
De laan aan de oostzijde vanhet kanaal is duidelijk zichtbaar Papierfabriek Koldewijn. 

EEN GROENE ALLEE

Het kanaal als basis 
De ligging van het park aan het kanaal vormt de basis voor het 
ontwerp. Het kanaal wordt aan de zuidzijde gekenmerkt door 
groene bermen en doorgaande bomenrijen aan de oostzijde. Deze 
werden reeds bij aanleg vanhet kanaal aangeplant in de vorm van 
een dubbele rij eiken en beuken. De bomen boden beschutting 
tegen de zon en de wind. Het jaagpad liep tussen het kanaal en de 
bomenrijen. Langs het noordelijke trace ontbrak die beplanting.  
Het industriele verleden is nog steeds zichtbaar; de oever is 
herkenbaar als doorgaande lijn, een betonnen kade herinnert aan 
de voormalige kalkbranderij en de paden in het park lopen min of 
meer parallel aan het kanaal, zonder sterk te slingeren. Het kanaal 
is vanaf het hoofdpad goed beleefbaar, maar dit kan nog verbeterd 
worden. 
  
Magisch monumentaal
De huidige parkstrook langs de busbaan wordt nu al zeer 
gewaardeerd vanwege de monumentale bomen erlangs, die het 
geheel een magische en statige uitstraling geven. Dit thema, dat 
ook een lange historie heeft,  wordt behouden en versterkt. 

Het asfalt van de busbaan wordt vervangen door Achterhoeks 
Padvast, waardoor de herkenbaarheid als verblijfsgebied groter 
wordt en de laan minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor 
doorgaand fietsverkeer en bromfietsers.  Het bestaande fietspad 
aan de oostzijde wordt gehandhaafd. 

De breedte van de busbaan is momenteel gemiddeld ca. 6.50m. 
Voor het bepalen van de nieuwe breedte van de verharding zijn 
verschillende praktijkvoorbeelden bekeken. Een versmalling is 
gunstig voor de groeiomstandigheden van de bomen erlangs. 
Tegelijkertijd moet het pad voldoende breed zijn om de 
monumentaliteit te behouden en een veelzijdig gebruik van deze 
strook mogelijk te maken. Voorstel is om het halfverharde pad 
4.5m breed te maken. Hier kan men kan men wandelen, spelen, 
hardlopen, of op een bankje zitten.   
  

van busbaan naar groene alee



Halfverharding Asselsestraat, breedte 4m

Monumentale laan: Lange vijverberg te Den Haag, breedte 4-5.5m
voorgesteld profiel



BEWEGEN

Gebruikers van het park
Het park wordt momenteel vooral gebruikt door bewoners uit de 
wijk De Maten en de Schatkamer van Zuid aan de overkant van 
het kanaal. Zij komen om er te wandelen, de hond uit te laten en 
te harlopen. Ook wordt het gebruikt als wandelrondje tijdens de 
lunchpauze door de werknemers van Remeha. Er zijn momenteel 
geen speelmogelijkheden in de vorm van een speelplek. 
Daarnaast vormt het bestaande fietspad in het park een belangrijke 
fietsverbinding tussen het centrum van Apeldoorn en het buitenge-
bied. 
Het kanaal is verder geschikt om op te kanoën te suppen, maar een 
geschikte inlaatplaats voor kano’s of bootjes ontbreekt.      

Verbindingen tussen wijk en kanaal
Het park wordt aantrekkelijk gemaakt voor recreanten. Op dit 
moment keert de wijk zich als het ware af van het kanaal. Belangrijk 
is dat de wijk De Maten een betere verbinding krijgt met het kanaal 
door extra voetgangersverbindingen te maken in oost-westelijke 
richting. Deze verbindingen woren geaccentueerd door kleurrijke 
beplanting en monden steeds uit bij een zitplek aan het water. 
 
Beweegroutes
De bestaande groenstructuren worden met elkaar verbonden zo-
dat er lange beweegroutes ontstaan. Op die manier kan men een 
‘rondje kanaal’ maken en worden bestaande en nieuwe speelplek-
ken met elkaar verbonden.
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(BEWEGEN)

Trimparcours/ obstacle parcours
Het halfverharde pad is bij uitstek geschikt om op te hardlopen of 
te joggen. Voorstel is om langs het pad een trimparcours te maken 
met toestellen op enige afstand van elkaar. Borden geven uitleg bij 
de verschillende oefeningen. DIt trimparcours zou in de toekomst 
aangevuld kunnen worden met extra toestellen langs de bestaande 
groenstructuren in de wijk. Materiaal van de toestellen is een com-
binatie van hout en metaal.

Speelplekken  
Op 2 plekken wordt een extra speelplaats gemaakt. De locatie is 
zo gekozen dat er zoveel mogelijk mensen langs komen en er dus 
veel zicht op is, dus in de nabijheid van een doorsteek richting De 
Maten. 
De exacte invulling van deze plekken moet plaats vinden in overleg 
met de toekomstige gebruikers uit de wijk. Voorstel is om een van 
de speelplekken als aanvulling op het trimparcours in te richten als 
plek waar buitenfitness plaats kan vinden. Voorgesteld wordt om de 
andere speelplek meer te richten op kinderen en ouderen. Hier ligt 
het accent op evenwicht en klimmen. 

buiten fitness

onderdeel van het trimparcours

beweegplein voor ouderen

klimmen en balanceren voor jong en oud

wandelen; rondje kanaal en park

hardlopen
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1.23 KM

1.57 KM tot viaduct A1
19,5 KM tot DIerense sluizen

Korte termijn:
in- en uitstapplaats 
kano en roeiboot
+ veilige oversteek
Lange termijn: brug

ARV De Grift
botenloods
en steiger

Maatbrug
H1,6  W7,7

Korte termijn:
bestaande steiger
aanpassen

Matenpoortbrug
H1,2  W5,7 = iets te smal!

