere rol spelen. Dit is niet alleen visueel
aantrekkelijk maar ook praktisch gezien de toegenomen behoefte aan
waterberging.
De kleinere entrees worden benadrukt en voorzien van poortachtige
(zit)elementen in dezelfde vormentaal als de overige ingangen (ontwerp
in volgende fase).

In het schetsontwerp krijgen de parkentrees meer aandacht dan
tot nu toe het geval was. De vormgeving van de entrees wordt in
het schetsontwerp gezien als een nieuwe laag in de geschiedenis
met een eigentijds karakter. Allereerst wordt de omgeving van de
entrees opgeschoond van ongewenste beplanting en worden de
watergangen beter zichtbaar gemaakt en soms zelfs verlengd, zoals
bij de hoofdentree. Daarnaast wordt voorgesteld om in de volgende
fase specifieke elementen te ontwerpen die de ingangen markeren en
eventueel ook zitgelegenheid bieden.
Bijzondere aandacht verdient de hoofdentree. Deze kreeg ook in het
oorspronkelijke ontwerp van Doorenbos bijzondere aandacht. Gezien
het toegenomen fietsverkeer is het niet zinvol om deze situatie te
herstellen, wel wordt een vertaling gemaakt naar de huidige situatie.
Het belangrijkste is om de Mauritsweg en de Nassauweg beter op
het park te laten aansluiten en het autoverkeer minder dominant te
maken ten opzichte van de fietser. Het voorstel is om een drempel
in de Mauritsweg te realiseren en de weg ter plaatse van de park
entree te versmallen. Het plantvak bij de Mauritsweg komt te vervallen
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4.3.2 Stationsgebied
De entree vanaf het station is naast de hoofdentree de belangrijkste
nieuwe toegang tot het Weizgtpark. De inrichting van het stationsgebied
en de verbinding met het park zijn tot nu toe nooit echt ontworpen. Met
het toegenomen aantal treinreizigers en het nog steeds toenemende
belang van openbaar vervoersknooppunten is het ontwerpen van een
stations entree een van de belangrijkste onderdelen van het plan.
De ruimte tussen station en park is erg beperkt en het is lastig om binnen
de huidige eigendomsgrenzen tot een optimale oplossing te komen. Het
zou de voorkeur hebben om de rangeersporen ten westen van het station
bij het projectgebied te kunnen betrekken, maar dat is (vooralsnog) niet
mogelijk. Het betrekken van deze strook zou het mogelijk maken om een
fietspad richting het westen (Maasterras) te maken en een betere autoontsluiting naar de stadsboerderij. Bovendien zou er dan ruimte zijn voor
een eventuele uitbreiding van de fietsenstalling op maaiveld te maken.
Het schetsontwerp voor de openbare ruimte gaat nu uit van de huidige
eigendomsgrenzen. In dit plan is het ontwerp voor de fietsenstalling van
Movares, een opgetilde fietsenstalling boven het station, geïntegreerd.
Het schetsontwerp voor het stationsplein laat een verweving zien
van stadspark en stationsomgeving. Voor het station komt een royaal
stationsplein, bij voorkeur bestraat met natuursteentegels. De boomgroep
voor het station wordt grotendeels opgenomen in een plantvak op het
plein. Een lange bank beschermt het plantvak en biedt zitgelegenheid
voor wachtende reizigers en andere bezoekers. Onder de bomen
zien wij graag een natuurlijke begroeiing van stinzen planten, omdat
dit immers het voormalige buitenplaats bos is. Het stationsplein is
open en overzichtelijk en in de avonduren goed verlicht, net als de
hoofdfietsroutes door het park. Sociale veiligheid is immers een van de
speerpunten in het plan.
De hoofdfietsroute door het park eindigt bij de fietsenstalling. Wellicht
komt er op termijn ook een interwijkverbinding, een fietsverbinding
onder het station door. In het ontwerp is daar nu al wel rekening mee
gehouden. De aansluiting aan de oostzijde van het stationsplein zou
verbeterd kunnen/moeten worden. Gezien de planvorming rondom
Thureborgh is daar nu verder geen rekening mee gehouden.
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4.3.3 Van Baerleplantsoen
Het Van Baerleplantsoen hoorde van oorsprong niet bij het
Weizigtpark. Wel is er een duidelijke, historische relatie tussen
het landhuis Weizicht en het gebied van het Van Baerleplantsoen.
Aanvankelijk lag het landhuis direct aan de Spuiweg, die toen nog
rechtdoor de stad in liep, met uitzicht over de weides. Vandaar
de naam Weizigt. Bij de aanleg van de Krispijnsetunnel kwam de
spoorwegovergang in de Krispijnseweg te vervallen en werd de weg
verlegd met een slinger naar de tunnel. Toen de stad zich verder
uitbreidde heeft de toenmalige eigenaar bedongen dat het uitzicht
in stand bleef (nu Hugo de Grootlaan). Het is daarom te betreuren
dat het uitzicht, dat mede de naam van de buitenplaats bepaalde, nu
is verdwenen. In de eerste plaats door de aanwezige beplantingen
en in de tweede plaats door de aanleg van een muur met pergola en
bank, in 1935 aangeboden door het Dordrechts Nieuwsblad. In het
schetsontwerp stellen wij voor om de zichtrelatie tussen het landhuis
en de Hugo de Grootlaan weer in ere te herstellen door het verwijderen
van beplanting en de verplaatsing van de pergola naar de kop van de
singel bij de Hugo de Grootlaan.
Het is wenselijk om het van Baerleplantsoen te verbinden met het
Weizigtpark zodat landhuis, koetshuis (Duurzaamheidscentrum),
oranjerie en park weer een onlosmakelijke eenheid vormen. De
verbinding tussen park en Van Baerleplantsoen krijgt bijzondere
aandacht en kan gezien worden als onderdeel van de westelijke
parkentree. Door de weg langs het Duurzaamheidscentrum te
versmallen en de vrijgekomen ruimte in te richten als onderdeel van
het park wordt het plantsoen onderdeel van het park en komt het
Duurzaamheidscentrum Weizigt meer ín het park te liggen. Ook komt
de uitwijkroute voor te hoge vrachtwagens te vervallen en wordt de
vrijkomende ruimte bij het park betrokken. De signalering voor te hoge
vrachtwagens moet verplaatst worden.

