
GROENPLAN AALDEN
____________________
voor en door bewoners





DOEL EN MOTIVATIE

Het doel is om het groen in Aalden weer in beeld te brengen en meer 
beleving en betrokkenheid (draagvlak) te creëren voor onze groene 
omgeving. Dus saaie groene ruimtes vervangen door meer 
fleur/dynamiek.



Elementen groen

– Hier en daar eye-catchers met leuke beplanting, jaar rond
– Mooie bomen in het gras
– Robuuste borders
– Bloemenweides daar waar het kan (dus niet meer elke week maaien)
– Parkjes en veldjes weer aantrekkelijk maken
– Verkeersremmers (bakken) weer leuk aanplanten.
– Vogels en insecten aantrekkende beplanting.
– Eenvoudige, natuurlijke speelplekken zonder toestellen 

(onderhoud)



Plan van aanpak

– Er is in eerste instantie overleg geweest met de gemeente waarin 
we onze insteek hebben gemotiveerd en gepolst of onze ideeën 
haalbaar zijn.

– Vandaag plan voorleggen aan bewoners.
– Komende weken verwerken reacties en voorstellen bewoners.
– Maken van werkplan incl. vrijmaken budgetten (fondsen)
– Najaar 2018 start van fase 2.
– Grove werk uitgevoerd door lokale bedrijven, 

plantwerkzaamheden samen met omwonenden?



Streven dit voorjaar

– Realiseren plantenbakken entree (is gerealiseerd)
– Renoveren plantenbakken aan de Marsstukken (in voorbereiding)
– Evt. realiseren verkeersremmende maatregelen Paardelandsdrift



FASE 1: MARSSTUKKEN

Herinrichting 
bloembakken met 
Fleur Robuste



FASE 2: KORENHOFPLEIN EN AELDERHOF

Boomspiegel grondverbetering, hier en 
daar waterprobleem oplossen, evt. 
aanvullen met bloembakken



FASE 3: PAARDELANDSDRIFT 

Verkeersremmende maatregeleen, 
combinatie vier dikke veldkeien gestort in 
beton en rammelstrook van granietblokken 
of veldkeien (voldoen aan verkeersnormen)



FASE 3: VOLMOLENVELDJE

Renovatie, kindvriendelijk, ontmoetingsplek



FASE 3: DORPSRAND

Groen inrichten



FASE 3: VOORTERREIN KERK

Opfleuren, eigentijds inrichten, haag vormt geraamte



FASE 3: BRINKMATEN

Speelveldje opfleuren en plantvak bomen aanplanten, 
ontmoetingsplek creëren



FASE 3: DE DEEL

Groen aankleden, plek om te 
spelen, ruimte voor bomen



FASE 3: OOSTERMATEN

Rotonde opfleuren, opener maken, 
ontmoetingsplekken creëren



FASE 3: WACHTHOORN

Glooiing, Fleur 



FASE 3: HOEK BAANDER/PAARDELANDSDRIFT
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