
Uitkomst inventarisatie groenaanplant en inrichting speelplek  

Het Palet 
 

Groenaanplant 

 

Voor de invulling van het groen rondom de nieuwe appartementen van Het Palet aan de 

Willem de Zwijgerlaan zijn de volgende voorkeuren aangegeven (de voorgelegde 

keuzemogelijkheden per locatie kunt u bekijken op www.leusden.nl/hetpalet): 

  

Locatie 1 beplanting rondom parkeerplaats (totaal 13 stemmen) 

De meeste stemmen (8) zijn uitgebracht voor de boomsoort Perzisch IJzerhout (Parrotia 

persica ‘Vanessa’)  

 

Locatie 2 Beplanting rondom oostelijke huizenblok (totaal 11 stemmen) 

Boom 1 De meeste stemmen (8) zijn uitgebracht voor de boomsoort Japanse Kersenboom 

(Prunus Serrulata)  

 

Boom 2 De meeste stemmen (8) zijn uitgebracht voor de boomsoort Japanse Kersenboom 

(Prunus Serrulata)  

 

Algemene opmerking van een aantal bewoners was of op deze locatie meer bomen 

aangeplant kunnen worden. Wij hebben besloten om eerst  de twee geplande bomen te 

planten. Mocht na het eerste groeiseizoen de wens voor meer bomen blijven bestaan, dan 

staan wij ervoor open om hierover opnieuw in gesprek te gaan met omwonenden.      

 

Locatie 3  Verhoogde plantenbakken tussen nieuwe huizenblokken (totaal 16 stemmen) 

De meeste stemmen (10) zijn uitgebracht voor de boomsoort Beverboom (Magnolia 

soulangeana)  

 

Locatie 4  zuidzijde westelijk huizenblok  

Boom 1 en 2 De meeste stemmen (6) zijn uitgebracht voor de boomsoort Japanse 

Kersenboom (Prunus Serrulata) (totaal 13 stemmen). 

 

Boom 3 Hier zijn evenveel stemmen uitgebracht op zowel de Kansenboom (5) als op de 

meerstammige Krentenboom (5) (totaal 10 stemmen).Wij hebben gekozen om hier een 

meerstammige Krentenboom (Amelanchier Lamarckii)  

aan te planten. 
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Boom 4 en 5  

Hier zijn ook evenveel stemmen uitgebracht op zowel de Japanse Kersenboom (4) als op de 

meerstammige Krentenboom (4) (totaal 11 stemmen). 

Ook hier heeft de gemeente daarom een keuze gemaakt voor een meerstammige 

Krentenboom (Amelanchier Lamarckii). 

 

Locatie 5 groeninrichting rondom speelveld (totaal 15 stemmen) 

De meeste stemmen (12) zijn uitgebracht voor de boomsoort Japanse Zelkova (Zelkova 

serrata ‘Flekova’)  

 

Locatie 6 groenvakken rondom parkeerplaatsen langs de Van Boetzelaerlaan 

Hier werd de opmerking gemaakt dat bewoners graag wat beplanting met meer kleur wilden 

hebben.  

De gemeente Leusden heeft daarom gekozen om het middelste plantvak te beplanten met 

Struikganzerik (potentilla fruticosa ‘Goldfinger’) 

In de overige twee vakken wordt struikkamperfoelie aangeplant. De twee Japanse esdoorns 

die worden bijgezet, worden afgestemd op de soort die al aanwezig is in één vak (Acer 

palmatum ‘Dissectum’). 

 

Locatie 7 groenvakken langs de Willem de Zwijgerlaan (totaal 12 stemmen) 

De meeste stemmen (7) zijn uitgebracht voor de boomsoort Valse Christusdoorn (Gleditsia 

triacanthos ‘Sunburst’). 

 

Speelplek 

 

Bij de planvorming in 2010 heeft de klankbordgroep voor de locatie ’t Palet en Kruisgebouw 

aangegeven een speelplek op de plek van ’t Palet te willen behouden. Een speelplek biedt 

gelegenheid voor ontmoeting  en versterkt de sociale cohesie in de buurt. Het zorgt voor 

levendigheid en het geeft voor kinderen een plek om zich te ontwikkelen in hun directe 

woonomgeving. Naar verwachting neemt het  aantal kinderen toe door de bouw van de 

appartementen.  

 

Op de inventarisatie van de voorkeursinrichting voor de speelplek hebben wij in totaal 17 

reacties ontvangen. Vijf reacties waren afkomstig van omwonenden die liever geen 

speelplek op de locatie willen, of liever een ander type speelplek (trapveld). De inventarisatie 

die is gehouden ging er vanuit dat er op deze locatie een speelplek wordt gemaakt. Met 

deze reacties is daarom geen rekening gehouden.  
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De 12 positieve stemmen waren unaniem voor de keuze van het klimparcours als 

speeltoestel. Als speelthema gaat de voorkeur uit naar Fort (7 stemmen ) en als 

spelaanleiding zijn de klauterrotsen favoriet (9 stemmen).  

 

Op basis van deze stemming wordt er een definitief ontwerp gemaakt. 

 

 

 

 

 