32

1920: vrij zicht over de Weilanden

1947: zicht over singel

huidig: relatie compleet verloren door beplanting, monument, gebruik
door Woonbron en brede weg.
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onoverzichtlijke paden (nu)

overzichtlijke paden (straks)
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plaatsing verlichting
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zorg voor goede verlichting

4.4 Verlichting en Sociale veiligheid
In het huidige Weizigtpark voelen veel mensen zich onveilig. Uit
veiligheidsonderzoek is gebleken dat de huidige verlichtingssituatie in
het park als gebrekkig wordt ervaren en de belangrijkste bron van het
heersende gevoel van onveiligheid is. Daarnaast zijn er andere redenen
voor het gevoel van onveiligheid zoals de aanwezigheid van veel
onoverzichtelijke situaties, de slechte inrichting van het stationsgebied
en het rommelige en slecht verzorgde karakter van veel plekken in
het park. Het gevoel van onveiligheid wordt versterkt door het feit dat
groepen van met name jongeren samenscholen op donkere plaatsen
waar gedeald wordt etc. Ook de wateroverlast in het park versterkt het
onverzorgde karakter en daarmee het gevoel van onveiligheid.
Het schetsontwerp is erop gericht het gevoel van onveiligheid te
beperken door een aantal ingrepen:

overzichtelijke stationsomgeving

•

Goede verlichting van het stationsplein, de fietsenstalling en de
hoofdroutes van het park;

•

Verbeteren van het overzicht door het verwijderen van heesters op
cruciale plaatsen zoals langs het diagonale fiets-voetpad en bij de
stations entree en het terugbrengen van de grasbermen langs de
belangrijkste voetpaden;

•

De bouw van een horecapaviljoen op de Terp (daar waar
Doorenbos oorspronkelijk ook een theehuis ontworpen had), dit
is de plaats waar de meeste samenscholingen plaats vinden. De
horecafunctie zorgt voor meer toezicht in dit gebied en ook de
verlichting kan een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid.

Cameratoezicht bij het station en eventueel bij de horecavoorziening
kan eveneens bijdragen aan de sociale veiligheid van het Weizigtpark,
maar valt buiten het kader van het schetsontwerp.

