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De sfeer van de veenweide wordt opgeroepen door het toepassen van vaste planten die net als in veenweides geel, wit en paars bloeien.

Veengebied als inspiratie
beplanting Capelle aan den
IJssel
Het stadshart van Capelle aan den IJssel ondergaat een metamorfose. Winkelcentrum De Koperwiek wordt uitgebreid, een parkeergarage is gebouwd
en het metrostation wordt vernieuwd. Ook werkt de gemeente aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het centrum. Het vergroenen van de
openbare ruimte is gekoppeld aan het werken aan identiteit. De oorspronkelijke ondergrond van Capelle – veengebied – vormt hierbij de inspiratie.
TEKST en FOTO’S Martijn Al, Natascha van den Ban, Bart Bordes
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Illustratie: topotijdreis.nl

De centrumring van Capelle aan den IJssel krijgt een nieuw, herkenbaar en groen profiel rondom het
stadshart. Dit is het beplantingsbeeld in het najaar.

Veenweide, de oorspronkelijke ondergrond van de stad, vormt de inspiratie voor de sfeer en uitstraling van de beplanting van de Centrumring.

C

apelle aan den IJssel is een groeikern
die in de jaren ’50 en ’60 van de vo
rige eeuw is ontwikkeld. Het hart van de
stad wordt gevormd door De Koperwiek,
een winkelcentrum dat in de loop van de
tijd grotendeels is overdekt. Het trekt veel
winkelpubliek, maar heeft een stenige,
grauwe en versleten buitenruimte. Het
winkelcentrum is uit dezelfde periode als
het in 1960 uitgegeven boek ’Image of the
city’ van Kevin Lynch. Maar waar het win
kelcentrum verouderd is, is het boek van
Lynch actueler dan ooit (zie kader).
Het boek vormt een pleidooi voor het
werken aan een herkenbare stad. Volgens
Lynch geeft een leesbare stad een be

langrijk gevoel van emotionele veiligheid.
Dit vormt de basis van waaruit men zich
verder kan ontwikkelen, of de stad verder
kan ontdekken. Een herkenbare stad waar
men zich eenvoudig kan oriënteren, zorgt
ervoor dat mensen zich meer verbonden
voelen met de leefomgeving.
Juist in deze tijd van grote verande
ringen, waaronder het klimaat en de ra
zendsnelle ontwikkeling van nieuwe tech
nologieën, is een herkenbare stad waar
men zich thuis voelt belangrijker dan ooit.
Daarnaast is het laatste decennium het
aantal grote opgaves bij het bouwen aan
de stad sterk vergroot. Hittestress, achter
uitgang biodiversiteit en luchtkwaliteit,
fijnstofbelasting, verdroging en vernatting.
Al deze zaken vragen om ingrepen aan
bebouwing en openbare ruimte.
Een belangrijke opgave voor de land
schapsarchitect/stedenbouwkundige
is om deze – deels nieuwe – opgaves te

koppelen aan het versterken van de lees
baarheid van de stad. Hierbij moet men
voorkomen dat vergroening ad hoc of als
green washing wordt ingezet.

Eigen identiteit
In Capelle aan den IJssel wordt het ont
werp ingezet om, middels een heldere
opeenvolging van typologieën, een her
kenbaar stadshart te creëren. Zowel ver
harding als groen worden gebruikt om de
centrumring een eigen identiteit te geven,
met een duidelijk onderscheid met de
omliggende woonwijken.
De wegen rondom het overdekte win
kelcentrum worden heringericht met
hetzelfde profiel. Hiermee vergroot de her
kenbaarheid van het stadshart. Door een
basis van roodbruine gebakken klinkers
onderscheidt het centrum zich van de
vaak grijze betonstenen en asfaltwegen
uit de omgeving.
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Visualisatie: Bieke van Hees, landschapsarchitect

In de zomer staat een grote variatie aan vaste planten in bloei. In de herfst en
een deel van de winter hebben siergrassen, maar ook de uitgebloeide bloemknoppen zoals van zonnehoed en ijzerhard, een grote sierwaarde.

De vaste planten bieden het hele jaar door een boeiend beeld. Dit beeld wordt
aangevuld door het bloeien van drie soorten bolgewassen in het voorjaar.

Visualisatie: Bieke van Hees, landschapsarchitect

Het gemeentehuis krijgt een eigentijds, uitnodigende en goed toegankelijke entree. Bovendien vormt de tuin het gehele jaar een per seizoen wisselend decor
voor ceremonieën zoals trouwerijen die er plaatsvinden.

