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Bezuidenhout Oost is een dichtbebouwde wijk uit de periode 
tussen de twee wereldoorlogen op basis van een 
stedenbouwkundig plan van Berlage. De bebouwing bestaat 
vrijwel geheel uit portiekwoningen, in drie woonlagen. 
Kenmerkend in het stratenpatrroon, met de kruising van diagonale 
en orthogonale straten, zijn de vele kleine en grotere pleintjes. 

In een groot deel van de wijk Bezuidenhout Oost gaat de 
komende jaren de schop de grond in. De belangrijkste 
aanleidingen zijn het vervangen van riolering en de realisatie van 
extra parkeerplaatsen in het kader van het programma Parkeren 
in Woongebieden (PiW,). Bovendien is een herinrichting van de 
buitenruimte noodzakelijk, omdat veel straten momenteel in 
slechte staat zijn.

De uitvoering van de straten in de eerste fase is inmiddels 
afgerond, de straten van fase 2 en 3 zijn in voorbereiding. Maar 
naast de herinrichting van de straten wordt er ook gewerkt aan de 
herinrichting van de pleintjes, mede op initiatief van een 
enthousiaste groep bewoners, de Werkgroep Pleinen 
Bezuidenhout Oost.

Samen met deze werkgroep zijn de afgelopen anderhalf jaar veel 
ideeën verzameld  voor de herinrichting van de pleinen, via 
workshops, enquêtes en bezoeken ter plaatse. De antwoorden uit 
de grote enquête die de werkgroep pleinen Bezuidenhout onder 
de inwoners van Bezuidenhout-Oost heeft verspreid (www.
pleinenBZH.nl) zijn gebruikt bij de uitwerking van de pleinen. Ook 
de reacties die we tijdens en na de inloopbijeenkomst over de 
ontwerpen van de straten hebben ontvangen, zijn gebruikt. 

Voor de grote en middelgrote pleinen van fase 1 en 2 zijn eind 
2016 openbare “pleingesprekken” georganiseerd. 
In dit boek zijn alle inspiratievolle ideeën van de bewoners 
verwerkt in de voorontwerpen van de pleinen. 

1 Inleiding

Fase 3

Fase 1

Fase 2
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2 Haagse Kracht

De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout Oost benaderde eind 2014 
via het Stadsdeelkantoor Haagse Hout de afdelingen binnen de 
gemeente die betrokken waren bij de herinrichting van 
Bezuidenhout Oost. Het achterliggende idee was dat het 
bijzondere karakter van de wijk, met zijn vele kleine en grotere 
pleinen, meer aandacht zou moeten krijgen bij de aanstaande 
herinrichtingen van de wijk. Via een drietal workshops zijn er vele 
ideeën voor de pleinen verzameld, die daarna via een online 
enquête zijn voorgelegd aan de gehele wijk.
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Pleinen Bezuidenhout-oost
Resultaten Workshop I & II
  
Groen (milieu) 

1. Leefruimte voor dieren, insecten en 
plantjes 

2. Groen met schaduwwerking 

3. Bijen stimuleren door de keuze van de 
beplanting 

4. 1 grote boom op elk plein (letterlijk en 
figuurlijk paraplu-functie) 

5. Elk huis een voortuin 

6. Beestjes / groen 

7. Bijenkassen 

8. Ecologische hoofdstructuur door de wijk 
doortrekken 

9. Geluidswal, geluidsabsorptie, geluid 
dempen 

10. Water als geluidswerend element 

11. Zomer- en winterplein 

12. Sneeuwheuvel 

Groen (activiteiten) 

13. Samen tuinieren 

14. Urban gardening 

15. Gebruiksgroen + ligveldje (als groen 
strand) 

16. Gezamenlijk groen beheren 
(vlinderstruik, braam) 

17. Buurt-moestuin 

18. Veel gras, plekken om in de zon te zitten 

19. De sex-struik 

20. Moestuinplein (eigen beheer) 

21. Moestuinen 

22. Zitkuil in het groen 

23. Stadsmoestuin 

24. Kruiden (buurtpluktuin) 

25. Hekjes om groen verwijderen 

26. Tipi van hout met klimop 

27. Centrale composthoop 

28. Groene stilteplek  

29. Vruchtbomen en bramenstruiken 

30. (Groot) groen + goed onderhoud door de 
buurt 

Groen (sfeer) 

