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Joost van den Vondel en 
Hendrik de Vries; een 

contrastrijk duo



Flets kind, voor gewijde muren
Die grauw door de nachtval kleuren!
Of zijzelf reeds ten prooi aan vuren
Des doods, bij dees dreigende uren
Hier 't eertijdsch heil kwam betreuren!

Hendrik de Vries (1896-1989)

Zo ziet men 't oog der bange vrouw,
Gemengd met vrolijkheid en rouw.
Nog staan de tranen in het oog,
En 't licht der blijschap van omhoog
Bestraalt het smeltend kristalijn
Der ogen. Al de hartepijn
Gaat over.

Joost van den Vondel (1587-1679)



Karakterschets



1935

1914

Historie: topografische situatie



19??
Historie: topografische situatie 1962



Historie: villa Rezzago



• bieden nieuwe kansen voor 
(recreatieve en horeca) 
bedrijfsontwikkeling

• vergroten toestroom 
recreanten naar bestaande 
bedrijven

Historie: parkinrichting



Luchtfoto 2006



Vondellaan zuid



Vondellaan noord



Hendrik de Vriesplantsoen



- Riolering is afgeschreven
- Wegdek is versleten
- Hoge rijsnelheden op de brede rijbaan
- Verlichting aan vervanging toe
- Vondellaan naar 30 km vanuit wegencategorisering
- De Vriesplantsoen; weinig toegevoegde waarde als parkje
- Geen goede wandelpaden, nauwelijks verlichting

Waarom herinrichten van weg en plantsoen?



- Verkeer
- Openbare ruimte
- Parkarchitectuur/parkrestauratie
- Integraal stedelijk waterbeheer 
- Civiele techniek

Disciplines



- Herinrichting Vondellaan; woonstraat, invalsweg en aanloopstraat
centrum; 

- Vlotte verkeersafwikkeling én leefbaarheid
- Versterken bereikbaarheid van het centrum
- Inspelen op situatie Transferium; fietsveiligheid
- Wandelverbinding seniorenwoningen - centrum
- Hendrik de Vriesplantsoen; een fraai parkgebied als volwaardig

onderdeel van het Centrumgebied
- Hendrik de Vriesplantsoen; gebruiksmogelijkheden: padenstructuur

en “trekkers”
- Afkoppelen regenwater wegen en woningen in relatie met 

vervanging riolering

Doelen



Wegencategorisering Kern Haren



Nieuwe inzichten
- Vondellaan west; geen 

50 maar 30
- Overzichtelijker 

parkeren
- Ruimte voor bomen; 

groene entree
- Vergroting verkeers-

veiligheid (fietsers/
voetgangers)

- Consequenties voor 
Emmalaan

- Toetsen op financiële 
haalbaarheid



Visie en ontwerp



plangebied



Uitwerking deelgebieden



Uitwerking deelgebieden

Vondellaan west





Vondellaan west parkeren

Huidige parkeercapaciteit Vondellaan West
Enkelzijdig langsparkeren
Na aftrek uitritgedeeltes 240 m1 parkeerlengte
240 : 6,5 = circa 37 auto’s

Capaciteit planontwerp
Tussen de nieuwe bomen aan noordzijde rijweg 10 stuks
Langs de beide plantsoenen aan zuidzijde rijweg 18 stuks
Kopse kanten beide plantsoenen 8 stuks

======
Totaal nieuwe capaciteit 36 auto’s



Vondellaan west dwarsprofielen

1 2



Profiel 1



Profiel 2







Vondellaan west; brugidee bij entree 
transferium



Uitwerking deelgebieden

Vondellaan oost





Vondellaan oost dwarsprofiel

3

3



Profiel 3











Uitwerking deelgebieden

Hendrik de Vriesplantsoen





Hendrik de Vriesplantsoen dichtmachine







Hendrik de Vriesplantsoen muziekkoepel;
(Financieel nog niet rond)



Hendrik de Vriesplantsoen 
natuurspeelplaats





Gevelde bomen

Struinpaden

Lemen vijver

Natte vlonder
Schuilstruiken

Klauterbomen



- Degelijke constructies; beperkt onderhoud
- Afkoppelen dakwater (ook aanleg regenwaterriool op particulier terrein)
- Gescheiden rioolstelsel
- Aanleg Wadi’s in Hendrik de Vriesplantsoen
- Energiezuinige verlichting
- Respect voor bestaand bomenbestand
- Werk met werk maken (grondbalans)

Duurzame inrichting



Afkoppelen water Vondellaan
- Vervanging bestaand gemengd riool
- Aanleg regenwaterriool
- Aanleg wadi



Nu: Gemengd riool



Straks: Gescheiden riool



Uitvoering



















Discussie


