Vergroening Lambertus Zijlplein
Verslag presentatie ontwerp 21 oktober 2020
Het Lambertus Zijlplein wordt vergroend! Het plein wordt groener en gezelliger door een
samenwerking van De Gezonde Stad, stadsdeel Nieuw-West én de buurtbewoners. Op
woensdag 21 oktober zijn de ontwerpen gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst.
Tijdens de presentatie is er een samenvatting gegeven van het participatietraject, heeft de
ontwerper zijn ontwerpen toegelicht, zijn de vervolgstappen uitgelegd en was er natuurlijk
ruimte voor feedback en vragen. We doen hier graag kort verslag!
De presentatie is hier te vinden. Handig om ernaast te houden tijdens het lezen van dit
verslag!

Aanleiding en participatietraject
Lesley Walet, projectleider van de Gezonde Stad, vertelde ons meer over het doorlopen
participatieproject.
Slide 7 t/m 10: De buurtbewoners en ondernemers van het Lambertus Zijlplein hebben de
afgelopen maanden op verschillende manieren meegedacht aan het groenontwerp. Online
hebben 75 personen een uitgebreide vragenlijst ingevuld en meer dan 700 personen hun
mening laten horen via verschillende Facebook-polls. Op het plein zelf konden de
buurtkinderen hun ideeën uittekenen onder begeleiding van kunstenaars Remco Mooijekind
en Olia Ganzha van de Pleinkamer. Tijdens de zomervakantie vulden ingestuurde
kleurplaten met ideeën een gehele expositie in de Pleinkamer. De expositie werd in
september afgesloten met een inloop ontwerpsessie. Tijdens deze sessie konden bewoners
op verschillende deelonderwerpen hun input leveren en in gesprek met de ontwerper.
Slide 11: Door het participatietraject zijn er ontzettend veel ideeën verzameld voor een groen
Lambertus Zijlplein. De hoofdlijnen meegenomen naar de tekentafel zijn: meer bloemen en
plantenbakken, meer bomen, mensen ontmoeten en plein als rustplek.
Na het participatietraject zijn de verschillende ideeën getoetst met behulp van de gemeente.
Hieruit zijn de ontwerpen voortgekomen.

Presentatie ontwerp
Ontwerper Guido Hermans lichtte zijn ontwerpen toe.

Slide 13 t/m 16: Voordat de ontwerpen gepresenteerd worden, is het belangrijk de
randvoorwaarden te laten zien. Zo is er wekelijks een markt op het Lambertus Zijlplein
waardoor er niet veel mogelijk is op een groot deel van het plein. Daarnaast staan er vier
lichtmasten die het groen ook bemoeilijken. Verder moet er nog rekening gehouden worden
met de bekabeling onder het plein. Bomen moet daar minstens 2 meter vandaan staan
omdat de wortels anders in de knel komen.
Slide 16 t/m 18: Rekening houdend met deze randvoorwaarden zijn er drie plekken op het
Lambertus Zijlplein die vergroend kunnen worden. De eerste plek is bij de entree van het
plein naast de Albert Heijn. De tweede plek is rondom de viskraam op het verhoogde
gedeelte. De derde plek is voor de woontoren aan de Albardakade. De drie plekken zijn
aangegeven met groene blokken in de presentatie.
Slide 19: Dan zijn we nu aangekomen bij de twee verschillende ontwerpen. De eerste
variant hebben we het schuine ontwerp genoemd. De stukken groen zijn met schuine lijnen
getekend. De bruine balken zijn zitranden. Het was namelijk de behoefte van de bewoners
om te kunnen zitten op het plein. Daarnaast zijn er nieuwe bomen ingetekend. Deze zijn
aangegeven met groene cirkel.
Slide 20: Een andere opties voor vergroening is het aanleggen van groene gevels. Groene
gevels is verticale vergroening waardoor het nog meer in het oog springt. De groene gevels
zijn in de tekening aangegeven met groene golfjes.
Slide 21 en 22: Een tweede variant van het ontwerp is het rechte ontwerp. Het ontwerp is
grotendeels gelijk aan het schuine ontwerp, alleen zijn de groene blokken nu met rechte
lijnen getekend.
Slide 23 en 24: Om een idee te geven van de horizontale en verticale vergroening zijn er op
deze slides twee inspiratie beelden te zien.

Feedback en vragen
Dank aan alle aanwezigen voor hun feedback en vragen. Hieronder zijn de vragen,
opmerkingen en antwoorden weergeven.
Vraag: Hoe zien de zitranden er precies uit?
Antwoord: De zitranden bestaan uit de betonnen banden rondom de groenvakken waarop
houten latten als zitting zijn gemonteerd.
Vraag: Is het verhoogde deel boven de markt buiten de boot gevallen?
Antwoord: Dit voorstel heeft het ontwerp helaas niet gehaald, omdat het niet de meeste
stemmen heeft gekregen. Achteraf gezien zitten er aan dit voorstel ook fysieke beperkingen.
Vraag: Waarom is er geen groen meegenomen op het rechter podium?