verbeteren stationsomgeving
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4.5 Functies
4.5.1 Inpassing bestaande functies
De speeltuin, de stadsboerderij en Duurzaamheidscentrum Weizigt
zijn functies die geen onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke
buitenplaats en evenmin van het oorspronkelijke ontwerp van
Doorenbos. Zij zijn later toegevoegd vanuit de behoefte om het park
een bredere gebruikswaarde te geven. Deze functies zijn echter
slecht in de oorspronkelijke ontwerpen geïntegreerd en domineren het
oorspronkelijke park op een negatieve manier. Zo is er een belangrijk
wandelpad langs het water verdwenen, zijn de hekken dominant
aanwezig net als veel inrichtingselementen zoals de schuren van de
stadsboerderij en de felblauwe onderdelen van het Aquarama. Veel
inrichtingselementen zijn nogal grof vormgegeven met weinig aandacht
voor de ruimtelijke kwaliteiten van het oorspronkelijke park.
Het schetsontwerp gaat uit van een betere integratie van het
Duurzaamheidscentrum, de stadsboerderij en de speeltuin in het
park, waarbij het herstel van de parkstructuur langs de waterloop en
een herwaardering van het eiland voorop staan. Het eiland is in de
geschiedenis van de buitenplaats de meest constante factor en een
belangrijk onderdeel van de parkaanleg, Wij stellen voor om de meest
noordelijke brug weg te halen en de weinig aantrekkelijke bouwwerken
te vervangen door een elegante follie (een niet-conventioneel gebouw,
geen ander doel dienend dan ter decoratie) of volière. Bij voorkeur zou
ook de beschoeiing verlaagd moeten worden en het flauwe grastalud
herstelt.
Het pad langs het water met zicht op het eiland wordt weer herstelt.
De hekken van de stadsboerderij worden vervangen door elegantere
hekken en iets teruggeplaatst, waardoor de parkstructuur beter
tot zijn recht komt. Dit geldt ook voor de speeltuin, die een van de
belangrijkste attracties van het park vormt. Ook hier moeten de hekken
worden vervangen door elegantere hekken en moet de inrichting
worden aangepast aan de nieuwe situatie. Belangrijk is hierbij dat het
pad dat de vorm van de Gloeilamp maakt, weer als doorgaand pad
wordt hersteld. Tevens wordt de voetgangersverbinding tussen park
en Duurzaamheidscentrum weer herstelt.
De andere functies in het park zoals de sportvoorzieningen en de
hondenuitlaatplaats worden eveneens als losse elementen in het park
opgenomen. De hondenuitlaatplaats wordt verplaatst naar het Van
Baerleplantsoen waar deze minder storend is en beter bereikbaar is.
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4.5.2 Nieuwe functies
Horeca
Doorenbos voorzag in zijn ontwerp al een horecavoorziening in
het wandelpark Weizigt, namelijk een theehuis op de Terp aan
het grote grasveld. Een prachtige locatie goed georiënteerd op
de zon en door de hogere ligging met fraai uitzicht over de grote
open ruimte. Om onduidelijke redenen is het theehuis er nooit
gekomen. In het schetsontwerp wordt voorgesteld om op dezelfde
locatie een kleinschalige (dag)horecavoorziening te ontwikkelen.
Een horecavoorziening met terras vergroot de levendigheid en de
gebruiksmogelijkheden van het park en spreekt waarschijnlijk een
grotere doelgroep aan. Bovendien kan een horecavoorziening op deze
plek bijdragen aan het gevoel van veiligheid op deze nu wat duistere
locatie. Wij denken daarbij aan een niet al te groot, alzijdig gebouw met
een terras op het zuiden. De bevoorrading kan plaats vinden vanaf de
brede fietsroute door het park.

locatie gewenste horecavoorziening

pavilioen Valkenbergpark, Breda
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pavilioen Vondelpark, Amsterdam

Sportvoorzieningen
Sport en beweging is belangrijk voor onze gezondheid en neemt een
steeds grotere plaats in het dagelijks leven in van zowel kinderen,
volwassenen als ouderen. Het park biedt daartoe nu al alle ruimte voor
jong en oud. Zo maakt de wandelvereniging al druk gebruik van het
park, wordt er al gevoetbald en zijn er enkele sportapparaten aanwezig.
In het schetsontwerp wordt voorgesteld deze sportapparaten te
moderniseren en uit te breiden tot twee locaties. Een bij het grote
grasveld en een nabij de studentenwoningen van Thureborgh.
Het grote grasveld wordt door de betere waterhuishouding en het
verwijderen van enkele paden (nog) geschikter voor diverse vormen
van (bal)spelen. De brede fiets-voetpaden zijn geschikt voor hardlopen
en skaten.

4.5.3 Evenementen

speelveld

sportvoorzieningen

Lepeltje Lepeltje

Lepeltje Lepeltje

Een levendig stadspark biedt ruimte voor het organiseren van
verschillende evenementen en zo ook het Weizgtpark. Uitgangspunt
voor de grote van de evenementen is de draagkracht van het park en
de aanwezige beplanting. Lepeltje Lepeltje, een jaarlijks terugkerend
foodfestival, lijkt daarbij het maximum te zijn dat het Weizigtpark kan
verdragen. Kleinere evenementen hebben de voorkeur. De kermis is
te groot en zorgt voor een te zware belasting van het park. Bijzondere
aandacht moet worden besteed aan het beperken van geluidsoverlast
voor omwonenden maar ook voor de dieren in het park. In alle gevallen
geldt dat bij evenementen de bodem en de bomen goed beschermt
moeten worden. Ook moet er aandacht en geld zijn om het park na
afloop van de evenementen weer te herstellen.
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