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Luchtfoto Simon Stevin met de locatie van de toekomstige entree (oranje) en voormalige entree (groen)

Voormalige entree Simon Stevin kazerne
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Voor u ligt het Voorlopig ontwerp Inrichtingsplan openbare ruimte 
Simon Stevin. De Simon Stevin is het meest noordelijk gelegen 
voormalig kazerneterrein. 

Ligging plangebied.
Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door het toekomstige 
tracé van de Parklaan. Aan de noordzijde begrenst de N224 het 
gebied en aan de oostzijde liggen de Ginkelse heidevelden en de  
Sysselte bossen. Aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door de 
monumentale beuken van de Sysseltselaan, waarachter de Elias 
Beeckman zich bevindt. 

Inrichtingsplan
Voor de ontwikkeling van de kazerneterreinen zijn het Ontwikke-
lingsplan, het Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan kazerneter-
reinen vastgesteld. Voor Simon Stevin is in 2016 een aanvullend 
beeldkwaliteitsplan gemaakt, waarin uitgebreid wordt ingegaan op 
de openbare ruimte als belangrijke kwaliteitsdrager voor dit gebied. 
Uitgangspunten uit deze plannen zijn verwerkt in dit inrichtingsplan. 
Er is voor Simon Stevin geen stedenbouwkundig plan opgesteld. 
De genoemde plannen geven voldoende kader om direct een in-
richtingsplan op te stellen.

Naast een tweetal te behouden gebouwen zijn op Simon Stevin 
16 velden beschikbaar voor nieuwbouw. In totaal worden ongeveer 
200 appartementen en 350 grondgebonden woningen gebouwd. 
Voor elk van deze velden wordt in afstemming met de ontwikke-
lende partijen een voorlopig ontwerp opgesteld. De nieuwbouw en 
herbestemming van bestaande gebouwen vindt gefaseerd plaats. 
Dit inrichtingplan voor de openbare ruimte vormt het raamwerk voor 
deze ontwikkelingen en legt de basis vast voor de verdere uitwer-
king van de openbare ruimte.
In de VOR (visie openbare ruimte) heeft het monumentaal cluster 
inrichtingsniveau middel gekregen. De overige terreindelen niveau 
basis. Het beheerniveau sluit hierop aan.

Welstandstoetsing
Nagenoeg het hele gebied kent een hoog welstandsniveau.  Bouw-
plannen worden getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan en het Be-
stemmingsplan met inachtneming van dit inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte.

Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt kort en bondig de visie op de openbare 
ruimte toegelicht, waarna in hoofdstuk drie de hoofdstructuur van 
het inrichtingsplan en de diverse thema’s worden beschreven. Aan-
sluitend komen het exercitieplein en de parken aan bod en worden 
onder het thema ‘specials’ enkele bijzondere inrichtingselementen 
beschreven. 
In de bijlage A. zijn de plankaart met legenda, de dwarsprofielen 
met bijbehorende materialisering en maatvoering opgenomen en in 
bijlage B. staat de uitwerking van de beplanting voor de parkzones 
en de onderbeplanting van de lanen.

Bouwvelden en bestaande gebouwen

1. Inleiding 

Plangebied Simon Stevin
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Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan Simon Stevin
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Cultuurhistorisch cluster

2. Visie op de openbare ruimte

1 entreegebied met hoofdentree, 2 hoofdontsluitings-
structuur,  3 lanen

Groensferen, 1.cultuurhistorisch, 2. heide, 3. bos 
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SIJSSELTSELAAN

Legenda Hoofdbebouwingsstructuur
Bos / heide (groen buitengebied)

Groene lanen

Bestaande bomenlanen

Monumentaal Cluster

Wonen in het heide woonlandschap

Parken en buurtgroen

Wonen aan de lanen

SIJSSELTSELAAN

Legenda Groen sferen

Heide (buitengebied)

Steilranden

Bos (buitengebied)

Bospark

Heidepark

Buurtgroen

Bos als onderdeel woonkavels

Bosberm langs hoofdontsluiting

Woonlanen met bosbermen

Bestaande bomenlaan

Monumentale groene entree

De stedenbouwkundige structuur volgt de geomorfologische ligging 
van het gebied in de overgang van stad (laag) naar de Veluwe(hoog).

Structurerende elementen zijn de wegen- en de groenstructuur, 
waarbij bestaande waarden, waaronder het cultuurhistorisch clus-
ter en groenelementen zijn geïntegreerd. De wegenstructuur is 
vooral oostwest gericht in aansluiting op bestaande wijkstructuren. 
De groenstructuur brengt de Veluwe het plangebied in en verbindt 
deze door het gebied heen met bestaande stedelijke groenstructu-
ren. 

