
GROENZONE ZUIDGROENZONE ZUID
Masterplan

VIC Developing Landscapes
03-2021



CONCEPTSCHETS
Formaat A3  

1 : 1000

1 : 5000

1 : 500

1 : 200

0 5 10 15 m

0 50 100 150 m

1 : 100
0 1 2 3m

0 3 6m

0 2 4 6m

0 10 20 30 m

100% plaatsen in opmaak 100% plaatsen in (illustrator) tekening

GROENZONE ZUIDGROENZONE ZUID
Concept schets

Concept schets
Herontwikkeling groenzone zuid
Ermelo
Gemeente Ermelo
VIC Developing Landscapes
03-2021

- Integratie sport en spel langs de route

- Retentie en infiltratie regenwater

- Eetbaar groen voor mens en dier 

- Behouden natuurlijke waarden en inheemse beplanting

- Omwonenden uitnodigen om naar buiten te komen en elkaar te ontmoeten
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Overzicht iconen

Identiteit Economie Klimaat en duurzaamheidBiodiversiteit Participatie en leefbaarheidGezondheid

Behouden en 
snoeien bestaande 
beplanting.

Aanplanten nieuwe 
beplanting.

Kappen uitgegroeide 
bomen met een lage 
toekomst verwachting 
en verwijderen 
uitgegroeide heesters.

Retentie en 
infiltratie van 
regenwater 
faciliteren. 

Bomen filteren het 
zonlicht en brengen 
op natuurlijke wijze 
verkoeling in de 
wijk. 

Bomen en 
beplanting filteren 
de lucht en 
zorgen voor een 
kwalitatief goede 
lucht in de wijk.

Ruimte maken voor 
ontmoetingen en 
samenwerking.

Inrichten met 
bestaande 
speeltoestellen 
en aanvullen 
met natuurlijke 
spelaanleidingen 

Behouden 
fietscross baantje.

Ruimte creëren 
voor meerdere 
vormen van 
buitensport. 

Duidelijk 
gemarkeerd 
honden 
uitlaatveldje.

Ontwikkeling 
van groen trekt 
bedrijven en retail 
aan wat bij draagt 
aan een levendige 
wijk.

Openbaar groen 
biedt ruimte voor 
het organiseren 
van evenementen 
en activiteiten.

Een verzorgde 
openbare ruimte 
zorgt voor een 
stijging van 
woningwaarde.



SCHETSONTWERP
Formaat A3  

1 : 1000

1 : 5000

1 : 500

1 : 200

0 5 10 15 m

0 50 100 150 m

1 : 100
0 1 2 3m

0 3 6m

0 2 4 6m

0 10 20 30 m

100% plaatsen in opmaak 100% plaatsen in (illustrator) tekening

GROENZONE ZUIDGROENZONE ZUID
Masterplan

Masterplan
Herontwikkeling groenzone zuid
Ermelo
Gemeente Ermelo
VIC Developing Landscapes
03-2021

- Inpassen wandelpad door het gehele gebied als rode draad.

- Versterken ecologische kwaliteiten dmv. beplanting en waterretentie. 

- Bestaande beplanting vernieuwen, snoeien of verwijderen

- Wandelpad vormt een verbinding met de wijk om zo gebruik van groen te stimuleren.

- Ruimte maken voor natuurlijk spelen langs de wandelroute
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Het bestaande groen 
word aangepakt om zo 
een vriendelijkere opening 
vanaf de Herderlaan te 
creëren. Het groen wordt 
teruggesnoeid naar een 
open structuur en bepaalde 
bomen worden verwijderd. 

Zone 1
Ecologische kwaliteiten

Natuurlijkspelen

Verbinden
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Deel A van deze zone zal 
worden opengemaakt om 
ruimte te bieden aan het 
doorlopende wandelpad. 
De uitgegroeide beplanting 
wordt deels verwijderd om 
zo ook functionele ruimtes 
te creëren. Bomen met een 
lage toekomstverwachting 
zullen worden verwijderd. 
Kwalitatief goede bomen 
worden behouden en 
aangevuld met nieuw 
aanplant. 

Deel B van deze zone wordt 
multifunctioneel ingericht 
met een grotere ruimte om te 
spelen en te sporten en een 
wadi voor de afkoppeling 
van het regenwater. De 
beplanting wordt aangevuld 
met nieuwe struiken en 
accent groen voor een 
aantrekkelijk jaarrond beeld. 

Waterretentie

Opwaarderen

Natuurlijk spelen

Behouden kwaliteiten

Zone 2
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In zone 3 wordt het nieuwe 
wandelpad gesplitst en 
windt zich aan weerszijde 
om het gebouw. Op de 
plekken waar de groenzone 
grenst aan groenstroken die 
de wijk intrekken worden 
er indien mogelijk, extra 
zij paden gecreëerd om 
zo de verbinding met de 
wijk te versterken. Richting 
de Bs de Schakel wordt 
een pad gecreëerd om zo 
de verbinding te leggen 
met het in de toekomst te 
ontwikkelen gebied. 

De ruimte wordt ingericht 
met nieuwe struiken, accent 
groen en nieuwe bomen om 
zo een aantrekkelijke ruimte 
te maken waar de bewoners 
gebruik van kunnen maken. 
De beplanting wordt op een 
aantal plekken vernieuwd of 
sterk gesnoeid. De paden 
die de verbinding maken met 
zone 4 worden verlegt en 
het groen wordt hier ook op 
aangepast. 

Waterretentie

Ontmoeten

Inheemse kwaliteiten

Verbinden

Zone 3
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Zone 4 en 5 kenmerkt zich door de 
smalle strook waar het nieuwe pad 
doorheen slingert. De beplanting 
wordt hier ook op aangepast zodat 
het wel een overzichtelijk pad blijft. 
Waar het past in de beschikbare 
ruimte, worden functies als 
wadi’s en spelen ingepast om zo 
kwaliteiten toe te voegen. 

Bepaalde bomen zullen worden 
verwijderd omdat deze een lage 
toekomstverwachting hebben.  
Nieuwe bomen en accent groen 
zullen de paden gaan begeleiden. 
Aan het eind van de route wordt 
het fietscrosbaantje behouden 
en worden er kwaliteiten zoals 
spelentoetselen en meubilair 

toegevoegd die er voor zorgen dat 
het ook een prettige verblijfsplaats 
wordt. Waterretentie

Ontmoeten

Inheemse kwaliteiten

Verbinden

Zone 4 en 5
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