31. Bloesembomen, bloemen 

32. Veel afwisselende beplanting 

33. Het juiste groenontwerp: elke maand 
bloeien andere bloemen, bomen en 
struiken 

34. Groen, bomen, Magnolia’s 

35. Bestaande bomen behouden 

36. Bloembakken (verwijderbaar) 

37. Borderbakken 

38. Mooie boom (1 per plein) 

39. Vijver (met stapstenen) 

40. Haagse Bos en wijk worden één voor rust 
en ontspanning 

41. Rode beuk en hagen = sfeer en klasse 

42. Pergola’s met klimop (sfeer) 

43. Bolesdoorns (Franse sfeer) 

44. Voorbeeld: tuin Raad van State (hagen 
met bankjes, intieme sfeer & sociale 
functie) 

45. Meer grandeur in de Usselincxstraat 

46. Diverse soorten groen in straat (bomen, 
langs huizen) 

47. Meer kleur in beplanting 

48. Fontein / vijver 

49. Seizoensbloei 

Ontwerpaspecten op wijkniveau 

50. Eenheid in verscheidenheid 

51. Groot vs. Klein 

52. Eenheid in de wijk in bestrating en 
meubilair 

53. Benut sterke punten 

54. Plein heeft één thema 

55. Samenhang straatmeubilair en bestrating 

56. Differentiatie + diverse pleinen (niet 
overal alles) 

57. Pleinroutes: groen / rust / bewegen / 
ontmoeting 

Ontwerpaspecten op pleinniveau 

58. Basisgedachte plein: gevel tot gevel, 
eenheid materiaal, vormentaal 

59. Integreren plein in trottoir 

60. Plein is een onderdeel van logische 
looproutes van alle kanten i.p.v. barrière 

61. 1 groot plein, van gevel tot gevel, geen 
stoepen, wel kleuren in bestrating 

62. Zonzijde goed gebruiken – vergroten 
plein 

63. Trafo functioneel maken 

64. 3 zijden niet parkeren  

65. Meer functies aan het plein 

66. Bijzondere lichtaccenten (LED) 

67. Bestaand groen behouden als het kan 

68. Éénrichtingsverkeer 

69. Zichtas doortrekken Stuyvesantstraat 

70. Wijdsheid handhaven 

71. Nadenken over lichtval (zon / schaduw) 
door seizoenen 

72. Laden / lossen reguleren 

73. Bushalte verplaatsen 

74. Landscaping (bult op plein, met integrale 
zitkuil) 

75. Boom in lijn (rij) 

76. Zichtlijn behoud 

77. Reliëf 

78. Benut de ruimte, ontsnipperen 

79. Containers verplaatsen 

80. Eerensplein opnemen in groenstrook 
Reinierskade 

81. Blinde gevels benutten (fietsnietjes, 
klimmuur) 

82. Ruimte dubbel gebruiken (bijv. 
fietstrommel met groene begroening) 

83. Groen toevoegen i.p.v. overdosis 
bestrating 

84. Meer gelijkvloers > meer 
gebruiksmogelijkheden 

Ontwerpaspecten op detailniveau 

85. Toegankelijk voor gehandicapten, rollator 
etc. 

86. Schoolbordverf 

87. Sfeervolle verlichting 

88. Kleur / feestelijk 

89. Groen dak 

90. Franse sfeer: dolomiet gravel als 
ondergrond 

91. Zorg dat de openbare ruimte kan worden 
gebruikt 

92. Kindvriendelijk 

93. Fiets stimuleren 

94. Zorgvuldige detaillering van bestrating in 
combinatie met groen 

95. Kleur in de wijk (bestrating, muziek, 
diversiteit, flora, fauna) 

Bewegen ( permanente voorzieningen) 