De wegen krijgen een eenduidige inrichting en materialisering. 
Deze bouwt voort op bestaande karakteristieken. De beleving van-
uit de openbare ruimte richt zich vooral op de gebouwen en het 
groen. Verharding wordt daarom doelmatig, rustig en robuust vorm-
gegeven, net zoals op Maurits noord en Elias Beeckman. Onder-
scheidend in materialisering van de openbare ruimte is het cultuur-
historisch cluster, gelegen in het entreegebied van Simon Stevin.
Binnen de groenstructuur worden de sferen van de parken en losse 
lanen verbonden met elkaar en de omgeving, waar de Ginkelse 
Hei en de Sysseltse bossen liggen. Het noordelijk deel sluit aan op 
de heide en het zuidelijk deel op de bossen. De beplanting wordt  
daarop afgestemd. Zo ontstaat eenheid in sfeer en herkenbaarheid. 
Alleen enkele oude bomenrijen zijn afwijkend van soort, en staan in 
het gelid, als relict vanuit het militaire verleden. Klimaatbestendig-
heid en food (eetbaar groen) zijn geïntegreerde thema’s. 
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Bestaande waarden
Bestaande waarden op Simon Stevin zijn de omzomende bosranden, 
het cultuurhistorisch cluster -bestaande uit 2 gebouwen een exercitie-
veld- en de oude acces, grote hoogteverschillen, steilranden en 
diverse groenelementen. Het inpassen van deze elementen is van 
grote betekenis voor het behoud van de gebiedspecifieke kwaliteiten, 
zijnde het militaire verleden en de ligging op de overgang van de stad 
naar de Veluwe.
Deze waarden dienen als ontwerpkader voor zowel openbaar - als 
privé terrein.
 

3. Inrichtingsplan
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Stedenbouwkundige ontsluitingsstructuur
De hoofdontsluiting begint bij het cultuurhistorisch entreegebied 
aan de noordzijde van het plangebied. Verder het gebied in neemt 
de intensiteit af en gaat de ontsluitingsstructuur over in de lanen-
structuur. De hoofdontsluiting krijgt een symmetrisch robuust 
profiel in aansluiting op de cultuurhistorische waarde van de plek. 
De hoofdontsluitingsstructuur ontsluit alle lanen in het gebied. De 
lanen slingeren van laag naar hoog door het plangebied . Aan de 
oostzijde van het plangebied ligt van noord naar zuid een lange 
weg. Een bestaande weg is hier ingepast.

Simon Stevin - Inrichtingsplan10



Bestaande situatie hoofdontsluiting

Impressie nieuwe situatie hoofdontsluiting nabij A-A’

Profiel A. Nieuwe situatie hoofdontsluiting

Locatie profielen

C-C’

A-A’
B-B’

C-C’
C-C’

Simon Stevin - Inrichtingsplan 11



Bestaande situatie

Impressie nieuwe situatie hoofdontsluiting nabij B-B’

Profiel B. Nieuwe situatie hoofdontsluiting
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Profiel C. Nieuwe situatie profiel lanen 

Impressie nieuwe situatie lanen nabij C-C’

Simon Stevin - Inrichtingsplan 13



Groenstructuur en onderbegroeiing
De groenstructuur is vooral west-oostgericht en verbindt het groen 
van de bestaande woongebieden met de Veluwe. De structuur 
is op te delen in: (1) De omzomende rijke beplanting rondom het 
plangebied, (2) de brede parkzones, (3) de losse oostwest gerichte 
bomenstructuur in de lanen en bij de entree en (4) de bestaande 
rij zuileiken aan de oostzijde van het plangebied. Binnen de groen-
structuur zijn bestaande bomen ingepast. De sferen van de lanen, 
parken en omgeving lopen in elkaar over en de soortkeuze sluit 
aan op de aangrenzende Veluwe karateristieken. Soorten worden 
gemengd en in een losse structuur geplaatst. Aangrenzend aan 
de Ginkelse heide wordt gekozen voor vooral berk, den en hei-
schrale vegetatie in de bermen. Grenzend aan de Sysselt bepalen 
naast de berk en den ook vooral eiken het beeld en wordt gekozen 
voor bosachtige beplanting in de bermen. Ook de inrichting van de 
parken sluiten aan bij deze karakters. Een uitzondering vormt het 
monumentale cluster. Hier is gekozen voor gebruik van traditionele 
kazernebeplanting, grotendeels laag en groenblijvend. Bomen in 
straten dragen bij aan verminderen van hittestress en een mix van 
soorten is klimaatbestendig en duurzaam.

Nadere uitwerking
Aansluiten met beplanting bij de natuurlijke omringende vegetatie 
betekent kiezen voor beplanting passend bij droge en schrale om-
standigheden. Dit is niet vanzelfsprekend in woonwijken. Tijdens 
het Voorlopig ontwerp is de beplanting daarom al verder uitgezocht 
in samenspraak met de adviseurs ecologie, groenbeheer en groen-
techniek. De beplantingsopzet is apart opgenomen in bijlage B.
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Heidevegetatie

Enkele jeneverbessen in de heischrale bermen

Heischrale vegetatie
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Natuur
De inrichting van het groen gebeurt met respect voor de aanwezige 
en te ontwikkelen natuurwaarden. Er wordt dus rekening gehouden 
met specifieke natuurwaarden op het terrein en in de omgeving. De 
groene parkzones sluiten naadloos aan op het landschap van de 
Veluwe. Op deze wijze begint de natuurbeleving voor de bewoners 
op het moment dat ze de voordeur uitstappen. De beplanting is 
voornamelijk gebiedseigen en inheems.