Antwoord: Op dit podium komt binnenkort een groot kunstwerk. Doordat de precieze
afmetingen nog niet duidelijk zijn was het nog niet mogelijk groen te plannen.
Vraag: De gebouwen op het plein hebben verschillende eigenaren. Wordt dat niet lastig
voor de realisatie van de groene gevels?
Antwoord: De gebouwen op het plein zijn in bezit van drie eigenaren. Het aanleggen van
groene gevels moet inderdaad in overleg met hun. Deze gesprekken moeten nog komen.
Vraag: Hoe gaat de keuze tot stand komen? Oftewel: wie gaat beslissen of het
model-schuin of model-recht wordt?
Antwoord: De keuze wordt binnenkort nog uitgezet via social media. Op deze manier
kunnen meer buurtbewoners hun stem uitbrengen. De stemmen binnen deze meeting en de
toekomstige stemmen bij elkaar opgeteld maken de uiteindelijke beslissing.
Opmerking: Ik vind dat er weinig verschil is tussen de ontwerpen. Er verandert erg weinig
aan het plein, erg jammer.
Reactie: Ik begrijp uw opmerking heel goed. Helaas zijn er veel fysieke beperkingen op het
Lambertus Zijlplein aanwezig waardoor er niet veel veranderd kan worden. Zo is er
bijvoorbeeld de wekelijkse markt, staan er lichtmasten en zijn er niet veel bomen mogelijk
door de bekabeling onder de grond.
Vraag: Ik heb tijdens de inloopsessie nog aantal opties genoemd: opknappen Vomar
parkeerplaats met groen, lange afwatering omtoveren tot waterspeel goot en oprijden plein
tegengaan (bij AH en groenteboer). Is daar nog naar gekeken?
Antwoord: Het niet mogelijk om het oprijden van het plein volledig te blokkeren gezien er
ook nood- en hulpdiensten moeten kunnen komen. Deze entree versmallen is wel mogelijk
en is ook toegepast in het ontwerp door ter hoogte van deze plek een royaal plantvak te
realiseren.

Stemming
Tijdens de presentatie was het mogelijk een stem uit te brengen op ofwel het schuine, ofwel
het rechte ontwerp. 9 bewoners stemden op schuin en 1 op recht. De deelnemers hadden
dus een duidelijke voorkeur!
Via deze link is het nog mogelijk uw stem uit te brengen en mening te geven. Dit kan tot
zondag 8 november. De resultaten worden uiteraard gebruikt voor de uiteindelijke
beslissing!

Medebeheer
Slide 27: Om het toekomstige groen mooi te houden werd er tijdens de presentatie gepeild
of mensen interesse hadden in medebeheer. Het voordeel van medebeheer is dat er meer

mogelijk is qua groen. Voorbeelden van acties zijn onkruid wieden, afval oprapen en water
geven. Binnenkort wordt ook het gesprek gestart met de winkeliers aan het plein over
medebeheer. Twee deelnemers gaven aan dat ze het leuk vonden om mee te helpen. Ook
gaf iemand de tip dat er in de buurt al een project is opgestart om samen met scholen
zwerfafval op te ruimen.
Lijkt u dit ook leuk? Laat het dan weten aan Lesley Walet (lesley@degezondestad.org)

Vervolgstappen
Slide 28: Karim Bouanane van Stadsdeel Nieuw-West vertelde tijdens de presentatie meer
over de vervolgstappen van het Lambertus Zijlplein. De beoogde tijdsplanning is hieronder
weergeven:
● Oktober 2020 - Schetsontwerp Buurtparticipatie gereed.
● November 2020 - Gesprekken met ondernemers en eigenaren over vergroening
● November 2020 - Start toetsing ontwerp door Stadsdeel
● Eerste kwartaal 2021 - Definitief ontwerp voorleggen aan bestuur Stadsdeel en
presentatie aan bewoners
● Start uitvoering Zomer 2021 (afhankelijk van plantseizoen)

Andere feedback?
Heeft u naar aanleiding van dit verslag en/of de ontwerpen nog andere feedback? Vul dan
dit formulier in! Heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar lesley@degezondestad.org.
Beide is mogelijk tot zondag 8 november. Wij doen dan ons best uw vraag zo snel mogelijk
te beantwoorden. Feedback sturen wij door naar de ontwerper en/of de gemeente!