96. Goede hangplekken 

97. Yogaplein 

98. Wandelen 

99. Doolhofpleintje 

Sport & spel 

100. Meer sport &spel 

101. Schaakborden, tafeltennis  

102. Sporttoestellen 

103. Speelplek kinderen 

104. Jeux de Boule (2x) 

105. Schaakspel 

106. Gekleurde hinkelbaan 

107. Speeltuinen uitdagender maken door 
meer chaotisch en asymmetrisch 
speeltoestellen neer te zetten 

108. Speelruimte voor kinderen met 
speeltoestellen die passen bij de maat 
van de plek 

109. Klimmuur 

110. Speelse bestrating 

111. Gravelcircuit voor kids, atletiek / 
renbaan 

112. Ruimte om een fikkie te stoken  

113. Outdoor fitness & yoga 

114. Openbare sportmiddelen 

Stalling 

115. Fietsenstalling gedeeltelijk ondergronds 

116. Interactieve afvalbak 

117. Funcontainer 

118. Parkeerplaats voor kleine elektrische 
auto’s 

119. Oplossingen voor parkeren 

120. Fietsenplek 

121. Bestelbussen uit kleine straten 

122. Alle fietsen van de pleinen 

123. Parkeren gescheiden van wonen. Grote 
hoofdweg en daartussen bospaden 

124. Fietsen slimmer stallen (bijv. verdiept) 

125. Parkeren bij zwembad (pas voor 
bewoners) 

126. Gewone auto’s Overbosch parkeergarage 

127. Goede, onderhouden en opgeruimde plek 
voor fietsen 

128. Parkeren slimmer / efficiënter 

129. Stalling auto’s, fietsen, vuil 

130. Gebouwd fietsparkeren 

131. Klein: functioneel (glasbakken, 
fietsentrommel, fijnstof opvangen) 

132. Automatische parkeergarage onder 
pleinen 

133. Haaks parkeren 

134. Verdiepte fietsenstalling 

135. Parkeertoren (smarttower) 

136. Faciliteer ‘lelijk’op één plek 

137. Fietsen clusteren 

138. Hondenpoep afvalbak 

139. Fiets, glas, afval ondergronds 

140. Fietsen / afval onder de kastanjes 
(Stuyvesantplein) 

141. Fietstrommels echt nodig? Zo niet: 
weghalen! 

142. Prullenbak goed positioneren 
(omdraaien, haaks plaatsen) 

143. Als de plek toch hopeloos is: 
parkeeroplossingen die afwijken van de 
straat 

Kunst 

144. Kunst! Óók voor praktische oplossingen 

145. Kunst van / door bewoners (2x) 

146. Kunstwerken op pleinen 

147. Een beeld (sculptuur) 

148. Beeldentuin, een openlucht expositie 

149. Kust-vitrine of ruimte voor objecten 

150. Geen zielloze kunst, kunst voor en door 
bewoners 

151. Herkenbare LED-kunst door de hele wijk 

152. Kunstwerk om grens Bezuidenhout te 
markeren 

153. Monument Stuyvesantplein mist iets, 
afmaken? 

154. Maak een kunstwerk van tekeningen en 
foto’s van kinderen 

155. App. Kunst 

156. Straatverlichting (LED) a la Titia Ex, 
Studio Roosegaarde 

Cultuur 

157. Muziek / cultuurplek 

158. Moderne media inzetten  

159. Prieel (muziektent) 

160. Podium, muziektheater 

161. Podium + zitplaatsen 

162. Muziektent 

Evenementen 

163. Ruimte voor pleinfeest 

164. Activiteiten in tijdelijke feesttent 

165. Biologische markt 

166. Tijdelijke afsluiting van straat 

167. Markt 

Veiligheid (verkeer) 

168. Minder auto’s 

169. 30 km-zone rondom plein 

Geen files (goede doorstroom) 

170. Tram rijdt bovenlangs (zoals in 
Beatrixkwartier) 

171. Fietspad direct langs trottoir (zie 
sterroute) 
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172. Gevaar / snelheid van verkeer temperen 

173. Vervoer vriendelijk 

174. Verkeersveiligheid, snelheid, stimuleren 
fietsen 

175. Toegankelijkheid verbeteren (zebra-
paden) 

176. Heg, bloembak, verhoging als omheining 
(veiligheid kinderen) 

177. Veilige oversteken 

178. Wegversmallingen (snelheidsremmer) 

Sociale veiligheid 

179. Schoon, veilig, verlichting 

180. Schoon, ruim, fris 

181. Afsluitbare pleinen (rust in de nacht) 

182. Licht 

Verblijven (samen) 

183. Ontmoetingsplek 

184. Eettafels (sociale functie) 

185. Meer bankjes 

186. Stelletjes bank 

187. Zitkuil 

188. Maak monument toegankelijk (zitten) 

189. Terrassen met tafels en stoelen uit de 
tuinen van bewoners 

190. Buurtgeiten 

191. Prieel 

192. Sociale ontmoetingsplek (banken, terras, 
BBQ-plek) 

193. BBQ  

194. Ruimte voor ontmoetingen 

195. Picknick (2x) 

196. Veel meer groen, zitten, bankjes 

197. Bankjes op de plek waar ook ’s avonds de 
zon schijnt 

198. Zonnig straatmeubilair voor spontane 
ontmoetingen (Bring Your Own drinks) 

199. Buurtschommel voor 5 personen 
(schommelbank) 

200. Openbare WC 

Verblijven (alleen) 