Maatregelen
In de parkzones en de lanen worden aaneengesloten groenele-
menten als geleiding voor vleermuizen, dassen en kleine zoog-
dieren aangelegd. In het bospark komt een dichte beplantings-
structuur bestaande uit heesters en boomvormers. Hiermee wordt 
tevens invulling gegeven aan de betreffende maatregelen voor 
dassen en vleermuizen op grond van de wet natuurbescherming. 
Het Heidepark en de aansluitende bermen krijgen bloemrijke, hei-
schrale vegetaties en open zandige plekken die thuis horen op de 
droge zandgronden. Hiervan profiteren ook enkele bijzondere in-
sectensoorten zoals de bruine vuurvlinder. Zo mogelijk worden bij 
de inrichting plaggen gebruikt die nu nog op het terrein aanwezig 
zijn. De Sysseltselaan is een migratieroute voor vleermuizen. De 
verlichting langs de laan zal hierop worden aangepast. 
Langs de tuinen komen gevarieerde hagen voor optimalisatie van 
het leefgebied van de huismus. Voor gierzaluwen zullen in aantal 
woningen voorzieningen worden aangebracht.
Bij de soortkeuze van de beplanting wordt gebruikt gemaakt van 
noot- en bes dragende bomen en struiken zodat deze als voedse-
laanbod voor vogels en zoogdieren kunnen dienen. Bloeiende bo-
men zijn van belang voor bijen en andere insecten als drachtplant. 
De brede beplantingsstroken aan de noord en westranden langs de 
toekomstige Parklaan zullen extensief beheerd gaan worden.
 
Bestaande bosopstanden en enkele bijzondere jeneverbessen 
worden in het bospark ingepast. Nieuwe bewoners van voldoende 
grote kavels krijgen van de gemeente of ontwikkelaar een inheemse 
boom, waaronder drachtplanten en klimaatbomen voor in de tuin. 

Randvoorwaarden natuur 
t.b.v. ontwikkeling Simon Stevinkazerne

Carlo van Rijswijk - 31 oktober 2016  

RANDVOORWAARDEN NATUUR SSK "1

Figuur 1. Overzichtskaart beschermde natuur SSK

Grondster

Nest rode bosmier

In de planontwikkeling is een keuze gemaakt tussen soorten die kunnen gedijen in woonwijken en soorten die  
dat niet kunnen. Zo zijn bijvoorbeeld de reptielen (zandhagedis en hazelworm) op de voormalige stormbaan 
verplaatst naar een nabijgelegen heideterrein dat werd geoptimaliseerd om deze dieren duurzaam te kunnen 
huisvesten. Voor de rode bosmieren is een nieuw heenkomen gevonden in eeen nabijgelegen bosgebied. De 
grondster tenslotte is meeverhuist naar een locatie waarde oude klinkerstenen zijn hergebruikt.
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Verkeer
Alle wegen binnen het plangebied zijn erftoegangswegen. Dit be-
tekent dat het verblijven centraal staat, de maximum snelheid 30 
km/u is en de voorrang zo min mogelijk geregeld wordt. Er komt 
géén route voor openbaar vervoer in het plangebied. Ook komen er 
geen aparte fietspaden. 
De wijk wordt voor fietsers en voetgangers op logische punten aan-
gesloten op de fietspaden langs de N224 en de Parklaan. Binnen 
de groenstructuur en langs een gedeelte van de Veluwerand wordt 
voorzien in een aaneen gesloten recreatief voetpaden netwerk. Ter 
hoogte van de Sysseltselaan en nabij de N224 bevinden zich de 
twee recreatieve wandeltoegangen tot de Veluwe.
Woningen direct gesitueerd aan de parken worden ontsloten via 
een overrijdbaar trottoir (juridisch functionaliteit heeft de aanduiding 
woonerf).
Bij een gebied met een 30 km regime horen verkeersremmende 
maatregelen als er sprake is van lange rechtstanden. De locaties 
zijn indicatief aangegeven. De uitwerking volgt in het definitieve 
ontwerp proces. Net als bij de twee andere kazerneterreinen wordt,   
voor continuïteit in het straatbeeld, gekozen voor eenvoudige drem-
pels.

Verkeersremmende maatregelen, locaties zijn indicatief

Simon Stevin - Inrichtingsplan 17



Parkeren
Uitgangspunt is dat het parkeren binnen de bouwvelden wordt ge-
realiseerd. Voor hoogbouw geldt dit ook voor bezoekersparkeren. 
Voor laagbouw worden steeds twee parkeerplaatsen op eigen ter-
rein gemaakt of wordt geclusterd geparkeerd binnen het bouwveld. 
Alleen voor bezoekersparkeren bij laagbouw is ruimte gereserveerd  
in de openbare ruimte in de vorm van langsparkeren in de woon-
straten (behoudens bouwveld 4 en 2a). Het aantal en de toedeling 
per bouwveld is vastgelegd. Parkeren in de openbare ruimte mag 
alleen op de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen. 

