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zone ecologie/beek
zone recreatie
zone boomgaard 
zone spelen
zone hondenspeelveld
zone wonen

Zonering Waterbronpark

Hondenspeelveld
Verplaatsen van de oude HUP, 
inrichten van een nieuwe HUP naast de 
Pieter de Hooghlaan

Nieuwe kavel/huis
1 nieuwe kavel voor de bouw van 1 vrij-
staand huis.
Compensatie voor de gesloopte woning 
naast de Pieter de Hooghlaan

Nat bloemrijk grasland
Verlagen van het middenterrein met 
0,5m, natuurdoeltype nat bloemrijk 
grasland

boomstambrug
maken van avontuurlijke boomstam-
bruggen om beek te passeren

Spelen
Maken van nieuwe avontuurlijke speel-
zone, herbruik oude speeltoestellen

Sprengkop
Herstellen oude sprengkop Orderbeek en 
aansluiten op de Beek in het Orderveen

Boomgaard
Beschermen/beheren van de oude fruit-
bomen, uitbreiden met nieuwe hoog-
stamfruitbomen, openbaar toegankelijk
eventueel gecombineerd met schapen-
weide

Herstellen beek
Graven van beek ter plaatse van de 
oude Orderbeek, aansluiten op de 
Beek in het Orderveen

Padenstructuur
Aanleg van halfverharde paden in het 
park, de hoofdpaden lopen naast de 
beekwallen

Onderhoud beek en 
sprengkop
Sprengkop en beek opschonen,
beschermen van beekwallen
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Nieuwe beekaansluiting
De nieuwe beekloop Waterbronpark sluit 
aan op de Beek in het Orderveen

Nieuwe beekloop
Inrichten van een nieuwe 
beekverbinding richting zuiden langs de 
Govert Flinckstraat

Natuurontwikkeling naast beek
Ontwikkeling van heideschaal grasland
naast de spoor

Natuurontwikkeling naast beek
Ontwikkeling van heideschaal grasland 
naast de spoor, enkele bomen en struiken

Vijver
Bergingsvijver en brongebied van de 
beek

Kruising beek/straat
Maken van nieuwe duiker met
gemetselde muren om beek met straat 
te kruisen

Wandelpad
Bestaande pad naast beek wordt 
wandelpad van halfverharding

Brug
Wandelpad sluit via brug aan op Pieter 
Saenredamstraat
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Herstellen van beekloop
Graven een nieuwe beekbedding
parallel met het spoor

Natuurontwikkeling naast beek
Ontwikkeling van heideschaal grasland 
naast de spoor

Plas/Dras
Inrichten van een breede plas/drasoe-
ver met ruimte voor waterberging en 
natuurontwikkeling

Stuw 
Houten damwandstuw.
Beekprofiel in landelijke beekzone
Overgang naar smal beekprofiel

Spoor 
Beek kruist het spoor via een duiker

Wandelpad
Renovatie van bestaande pad naast 
beek 