201. Plaatsen om alleen te zijn (rust) 

202. Leesnisjes 

203. Hangmatten 

204. Bankjes 

205. Werkplek creëren 

206. Leesplek (op dak, in park, met leeskast) 

207. Bankje om boom 

208. Rustige omgeving creëren 

Historie 

209. Jaren ’30 versterken door meubilair en 
verlichting 

210. De wijk heeft een beeld nodig i.v.m. het 
bombardement. Initiatief bewoners 

211. Rustiek uiterlijk, sfeer 

212. Franse statuur en grandeur 

213. Monumentaal, Berlage, stijlvol, 
ornamenten, fonteinen 

214. Historie ‘ophalen’ 

215. Gebruik het monument 

216. Waardering voor omgeving: Historische 
plek van maken met een verhaal 

217. Kijkzuilen van hoe het vroeger was: zuil 
met 3D foto vroeger  

218. Monumentale kwaliteit van de bomen en 
gevelwanden 

219. Gebruik de bunker Stuyvesantplein 

220. Inspireren door historische inrichting 

Ondernemers 

221. Bedrijvigheid: mobiele foodtrucks i.p.v. 
haringkraam 

222. Kleinschalige daghoreca: kiosk met koffie 
& broodjes 

223. Visboer Stuyvesantplein naar sparzijde en 
met opening naar plein + beeld 

224. Biertje in de zon (bijvoorbeeld 
Stuyvesantplein incl. horeca)  

225. Terras (met horeca) 

226. Aquarium onder monument (viskraam) 

227. Kiosk omdraaien (Stuyvesantplein) 

228. Bibliotheek buitenplek geven (krantje 
lezen) 

229. Gevel Bibliotheek openen / Entree 
Bibliotheek verplaatsen 

230. Foto op Bibliotheek plakken met zicht op 
interieur 

Sociaal 

231. Adopteer een plein 

232. Wifi 

233. Moderne media inzetten 

234. Blijvend onderhoud in straten, trottoirs, 
wegen 

235. Deelauto’s 

236. Stimuleren buurtbewoner-betrokkenheid 
in/om pleinen 

237. Ken je buren 

238. Hondenplein 

239. Lunch op het plein d.m.v. een app 

240. Laat kinderen met krijt de wijk opfleuren 

241. Nieuwsboom: actuele info Nu.nl 

242. Houdt met basisscholen de wijktuinen bij 

243. Visuele nieuwswand op de Bibliotheek 
met te bedienen nieuwsvensters 

244. Zet een straatpiano in de wijk 

245. Blijvend onderhoud in straten, trottoirs, 
wegen 

246. Samen groenonderhoud (sociale functie) 

247. Sociale functie pleintjes bevorderen 

Overig 

248. Leegstand wegwerken 

249. Deel van de wijk slopen: mooi plein er 
bij 

250. Plek voor daklozen 

251. Wijkgrenzen oprekken 

252. Elk huis een voortuin 

253. Geen busbanen meer
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Enquête  Pleinen Bezuidenhout - Oost     Bewonerswensen       
                                                                                                                                             IbDH   mei 2016 

Groen- vaste planten/ water/ hagen/ pergola
Sfeer - historie
Evenementen- terras/ markten
Kunst- bestaande beelden/ monument 
 
 

Groen- bomen/ bloembakken/ hagen
Sfeer-modern/ historie
Stalling- fietsen
Evenementen- terras  

Groen- vaste planten/ hagen/ open plek
Sfeer- historie/
Verblijven- banken/ picknick
 Sport en Spel- volwassenen

Sfeer- historie
Groen- hagen/ moestuin 
Verblijven- picknick/ zitten 
Stalling- fietsen 

Groen- bomen/ hagen
Verblijven- zitten 
Evenementen- terras/ autovrij
Sfeer- modern

Groen- bomen/ bloembakken 
Sfeer- historie
Verblijven- bank/ zitten
Sport en Spel- volwassenen
 

Groen-  bomen/ besloten/ hagen
Stalling- fietsen
Verblijven- picknick
Sport en Spel - 1 - 6 jaar 