Een impressie van de centrumring en de openbare stadstuin bij het gemeentehuis. Deze tuin bestaat uit een basis van wintergroene, laagblijvende vaste planten en
snoeivormen van taxus, waarin meerstammige bomen en feeëriek bloeiende vaste planten en bolgewassen staan.
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Op groengebied wordt dit onderscheid
gemaakt door het stadshart te omsluiten
met een kader van bomen. In de plant
vakken wordt een eigen beeld gecreëerd,
geïnspireerd op de oorspronkelijke onder
grond van Capelle aan den IJssel, dat gro
tendeels gebouwd is op veengebied. Deze
ondergrond vormt de inspiratiebron voor
de mix en plantwijze van vaste planten
die in een ring rondom het stadshart zijn
aangeplant.
Beplanting in veenweides wordt ge
kenmerkt door overwegend bloei in gele,
paarse en witte kleuren. Daarnaast is er
een grote variatie aan de hoeveelheden
bloemen: soms grote velden dotterbloe
men, soms enkele verspreide bloemen.
Ook ijle bloeiwijzen, zoals die van de zwa
nenbloemen, zijn kenmerkend.
Het toepassen van weelderige siergras
sen en vaste planten, die net als in veen
weides geel, wit en paars bloeien, roept de
sfeer van de veenweide op. De vaste plan
ten bieden het hele jaar door een boeiend
beeld. Het bloeien van drie soorten bolge
wassen in het voorjaar vult dit beeld aan.
In de zomer staat een grote variatie aan

Vijf ruimtes
Kevin Lynch onderscheidt in zijn boek ‘Image
of the city’ vijf karakteristieke kenmerken
waarmee je een leesbare stad opbouwt:
buurten, randen, lange lijnen, knooppunten
en herkenningspunten. In het stadshart van
Capelle speelt elk van deze elementen een rol.
nnDe buurt rond het winkelcentrum wordt
onderscheidend gemaakt van de omliggende
woonwijken door middel van eigen materiaalgebruik.
nnEen herkenbare centrumring markeert de
grens tussen het winkelcentrum en omliggende woonwijken.
nnDe groene recreatieve routes van winkelcentrum naar Lijsterpark en Amandelpark worden
aangezet.
nnHerinrichting knooppunten: het stadsplein
en het entreeplein verbinden winkelcentrum,
centrumring en de recreatieve verbindingen
naar de twee parken.
nnHet karakteristieke gemeentehuis wordt uitgelicht door een forse openbare stadstuin.

vaste planten in bloei. In de herfst en een
deel van de winter hebben siergrassen,
maar ook de uitgebloeide bloemknoppen
van zonnehoed en ijzerhard, een grote
sierwaarde.

Openbare stadstuin
Van de vijf openbare ruimtes zijn er
inmiddels drie deels gerealiseerd. Het
meest in het oog springend is de omvor
ming van de openbare ruimte voor het
gemeentehuis. Een stenig bordes heeft
plaatsgemaakt voor een grote, langzaam
naar het gemeentehuis oplopende stads
tuin. Deze tuin bestaat uit een basis van
wintergroene, laagblijvende vaste planten
en snoeivormen van taxus. Hierin staan
meerstammige bomen en feeëriek bloei
ende vaste planten en bolgewassen.
Zo krijgt het gemeentehuis een eigen
tijds, uitnodigende en goed toegankelijk
entree. Bovendien vormt de tuin het ge
hele jaar een mooie, en per seizoen wis
selend, decor voor de ceremonieën die er
plaatsvinden zoals trouwerijen. De eerste
fase is gerealiseerd.
Over twee jaar wordt de tuin uitgebreid

tot onder de metrobaan. Een watergeef
systeem maakt het mogelijk ook beplan
ting onder deze metrobaan en in de re
genschaduw van het hoge gemeentehuis
te realiseren.
Gemeente Capelle aan den IJssel pakt
de herinrichting grondig aan, waarbij met
vele partijen gezamenlijk wordt gewerkt
aan een stadshart dat klaar is voor de
toekomst. Men bouwt aan een netwerk
van openbare ruimtes die ieder een eigen
beleving en gebruik hebben en logisch
met de stad en met elkaar verbonden zijn.
Beplanting wordt hierbij in ruime mate
ingezet om de identiteit van de openbare
ruimtes te versterken, naast de belang
rijke bijdrage aan klimaatadaptatie,
natuurinclusiviteit en biodiversiteit.
De openbare ruimtes vormen een
eigentijdse afspiegeling van het oor
spronkelijke veenlandschap, de bodem
gesteldheid en cultuurhistorie. Daarmee
dragen deze bij aan de binding tussen de
bewoners met de plek, en het gevoel van
’thuis zijn’. De komende jaren gaat men
verder met het versterken van het hart
van de stad. <
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