Wormsensebrug 
H1,1  W2,9 = veel te smal!
maatregel lange termijn:
brug verbreden of
in-en uitstapplaats maken

Spoorbrug 
H3,0  W6,4 

Korte termijn:
instapplaats
kano of roeiboot

3.3 KM tot Apeldoornse sluis

BEWEGEN

Varen
De wens is om het varen op het kanaal met kano’s of kleine bootjes 
beter te faciliteren. Dit vereist diverse maatregelen die pas op lange 
termijn uitgevoerd kunen worden, maar binnen dit project wordt 
hiertoe een eerste stap gezet. 
Bij de noordelijke ingang van het park wordt een houten steiger 
gemaakt, waar men met de boot kan aanleggen en kan verblijven. 
Daarvoor wordt er op de steiger een zitbank gemaakt. De steiger 
wordt middels een pad van stelconplanten verbonden met het 
nieuwe kunstwerk dat letterlijk een poort naar het park vormt. 
De bestaande steiger bij de betonnen kade wordt zodanig 
aangepast dat men ook hier kan aanleggen. 
Bij de Marchantstraat aan de zuidzijde van het park wordt een 
nieuwe houten steiger aangelegd, voorzien  van een boothelling. 
De steiger dienst ook als zitgelegenheid. Vanaf hier heeft men een 
van de mooiste uitzichten over het water. Op lange termijn zou ook 
de oversteekbaarheid over de Marchantstraat verbeterd moeten 
worden, zodat men verder zuidwaarts kan varen.

suppenvaren



GENIETEN EN BELEVEN

Steigers aan de waterkant
Om het water van dichtbij te kunnen beleven voorziet het plan in 3 
houten steigers met zitgelegenheid inde vorm van een stoere hou-
ten (bielzen) bank. 
Daarnaast monden de oost-west verbindingen steeds uit in een 
(corten) stalen trap naar de waterkant om daar uit te monden in 
een kleine vlonder of vissteigertje. 

trap in talud van cortenstaal

Plek van de toekomstige steiger aan de Marchantstraat

steiger met aanlegvoorzieningen 

houten steigers voorzien van stoere banken



Industrieel verleden en materialen
Het materiaal voor het meubilair, de stappaden naar de steigers en 
de kuntwerken vormt een verwijzing naar het industriele verleden 
van deze plek. Er worden stoere, natuurlijke materialen gebruikt, 
die ook aan de andere kant van het kanaal terug te vinden zijn. Te 
denken valt aan beton, (corten)staal en hout.   
De kleine paden in het gras worden uitgevoerd met stelconplaten, 
die als stapstenen in het gras liggen. Deze monden uit in een kleine 
stalen trap in het talud. Voor de grote steigers wordt hout voorge-
steld. Voor de banken langs het pad is de keuze gevallen op de hou-
ten Canape bank, die in Apeldoorn centum gebruikt wordt, maar 
dan in langere uitvoering en met een cortenstalen voet. 

Groen
Het groen bestaat momenteel uit bosplantsoen, de monumentale 
bomen en wilde flora. Om de parkzone nog aantrekkelijker te 
maken voor mens en dier wordt er kleurrijke beplanting aan het 
park toegevoegd. Tussen het kanaal en het hoofdpad worden 
stroken met bloembollen geplant. Vanaf de nieuw te plaatsen 
banken heeft men zicht op de bloembollen met direct daarachter 
het water. 
Het bestaande bosplantsoen wordt aan de rand aangevuld met 
heesters die opvallen door hun bloei en/of herfstkleur. Te denken 
valt aan Viburnum, Prunus ceracifera, Cornus alba, Amelanchier. 
De paden die de wijk De maten aan de oostzijde met het park 
verbinden worden geaccentueerd met sierheesters, waardoor de 
herkenbaarheid van de ingangen  wordt vergroot en de bewoners 
als het ware het park ingetrokken worden.  

Kunst
Bij de ingang aan de noordzijde van het park komt een nieuw kunstwerk, 
ontworpen door Marcel Smink. Dit kunstwerk is opgebouwd uit ingepakte 
‘hooibalen’ die op elkaar gestapeld letterlijk een poort tot het park vormen 
en een landmark voor de wijk De Maten. Het kunstwerk verwijst naar de 
voormalige hooilanden van De Maten (=hooiland). Tegelijkertijd geeft de 
hoogte van het kunstwerk (12,24m) inzicht in het verval van het kanaal aan 
tussen Apeldoorn en Hattem. De groene kleur is dezelfde kleur als toegepast 
in de bruggen langs het Apeldoorns kanaal (RAL 6021) Het kunstwerk staat op 
een vloer van stelconplaten.  

GENIETEN EN BELEVEN

stelconplaten

bloembollen in het gras

houten bank met (corten) stalen onderstel