Parkeren op eigen erf
Bij parkeren op eigen erf is de doorsteek door de haag of tuinmuur 
op de erfgrens maximaal 3 meter breed. Voor de woningen aan het 
park, toegankelijk via het overrijdbare trottoir, geldt dat de breedte 
van de doorgang op de erfgrens dusdanig breed moet zijn dat de 
auto makkelijk het erf op en af kan draaien zonder het parkgroen    
te beschadigen. Bij de situering van de woningen op het perceel en 
locatie van de auto’s op eigen erf dient dan ook met bovenstaande 
uitgangspunten rekening gehouden te worden en voldoende ruimte  
gereserveerd te worden. Voorkeursbreedte is 6 meter breed bij 
twee auto’s naast elkaar en 10 meter lengte bij twee auto’s achter 
elkaar. De afmetingen zijn mede-afhankelijk van de toegankelijk-
heid van de woning.
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Voorbeeld regenwaterafvoer

Afwatering hemelwater

Wadi

Greppel

Afwatering hoofdlijnen

Afwatering wijken

Hellingen

Afvoer regenwater en waterberging
Het regenwater wordt afgevoerd via het systeem van vertragen 
opvangen en infiltreren. Via een permeabel ondergronds systeem 
wordt het regenwater uiteindelijk opgevangen in een open water-
berging (wadi) op het laagste punt van het plangebied. Langs park-
zones wordt waar dat mogelijk is water opgevangen in het groen, 
middels een bescheiden greppelstructuur. De grote wadi ligt in de 
boomrijke bermen van de toekomstige Parklaan en krijgt een bos-
achtig karakter. De woongebieden zorgen in principe zelf voor de 
infiltratie van het regenwater. Indien noodzakelijk kunnen zij ook 
worden aangesloten via een ondergrondse infiltratiebuis op het col-
lectieve systeem.
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Materialisatie
Langzaamverkeersaansluitingen: 
Gebakken klinkers, hergebruik.

Recreatieve paden in parkzones:
Zandkleurig beton.

Recreatieve paden buitenom:
Zand of bosgrond.

Cultuurhistorisch cluster:
Openbaar gebied: hergebruikte rode klin-
kerverharding.
Privé gebied: gebakken klinkers kleur Ber-
gerac elleboogverband. 
Banden: beton donkergrijs (kantelzwart) 
altijd 20 cm breed.

Exercitieplein:
Gebakken materiaal in combinatie met 
beton. Afwijken is hier mogelijk voor eigen 
identiteit.

Hoofdstructuur en lanen:
Straat: donkergrijze betonsteen, keperver-
band, keiformaat.
Parkeren: donkergrijze betonsteen, el-
leboogverband, keiformaat, op trottoirni-
veau.
Voetpad: gemêleerd donkergrijze betons-
teen 21x21., halfsteensverband
Banden: donkergrijs (kantelzwart), beton, 
20/10 cm breed. In straten met parkeren 
overrijdbare banden.

Locatie SSK 2 en 4a:
Planvorming OR door ontwikkelaar 
Gebakken materiaal roodbruin.

Locatie SSK 11:
Straat: smalle rijloper (keperverband) met 
aan weerszijde brede strekkenrand . Beide 
in donkergrijze betonstenen, keiformaat.
Parkeren: donkergrijze betonsteen, elle-
boogverband gemengd met grasstenen. 
Banden: donkergrijs 12 cm breed.

In dit overzicht staat de materialisatie van 
de openbare ruimte. Per bouwveld of her-
ontwikkelingslocatie staat in de legenda 
het basismateriaal aangegeven. 
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Meubilair en verlichting
Voor de verlichting en meubilair zijn bij de inrichting van Maurits 
noord al keuzes gemaakt. Het meubilair is robuust maar eigentijds. 
Toe te passen materialen voor het meubilair zijn beton en hout, re-
fererend aan het militair verleden en de natuurlijke omgeving. Het 
verlichtingsarmatuur past zowel in het cultuurhistorisch cluster als 
bij de nieuwbouw. Bij (led)verlichting krijgt de lichtkleur extra aan-
dacht zodat ook in de donkere tijden het gebied aantrekkelijk en 
aangenaam is en rekening gehouden kan worden met aanwezige 
natuurwaarden.
Voor het exercitieveld bij de entree wordt afwijkende verlichting en 
meubilair gekozen om de verblijfskwaliteit en de bijzondere beteke-
nis van deze ruimte te versterken.

De verlichting en nutskasten krijgen RAL kleur 7043



Verlichting armatuur - DoRéMiFa van Ragni Betonnen zitbank/rand

Houten zitbank

PoefPrullenbak
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Spelen
De parkzones bieden ruimte voor sport, beweging, spel, ontmoe-
ten en natuurbeleving. Binnen de parken wordt voorzien in enkele 
speelplekken met speeltoestellen. Daarnaast komen verspreid in 
de parkzones spelaanleidingen voor. De speeltoestellen en spel-
aanleidingen passen bij het natuurlijke karakter van de omgeving 
of zijn een verwijzing naar het militaire verleden, zoals bijvoorbeeld 
een stormbaan voor kinderen langs de Sysseltselaan. In het park-
bos komt een open ruimten waar o.a. ruimte is voor voetbal. Speel-
plekken worden ingericht voor de leeftijdsgroep tot en met 11 jaar 
in samenspraak met de bewoners. 