Verblijven- bank
Groen - hagen/ bomen 
Sfeer - informeel
Sport en Spel 1 - 6 jaar

Groen- vaste planten/ hagen
Verblijven- bank
Stalling- fietsen
Kunst- toegepaste kunst

Groen- bomen/ bloembakken 
Kunst- beeldende kunst
Verblijven - bank

Groen - bomen/ bloembakken
Verblijven - zitten/ bank
Stalling - fietsen 

Groen -  bloembakken 
Kunst- toegepaste kunst
Verblijven - bank 

Groen- bomen/ bloembakken
Stalling- auto’s /afval 
Evenementen - terras

Groen - bomen/ bloembakken
Verblijven- banken 
Stalling - auto’s 

Groen - bomen/ bloembakken
Stalling - fietsen/ afval
Verblijven - bank 

Groen - bomen/ bloembakken
Stalling - fietsen/ afval 
Verblijven - bank

Groen - bomen/ bloembakken
Stalling - fietsen

Groen - bomen/ bloembakken
Stalling - fietsen/ auto’s
Verblijven - zitten 

Groen - bomen/ vaste planten/ bloembakken
Stalling - fietsen/ auto’s 

Groen - bomen/  bloembakken
Stalling - fietsen
Verblijven - banken 

Groen - bomen/ bloembakken
Evenementen - terras 
Stalling - fietsen

Groen - bomen/ bloembakken
Stalling - fietsen/ auto’s 
Verblijven - bank 

De pleinen zijn in drie categorieën verdeeld. De drie grootste plei-
nen in de wijk (Stuyvesantplein, Loudonstraat en De Eerensplein) 
bieden de meeste ruimte voor verschillende vormen van gebruik, 
en hebben een betekenis die directe omgeving overstijgt. De 
middelgrote pleinen hebben nu al vaak voldoende ruimte voor een 
groene inrichting, maar meestal beperkte gebruiksmogelijkheden. 
De grote groep kleinere pleinen zijn soms niet meer dan verbre-
dingen van het straatprofiel en hebben een stenig karakter.

Bij de enquête is rekening gehouden met de grootte van de plei-
nen. Voor de grote pleinen konden meer thema’s worden gekozen 
dan voor de kleine pleinen.    

Indeling pleinen in 3 categorieën
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In februari en maart 2016 is er een enquête gehouden onder alle 
bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost. In de enquête 
kon iedereen aangeven welke onderwerpen belangrijk zijn voor de 
pleinen in de wijk: zowel de thema’s op wijkniveau als ideeën per 
plein.

De enquête was gebaseerd op de drie workshops in 2015. Deze 
workshops leverden, naast veel bruikbare ideeën, een goed beeld 
op van de thema’s die binnen de wijk als belangrijk worden 
gezien. In de gehouden enquête werd bewoners en ondernemers 
gevraagd om alle ideeën te waarderen. Daarna kon men per plein 
aangeven welke ideeën het beste op dat plein zouden passen.
In totaal hebben 728 bewoners en ondernemers meegedacht.

In procenten bedraagt de respons ruim 9% (van 7.696 bewoners 
van 15 jaar of ouder). Dat toont de grote betrokkenheid van de 
bewoners bij de herinrichting van de pleinen aan. Uit de analyse 
blijkt dat de enquête is ingevuld door een groep mensen die zeer 
representatief is voor de samenstelling van de wijk. De 
antwoorden geven zo de wensen van de wijk zeer goed weer.
De respons op de enquête was zeer goed en volgt de 
bevolkingsopbouw van de wijk.

Iedereen werd gevraagd om de belangrijkste thema’s voor de 
pleinen in de wijk te waarderen. ‘Groen’ en ‘Verblijven’ scoren als 
thema zeer goed. Dit komt overeen met het beeld uit de eerdere 
workshops.

