
MAATREGELEN VAN BERGEN IJZENDOORNPARK / AANPASSINGEN OP DE 
KORTE TERMIJN 
 

De Groencommissie en de Gemeente zijn een 

paar jaar verder. Jaren waarin veel is gepraat, 

gewikt en gewogen. Niet altijd zaten we op een 

lijn en daarnaast was ook het krappe budget en 

de kosten van het beheer bepalend voor de 

keuze. Als Groencommissie hebben wij in de 

bijeenkomsten de bewonerswensen naar voren 

gebracht en verdedigd. Regelmatig is hiervan 

verslag gedaan in de wijkkrant (zie wijkkranten 

van mei en juni/juli 2012).   

 

Op de bewonersavond van 2012 en van 2013 

heeft Marianne Driehuijs (afdeling Ruimtelijk 

beleid en advies gemeente Gouda) de visie en 

maatregelen gepresenteerd. Hierbij is o.a. 

gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit het 

cultuurhistorische onderzoek. Uitgangspunt van 

de maatregelen is het behoud van het 

oorspronkelijke karakter van het park.  

Bij het aanpassen van heestervakken spelen 

sociale veiligheid/voldoende overzicht en een 

rustiger (minder rommelig) beeld een 

belangrijke rol. De zichtlijnen zullen worden 

hersteld en er zullen doorkijkjes worden 

gemaakt. In het landschapsdeel staat een aantal 

kleine bomen, die niet bijdragen aan een fraai 

beeld en de open ruimten in het park verstoren. 

Deze bomen worden verwijderd. Bij de entree 

vanaf het station zal het trottoir (aan de zijde 

van de Crabethstraat) worden verlegd zodat er 

een groene berm kan worden gemaakt (lange 

termijn maatregel). De gevarieerde 

boombeplanting voor het hoge kantoorgebouw 

wordt geleidelijk vervangen door één soort in de 

vorm van een laan. Langs de rijweg in het 

landschapsdeel is een enkele laan in één soort 

(moeraseik) aan de buitenzijde het 

uitgangspunt. De vierhoeken van de kruising 

Winterdijk/van Bergen IJzendoornpark krijgen 

een uniforme inrichting, zodat in de beleving het 

groen van het ene parkdeel doorloopt in het 

groen van het andere parkdeel en er een groene 

verbinding ontstaat. Langs de rijweg in het 

geometrische deel van het park is een enkele 

laan in één soort bomen (moeraseik) aan de 

binnenzijde uitgangspunt. De eilanden in beide 

parkdelen worden weer eyecatchers. Bloeiende 

klimplanten worden daar aangeplant evenals 

bloeiende heesters (lange termijn maatregel). 

De borders met eenjarige perkplanten in het 

landschapsdeel worden vervangen door vaste 

planten. In het geometrische deel worden de 

rozen aan de kopse kant van de vijver 

gehandhaafd. Tevens worden aan de lange kant 

van de vijver borders met vaste planten met 

veel bloeiwaarde toegevoegd. 
 

Een overzicht van de maatregelen die op de 

korte termijn, najaar 2013/voorjaar 2014 

zullen worden uitgevoerd, vindt u hieronder.  

Alleen daarvoor is een budget. De overige 

maatregelen die noodzakelijk zijn om het 

volledig plan te realiseren zijn verschoven naar 

de lange termijn. Hiervoor moet nog een budget 

worden gevonden. De niet beschreven nummers 

op de kaart horen bij die lange termijn 

maatregelen. 

Wanneer er staat “vervangen” of “verwijderd” 

betekent dit dat de boom wordt verplant, indien 

elders een locatie te vinden is. Wanneer dit niet 

mogelijk is, wordt de boom omgezaagd. 
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Ter plekke van de coniferen (t.o. huisnrs. 14 en 

15) wordt de hoge beplanting omgevormd naar 

lage beplanting. Doel: doorkijk maken naar de 

fraaie huizen (en andersom naar het park). 
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De meidoorn wordt vervangen door een boom 

van elders uit het park. De sierkers wordt 

vervangen door heesters. 
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De sierkers wordt vervangen door heesters. 

Hoge heesters worden vervangen door lage 

sierbeplanting en de Italiaansepopulier wordt 

verwijderd. Doel: een doorkijk maken naar de 

Van Swietenstraat en vanuit de straat naar het 

park. 
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De Spaanse aak en de es worden verwijderd om 

de zilver esdoorn beter in beeld te brengen. Het 

gaat hier waarschijnlijk om de oudste boom van 

het park. 
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Treurmoerbei (restant) verwijderen.  
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De zilver esdoorn, hangend over het water, en 

de gouden regen worden verwijderd om de 

moerascipres en zilver esdoorn vrij in beeld te 

brengen. Doel: bruidsbrug vanaf de weg in 

beeld brengen. 
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De groen beuk in zuilvorm wordt verwijderd. 

Deze zuilvormige boom past niet in de stijl van 
het park. Doel: het behoud van het karakter van 

het park.  

De jonge trompetboom wordt verwijderd t.g.v. 

de oude trompetboom. 



De met vaste planten opgesierde boomspiegels 

zullen ondanks eerdere berichten hierover 

worden gehandhaafd. 
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De twee zoete kersen (vak naast huisnr 31) 

worden verwijderd. Hiervoor in de plaats worden 

twee moeraseiken aangeplant. Doel: laan 

beplanting langs de rijweg. 
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Het plantvak met Taxus wordt verwijderd. Doel: 

een doorkijkje naar de waterpartij. Bovendien  

past deze boom niet in de stijl van het park. 
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De drie Japanse notenbomen worden 

verwijderd. Hiervoor in de plaats worden 4 

moeraseiken  aangeplant. Doel: laanbeplanting 

langs de rijweg. 
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De overhangende treurwilg wordt verwijderd om 

de jonge treurwilg de mogelijkheid te geven zich 

goed te ontwikkelen. De slechte trompetboom  

wordt verwijderd. 
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De iepen in het plantvak worden verwijderd. 

Doel: doorkijkje creëren. 
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De Japanse sierkers en de es worden 

verwijderd. 
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De bolesdoorn en de groene beuk in zuilvorm 

worden verwijderd. Deze bomen passen niet in 

het karakter van het park. 

 

In de volgende wijkkrant vindt u een 

overzicht van de maatregelen in het 

geometrische deel van het park. 

 

 

 

 
 