Natuurlijk spelen
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Erfgrenzen

Hagen
Erfgrenzen dragen in belangrijk mate bij aan de kwaliteit en identiteit 
van het gebied. Erfgrenzen zijn bij voorkeur van beplanting. In de 
lanen zijn hagen in de voor - en zijtuinen voorgeschreven. In de lanen 
is sprake van een zeer divers architectuurbeeld. De hagen mogen 
ook van soort varieren. Hagen bieden o.a. schuil- en nestgelegen-
heid aan kleine vogelsoorten waaronder de huismus. Toe te passen 
soorten zijn meidoorn, taxus, beuk en veldesdoorn.  Bij de hoogte van 
hagen dient rekening gehouden te worden met voldoende vrij zicht 
nabij bochten.

Tuimuren.
Het gebied kent grote hoogteverschillen. In sommige gevallen zijn de 
hoogteverschillen zo groot dat een gebouwde tuinmuur nodig is. Bij 
een hoogteverschil groter dan 20 cm op de erfgrens (tussen vloerpeil 
en aangenzend openbaar gebied) wordt het hoogteverschil bouwkun-
dig vormgegeven in dezelfde steen of pasend bij de architectuur van 
de woning. Waar deze muurtjes komen is nog niet bekend.

Hekwerken
De oost-en zuidzijde van het plangebied wordt begrensd met een 
hekwerk. Dit is noodzakelijk voor bescherming van het ernaast gele-
gen natuurgebied en bescherming tegen wildoverlast in de wijk. Ter 
hoogte van openbaar groengebied staat steeds een wildkerend raster 
van 1,40 meter hoog. Op twee plekken bevindt zich een toegangs-
poortje naar de Veluwe. Ter hoogte van de achtertuinen komt een 
2.00 meter hoog zwart metalen hekwerk. 

Groene- en rode beukMeidoorn Veldesdoorn Wildraster en hekwerk achtertuin
Taxus

Simon Stevin - Inrichtingsplan 23



Afvalinzameling
Voor Simon Stevin geldt het nieuwe afvalbeleid. Grondgebonden 
woningen krijgen 4 kliko’s op het eigen perceel. (gft, rest, papier en 
PMD (verpakkingsmateriaal).
Voor hoogbouw (lager dan 5 lagen) wordt gescheiden ingezameld. 
Restafval, en gft (bij hoogbouw hoger dan 5 verdiepingen) komt 
in (ondergrondse) container binnen loopafstand. Papier en PMD 
(plastic) wordt inpandig ingezameld. Bij hoogbouw hoger dan 5 
bouwlagen mag rest en gft samen in een ondergrondse container.
Uiteindelijk dient het afval langs de weg aangeboden te worden. 
Hiervoor wordt in het inrichtingsplan ruimte gereserveerd op de 
trottoirs langs de openbare- of in een enkele geval private weg. 
De kliko’s worden met een zijlader geleegd. Per kliko is 1m2 op de 
stoep noodzakelijk.
Ondergrondse containerlocaties worden voor de beleving van de 
openbare ruimte goed ingepast.

Ondergrondse afvalinzameling
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Impressie van de lanen
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Exercitieplein

Bestrating (sfeerbeeld)Karakteristieke den Bestrating (sfeerbeeld)

Pleinen en parken
Exercitieplein 
Dit plein maakt onderdeel uit van het cultuurhistorisch cluster dat 
het nieuwe entreegebied vormt van Simon Stevin. De sfeer van dit 
gebied wordt bepaald door de bestaande monumentale gebouwen 
enerzijds en de op het plein georiënteerde nieuwe appartemen-
tengebouwen aan de andere zijde. De toegangsweg maakt onder-
deel uit van dit gebied. Deze krijgt een ruim opgezet symmetrisch 
profiel. Het gebied wordt een uitnodigende ruimte om te verblijven 
en te ontmoeten en krijgt een hoogwaardige inrichting. Het plein 
krijgt een open karakter passende bij de voormalig militaire functie. 
Hierdoor wordt ruimte gelaten voor mogelijke evenementen vanuit 
de omgeving. Het plein is straks beperkt toegankelijk voor auto’s. 
Alleen langs de nieuwbouw komt een smalle suggestiestrook voor 
postorderbedrijven omdat daar de entree zijde is gesitueerd. Aan 
de achterzijde bevindt zich een tweede entree voor de bewoners.
De aanwezige inrichting rondom de bestaande gebouwen, bestaand 
uit brede verharde plinten, gebakken materiaal en met muurtjes en 
trappen vormgegeven hoogteverschillen, biedt aanknopingspunten 
voor de pleininrichting en de wijze waarop de nieuwbouw zich aan 
het plein manifesteert. Een belijning op het plein draagt bij aan de 
verknoping van gebouwen met het plein. Meubilair, verharding, ver-
lichting en beplanting worden specifiek voor dit plein gekozen.
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Impressie woningbouw aan exercitieplein