De verschillende hoofdthema’s kunnen op verschillende manieren 
ingevuld worden: zo kun je het thema ‘Verblijven’ invullen door 
een los bankje te plaatsen, of door een picknickbank te plaatsen.
In de enquête werd gevraagd om al deze mogelijke ideeën te 
waarderen. Dat leverde de hiernaast weergegeven resultaten op.
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Groen (activiteiten) - moestuin Groen (activiteiten) - besloten groene plekGroen (activiteiten) - open groene plek

Groen (activiteiten)

Groen (milieu)

Groen (milieu) - geluiddemper
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Groen (sfeer) - water

Groen (sfeer)

Groen (sfeer) - vaste plantenGroen (sfeer) - bomen

Groen (sfeer) - bakken Groen (sfeer) - pergola Groen (sfeer) - hagen

De verschillende subthema’s zijn in deze visie verdeeld over de 
verschillende pleinen in de wijk. Samen vormen ze het 
Programma van Eisen voor de verschillende pleinen, een 
masterplan voor de pleinen van de gehele wijk. De resultaten van 
de enquete vormen daarbij de basis, maar er is ook gekeken naar 
een evenwichtige spreiding van voorzieningen, en de 
aanwezigheid van bestaande voorzieningen op lokaties die geen 
onderdeel waren van de enquete (zoals de speelvoorzieningen op 
het Spaarwaterveld). Ook de beschikbare ruimte speelt soms een 
bepalende rol. Sommige pleintjes zijn te klein voor de gevraagde 
voorzieningen. Tenslotte is er ook gekeken naar de onderlinge 
relaties tussen de verschillende thema’s:  zo zijn op plekken waar 
vaste planten mogelijk zijn, geen bloembakken meer voorgesteld.

3 Visie
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Sport en spel

      = Lokatie maakte geen onderdeel uit van de enquete

Speelvoorzieningen Spaarwaterveld: 0-6 jaar, 7-12 jaar en 13-18 
jaar oud.

Actieradius kinderen 0-6 jaar oud: 100m
Actieradius jeugd 7-12 jaar oud: 300-400m
Actieradius jongeren 13-18 jaar oud: 1.000m

*

*

*

*

*

* * *

*

Sport en spel - 7-12 jaar

Sport en spel - volwassenen Sport en spel - fitness

Sport en spel - 1-6 jaar Sport en spel - ouder dan 12
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Kunst - beeldende kunst 3D Kunst - toegepaste kunstKunst - beeldende kunst 2D Kunst - monumenten

Kunst
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Cultuur / evenementen / horeca - terrasCultuur / evenementen / horeca - markt

Cultuur / evenementen / horeca

Sfeer

Sfeer - modernSfeer - historie / Berlage Sfeer - informeel / organisch
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Verblijven - picknickbank Verblijven - bijzonderVerblijven - sociaalVerblijven - individueel

Verblijven
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1. Hendrik Zwaardecroonstraat/ Stuyvesantstraat 
2. Van der Capellenstraat/ De Vriesstraat
3. Van der Capellenstraat/ Maystraat
4. Stuyvesantplein 
5. Van Lansbergestraat/ Cornelis van der Lijnstraat
6. Van Heutszstraat/ de Sillestraat

1

2

3

4

5

6

Fase 3

Fase 1

Fase 2

4  De pleinen 
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Stuyvesantstraat / Hendrik Zwaardecroonstraat  

STUYVESANTSTRAAT 

trottoir                     plantvak                        centrale plek                                  rijweg                                                plantvak          trottoir                     

schetsontwerp gemaakt i.s.m. de pleinenwerkgroep
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Het ontwerp voor het pleintje aan de Hendrik Zwaardecroon-
straat / Stuyvesantstraat krijgt een groene sfeer met plekken om 
te zitten en een kleine plek met een spelaanleiding.
 
De groene sfeer wordt opgebouwd uit 2 vakken met vaste 
planten, siergrassen, lage groenblijvende heesters, haagbe-
planting en meerstammige bomen. Aan beide zijden van het 
plein worden houten zitbanken geplaatst die de vorm van het 
plantvak volgen. 

Aan 2 zijden van het plein wordt een haagbeplanting aange-
plant, met daarachter een groot aantal fietsnietjes en de 2 
fietstrommels (herplaatst).  

Op de centrale plek op het plein worden als spelaanleiding 3 
zwerfkeien geplaatst. 

De trottoirtegels liggen rondom het plein(langs de gevels) en het 
middengedeelte is bestraat met gele klinkers.