Bestaande gebouwen met gebouwde hoogteverschil
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NatuurOntmoeten

Parkenstructuur

Parkzones
Simon Stevin kent twee parkzones, het Bospark (1) en het Heide-
park (2). Ze vormen een onlosmakelijk onderdeel van de grotere 
groenstructuren die vanuit de Veluwe in de kern van Ede reiken. 
Beide parkzones staan via een informeel padenstelsel en doorlo-
pend groenstructuren in verbinding met elkaar, met de natuurlijke 
omgeving en met de nieuwe woongebieden. De inrichting sluit ten 
aanzien van beplanting aan bij de aangrenzende natuurgebieden 
‘De Ginkelse heide’ en ‘De Sysselt ‘en dragen bij aan de natuurlijke 
identiteit van de parkzones. 
In de parken is ruimte voor ontspanning, ontmoeten, spel en na-
tuurbeleving. Verspreid in de parken wordt voorzien in spelen en 
kleine verblijfsplekken. 

Beplantingen en ecologie
Bestaande inheemse beplanting wordt ingepast. Deze bestaat gro-
tendeel uit de natuurlijke habitattypen eik, berk, vliegden en een 
inheemse struiklaag met soorten aansluitend aan de omgeving. 
Grote delen van de parkzones worden aanvullend met dezelfde 
soorten maar met een grotere onderlinge diversiteit. Dit versterkt 
het boskarakter en creëert een buffer tegen specifieke boomziek-
ten en -plagen. Daarbij is er speciale aandacht voor het ontwik-
kelen van een mantel- zoomvegetatie langs de bosranden in de 
overgang met de natuurgebieden Sysselt en Ginkelse Heide en in 
het hart van het Bospark. Goed ontwikkelde bosranden met een 
mantel- zoomvegetatie bieden een geschikt leefgebied aan een di-
versiteit aan diersoorten.

Ontspannen

1

2

Simon Stevin - Inrichtingsplan28



Materialisering
De uitstraling van de materialen sluiten aan bij het karakter van 
de omliggende natuurgebieden Sysselt en Ginkelse Heide en het 
robuuste militaire verleden en bestaan uit beton, zand en hout.

Het park heeft een bochtig en informeel padenstelsel bestaande uit 
zandkleurig beton en biedt ruimte aan alle gebruikers, waaronder  
steppende kinderen, kinderwagens en mindervaliden. Het doorlo-
pende hoofdpad heeft een breedte van 1.50 meter. De zijpaden 
zijn smaller. De intensiteit van inrichtingselementen is minimaal in 
aansluiting op het natuurlijke karakter. Zo worden langs speelloca-
ties zitelementen en randopsluitingen gecombineerd in betonele-
menten.

Spel Ontdekken

Doorsnede bospark

Doorsnede  heidepark
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Heidepark
Het Heidepark is west-oost georiënteerd tussen de Parklaan en de 
Ginkelse Heide. Het park krijgt een open karakter waarbinnen de 
bestaande platanenrij gehandhaafd blijft. 

Aan de westzijde wordt aangesloten aan de groenstructuur van 
de Parklaan en wordt een bestaande steilrand versterkt. De hoger 
gelegen noordrand in dit parkdeel wordt beplant met kleine boom-
groepen van bloeiende en vruchtdragende soorten. 

Naar het oosten toe loopt het park omhoog en neemt de hei-
schrale vegetatie toe. Grassige vegetatatie, heide en zand-
kommen wisselen elkaar af. Dit parkdeel krijgt diverse kleine 
hoogteverschillen(bollingen en laagten) als referentie naar de 
Ginkelse Heide en geeft een speelse inpassing van aanliggende  
woningen. Een grotere diversiteit aan beplantingen krijgt hierdoor 
de kans zich te ontwikkelen. Losgeplaatste bomen bestaan hoofd-
zakelijk uit meerstammige dennen en berken.
Aan de zijde van de Ginkelse Heide vormt een wildraster de over-
gang naar het aangrenzend natuurgebied. 

Impressie Heidepark

Heidepark

Speelvoorziening
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Bospark

 Parkbos smal deel (5 jaar na aanleg)Impressie Parkbos Verblijfsplekken

Bospark
Het Bospark krijgt een besloten karakter, als ware het een strook 
bos die vanuit de Veluwe het plangebied inloopt. Bestaande bos-
velden worden in dit park geïntegreerd en aangevuld. Nieuwbouw 
en een trapveld bevinden zich op open plekken. 
Markante hoogteverschillen zoals steilranden worden beleefbaar 
gemaakt. De aangrenzende woningen staan direct in verbinding 
met het park. Het bossige karakter, ook op de smallere parkdelen 
brengt het bos tot aan de voordeur en geeft het gevoel vrij te wo-
nen, ook al zijn de overburen vlakbij.
Op de overgang van het Bospark naar de Sysselt bevindt zich de 
oude tankbaan. Deze blijft met de zware betonnen elementen, 
voorheen ter bescherming van het bos, gehandhaafd. 
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Specials
Relicten militair verleden
De Simon Stevinkazerne is het jongste kazerneterrein. Er zijn min-
der militaire relicten van waarde om in te passen. Enkele bijzonder-
heden zijn:

- De verhoogde plint bestaande uit een muur en trappen rondom de 
te handhaven gebouwen blijven behouden en worden waar nodig 
hersteld.
- Bij de entree wordt de naam Simon Stevin zichtbaar op de gevel 
van de bestaande gebouwen geplaatst.
- De wachterhuisjes komen terug. Nabij de voormalige acces wor-
den 2 silhouetten van de voormalig wachtershuisjes geplaatst.
- Op de Simon Stevin kazerne lag een grote stormbaan. Nieuwe 
houten stormbaanelementen komen in het park (in de berm van de 
Sysseltselaan) als spelelement terug. 
- Bijzondere groenlementen als de zuileiken, platanen, meelbessen 
en liggende den blijven behouden.
- De oude Tankbaan, voorheen aan de buitenzijde van de hekken 
komt deels binnen de hekken. Grote betonnen obstakels zorgde 
ervoor dat de tanks de bomen in het bos niet beschadigden. Deze 
elementen blijven op de plek gehandhaafd en staan langs het zand-
pad op de overgang naar de Sysselt.

Naam wordt op te handhaven gebouw bij entree geplaatstPlateau rondom bestaande gebouwen wordt ingepast

De voormalige wachthuisjes Silhouetten wachthuisjes bij de oude acces

Voormalige stormbaan van militairen Nieuwe stormbaan voor kinderen Tankbaan elementen blijven staan
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Clootcrans tot object 

De verzetsstrijdster op fiets

Clootcrans (Simon Stevin)

 

Overzicht locaties

Kunst
Simon Stevin (1548 - 1620) 
“In 1580 was er in wezen nog niets toegevoegd aan het werk van Archimedes op het 
gebied van de mechanica en de hydrostatica. Stevin brengt hierin verandering. Onder 
het motto Wonder en is geen wonder (Wonder is geen wonder) brengt Stevin briljante 
bijdragen op het gebied van de statica, mechanica en perspectief. Met zijn motto gaf hij 
aan dat alle verschijnselen logisch verklaarbaar zijn.
Het beeldmerk van Simon Stevin is de ‘clootcrans’ (zie afbeelding). Dit gaat terug op 
een van zijn fundamentele bewijzen met betrekking tot kracht op verticale wanden. Hij 
stelt namelijk dat de even grote bollen even veel druk uitoefenen op de zijde AB als op 
BC omdat de clootcrans (krans van kogels, cloot = kogel) in evenwicht is.“

Onderzocht wordt of op het exercitieplein met een object tot ui-
ting gebracht kan worden. Kunst wordt i.o. met de afdeling beheer 
(kunstwerken) verder uitgewerkt.

Verzetsheldenbuurt
Simon Stevin wordt de verzetsheldenbuurt. Vanuit Vereniging Oud 
Ede, Platform Militaire Historie Ede, Comité 4 mei en Vertegen-
woordiger voormalig verzet is de wens een object van een verzets-
helding op een fiets te plaatsen. Hiervoor wordt in de parkstructuur 
ruimte gevonden.
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Heidepark (Oost)

Bomen
Enkel, meerstammig of meerdere stammen bij elkaar:
 - Betula pendula (Ruwe berk)
 - Pinus sylvestris (Vliegden, Grove den)

Heesters
 - Amelanchier lamarckii (Amerikaans krentenboompje)
 - Cytisus scoparius (Brem)
 - Ulex europaeus (Gaspeldoorn) -->NB heeft doorns
 - Colutea arborescens (Blazenstruik)

Kruidlaag II
Graslandflora GD-62:
 - zonder Schapezuring
 - toevoegen Calluna vulgaris (Struikheide)
 - 80% bloemen, 20% grassen
 - opbrengen heidemaaisel (jaarlijks) om de ontwikkeling 
 van natuurlijke heide te stimuleren.

Stinzen
• Stinzen ‘Volle zon en droog’ (steilrand en zonnige bermen):
 - Crocus tommasinianus
 - Chionodoxa luciliae
 - Scilla siberica
 - Anemone blanda
 - Corydalis solida bij meer schaduw (onder bomen)
 - Ornithogalum umbellatum

• Stinzen ‘(half) schaduw en droog’ (bosrand en schaduwberm):
 - Narcissus lobularis
 - Erythronium Pagoda
 - Colchicum byzantinum 
 - Hyacinthoides non-scripta
 - Allium ursinum

Heidepark Oost

Beplanting
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Heidepark (West)

Bomen
• Bestaande platanen behouden.
• Nieuwe bomen (enkel, meerstammig of meerdere stammen bij 
elkaar):
 - Betula pendula (Ruwe berk)
 - Pinus sylvestris (Vliegden, Grove den)
• Bloesem- en vruchtdragende bomen:
 - Prunus avium ‘Plena’ (Zoetekers, Kriek, Wilde kers)
 - Malus sylvestris (Wilde appel)
 - Malus toringo var. Sargentii (sierappel)
 - Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ (Krentenboompje
 - Prunus sargentii ‘Rancho’

Heesters
 - Amelanchier lamarckii (Amerikaans krentenboompje)
 - Rhamnus frangula (Sporkehout)
 - Prunus spinosa (Sleedoorn)
 - Salix caprea (Boswilg)
 - Ilex aquifolium (Hulst)

Kruidlaag II
Graslandflora GD-62:
 - zonder Schapezuring
 - toevoegen Calluna vulgaris (Struikheide)
 - 80% bloemen, 20% grassen
 - opbrengen heidemaaisel (jaarlijks) om de ontwikkeling 
 van natuurlijke heide te stimuleren.