De bomen op het plein zijn duidlijk anders dan de bomen in 
de straat. Ze zijn meerstammig en hebben een transparante 
boomkroon.  
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Van der Capellestraat / Maystraat  

Op de hoek van de Maystraat en de Van der Capellestraat is bij 
de herinrichting van de straten een verruimd trottoir gemaakt. 
Op deze hoek is een boom geplant en rondom de boom wordt 
een betonnen band met een betonnen zitrand voorgesteld. 
In de ontstane cirkel worden vaste planten aangeplant.  
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VO   Van der Capellestraat / De Vriesstraat  

Op de hoek van de Sibergstraat, De Vriesstraat en de Van der 
Capellestraat is bij de herinrichting van de straten een verruimd 
trottoir gemaakt. Op deze hoek is een boom geplant en rondom 
de boom wordt een betonnen band met een betonnen zitrand 
voorgesteld. 
In de ontstane cirkel worden vaste planten aangeplant. 
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Stuyvesantplein 

Het Stuyvesantplein is het grootste plein plein in Bezuidenhout 
Oost. Het plein ligt redelijk centraal in de wijk en is verbonden met 
lange doorgaande wegen, zoals de Loudonstraat en de Juliana 
van de Stolberglaan. 

De Stuyvesantstraat is een lange diagonaal in de wijk die veel 
woonstraten met elkaar verbindt. De visuale aslijn loopt over het 
Styuvesantplein. Vanuit de woonwijk is het plein door deze lange 
zichtlijn goed zichtbaar. 

Door de doorgaande route Juliana van Stolberglaan - 
Loudonstraat (incl. de tramlijn) heeft het plein een belangrijke 
verkeersfunctie. Daarnaast is het plein belangrijk voor recreatief 
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Stuyvesantplein 

verblijf.  

In het ontwerp heeft het plein een groene rand en een grote 
centrale verharde plek met in het midden het bestaande 
monument. Het monument is een zgn. bloemenfontein met een 
trappartij en 4 stenen leeuwen.
Door een aanpassing van de straten rond het plein, en het beter 
benutten van de ruimte van de voormalige tramkeerlus, kan het 
verharde middengedeelte vergroot worden, en tegelijkertijd de 
rand rond dit middengedeelte meer vergroend worden.
De groene rand is opgebouwd uit een grasstrook, een 
haagbeplanting met daar achter een plantstrook met vaste 
planten en bloeiende heesters. In de grasstrook ligt een 
reservering voor het OV (studie voor aanpassingen t.b.v nieuw  
materieel HTM). 
Op de kop van het middengedeelte is een verhoogd plateau 
aangelegd met 2 plantvakken, met daartussen een open ruimte 
geschikt voor een podium. 
Vanuit de Pahudstraat en de Loudonstraat is het plein bereikbaar 
via nieuwe toegangen voor voetgangers. 

Uit de enquete en de workshops is gebleken dat een betere, meer 
centrale plek van de kiosk op het plein wenselijk is. Ook in het 
kader van aanpassingen aan de trambaan is verplaatsing van de 
kiosk noodzakelijk. De kioskhouder heeft aangegeven nieuwbouw 
te willen plegen.  Een mogelijk nieuwe locatie op het plein is op 
het podium.  Hier is ook ruimte voor een klein terras. 
Een nadere uitwerking is gewenst waarbij rekening wordt 
gehouden met de aslijn over plein en dat de voorzijde van de 
kiosk gericht is naar het middengedeelte. Voor de herinrichting op 
korte termijn wordt uit nog uitgegaan van handhaving van de 
bestaande kiosk.

Schets met indicatieve lokatie nieuwe kiosk
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Dit pleintje met zijn karakterisieke driehoekige vorm wordt 
gedomineerd door 3 monumentale bomen.
In het voorstel is het gazon onder de bomen vervangen door 
siergras met vaste planten (schaduwminnende soorten). 
In het voorstel zijn op de hoeken van de straat extra fietsnietjes 
geplaatst. 

HUIDIGE SITUATIE 

Van Lansbergestraat / Cornelis van der Lijnstraat 
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Van Heutszstraat / De Sillestraat

In het ontwerp is het verkeerspleintje met de twee bomen 
samengevoegd met het voorplein bij het verzorgingstehuis 
(het pleintje met de grote boom). Zo ontstaat er meer bruik-
bare ruimte voor verblijf en kijkgenot. Op het nieuwe plein 
zijn rondom de bomen plantvakken met vaste planten aange-
bracht. De plantvakken zijn opgesloten met betonbanden  en 
voorzien van zitranden. 

Op plein zijn extra fietsbeugels geplaatst. 
Een rij-loper op het plein maakt het mogelijk om ouderen te 
halen of te brengen bij het verzorgingstehuis. 

VAN HEUTSZSTRAAT

D
E 
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VAN HEUTSZSTRAAT 

HUIDIGE SITUATIE 
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