Stinzen
• Stinzen ‘Volle zon en droog’ (steilrand en zonnige bermen):
 - Crocus tommasinianus
 - Chionodoxa luciliae
 - Scilla siberica
 - Anemone blanda
 - Corydalis solida bij meer schaduw (onder bomen)
 - Ornithogalum umbellatum

• Stinzen ‘(half) schaduw en droog’ (bosrand en schaduwberm):
 - Narcissus lobularis
 - Erythronium Pagoda
 - Colchicum byzantinum 
 - Hyacinthoides non-scripta
 - Allium ursinum
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Bospark

Bomen
• Bestaande bomen behouden
• Bos: nieuwe bomen en heesters zijn inheems.
 Berken-Zomereikenbos (37Aa1):
 - Quercus robur (Zomereik)
 - Betula pendula (Ruwe berk)
 - Betula pubescens (Zachte berk)
 - Pinus sylvestris (Vliegden, Grove den)
 - Quercus petraea (Wintereik)
 - Sorbus aucuparia (Gewone lijsterbes)

 Wintereiken-Beukenbos (37Aa2):
 - Fagus sylvatica (Gewone Beuk)
 - Castanea sativa (Tamme kastanje)
• Accentbomen:
 - Quercus coccinea ‘Splendens’ (Scharlakeneik)
 - Cedrus libani (Libanonceder)
 - Larix decidua (Europese lariks)
 - Sophora japonica ‘Regent’ (Honingboom)
 - Juniperus communis (Jeneverbes)
 - Juglans regia (walnoot)
 - Fagus sylvatica (beuk)

Heesters
 - Amelanchier lamarckii (Amerikaans krentenboompje)
 - Rhamnus frangula (Sporkehout)
 - Crataegus monogyna (Meidoorn)
 - Prunus spinosa (Sleedoorn) beperkt toepassen
 - Salix caprea (Boswilg)
 - Ilex aquifolium (Hulst)
 - Taxus baccata (Venijnboom)
 - Corylus avellana (Hazelaar)
 - Vaccinium myrtillus (bosbes)

Kruidlaag I
Graslandflora GD-62:
- zonder Schapezuring
- toevoegen Calluna vulgaris (Struikheide)
- 80% bloemen, 20% grassen

Locatie Bospark

Beplantingen

Simon Stevin - Inrichtingsplan70



Toegangswegen

Binnen de inrichting van de bermen van de toegangswegen en la-
nen wordt onderscheid gemaakt in deelgebieden ‘bos’ en ‘heide’. 
In de bermen komt steeds een schrale kruidlaag Graslandflora GD-
62. Afhankelijk van het type heide of bos komen hier verscheidende  
heesters en vaste planten. 

Bomen
Betula pendula (bos en heide)
Pinus sylvestris (bos en heide)
Sorbus aucuparia (meer bos)
Quercus robur (meer bos)

Variant Heide: 
Heesters in combinatie met onderbeplanting:
Tamarix tetandra (4-5 m.) of Colutea arborescens (4 m.) met een 
onderbegroeiing van Calluna vulgaris , Empetrum nigrum (Kraai-
heide), Salix repens (NB:beheersbaarheid!). Direct onder de Tama-
rix en Colutea: Varen.
Heesters zonder onderbeplanting:
Juniperus collumnaris (zuilvormige jeneverbes)
Amelanchier (krent), 
Kleine vakken 
In kleine vakken wordt alleen lage vakvullende beplanting toege-
past
soorten: Empetrum nigrum, of salix repens of Juniperus
Deze worden ook in de lange bermen in groepen toegepast voor 
eenheid in beeld.

Variant Bos 
Solitaire heester
Amelanchier (Krent),
Ligustrum vulgare (Wilde liguster)
xx
Kleine vakken
In kleine vakken wordt alleen lage vakvullende beplanting toege-
past .
soorten: Pinus mugo, Stephanandra ,xx
Deze worden ook in de lange bermen in groepen toegepast voor 
samenhang in beeld.

Hoofdentree monumentaal cluster
Middenberm
Mix van eik, berk den met daaronder ook een schraal bermenmen-
gel. Nabij exercitieveld open structuur.
Zijbermen 
In aansluiting op ‘militaire beplanting” bodembedekkend lage groen-
blijvende heesters. Bijvoorbeeld Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ (30 
cm) en/of Juniperus communis ‘Green Carpet’ (25 cm) met een rij 
solitaire heesters (krent)
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