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Benoemen van kwaliteiten en verbeterpunten



Verbindingen binnenstad zwak, park is onzichtbaar, historische route ontbreekt



Poort en brug zeer waardevol voor uitstraling en verhaal van het park, iconisch
Overige historische elementen verstopt en onzichtbaar



Grote en monumentale bomen waardevol en divers, in het maaiveld ontbreekt diversiteit
Tegelijk groen ook in slechte staat, met name rond de houthandel



Noordelijke rand erg dichtgegroeid, sociaal onveilig
Park nodigt weinig uit tot verblijf en gebruik, saai en vooral doorgangsgebied



Meubilair oogt wat sleets en staat niet altijd op een goede plek



Benoemen van wensen en kansen



Geschiedenis door zicht, gevoel en verhaal
Verwijzing naar tussengracht

Verblijfsplek en levendigheid

Verbinding met het water

Verhogen biodiversiteit

Verbinding met omgeving

Behoud en ontwikkeling van groen



BASIS VOOR DE VISIE



Kern van de visie

HISTORIE GROEN

DUURZAAMHEID

FUNCTIES

VERBINDINGEN



visie - HISTORIE



De bakermat van Weert: een samenhangend en functioneel systeem

kaart Jacob van Deventer 1565



Hoe zag het kasteel er uit?



Vanaf 1703 kasteel geslecht, verval



Ruïne-romantiek, herinneringen aan het kasteel, omslag vanaf 1841



Ruïne-romantiek, herinneringen aan het kasteel, omslag vanaf 1841



Een formeel en besloten eiland met een dynamisch veld er omheen



Historisch verhaal basis voor nieuw stadspark
Een samenhangend systeem (objecten, gracht en oever)



Historie als hart, en een ‘veld’ er omheen
Begrenzen en licht optillen van de voorhof maakt historie leesbaar



Gradaties in het gebied, half-open grens voorhof versterkt de relatie met de omgeving

besloten,
formeel

half besloten,
semi-formeel

open,
informeel

open,
informeel



Zichtlijnen naar karakteristieke objecten en punten, het verhaal van het gebied vertellen



Kasteel, voorhof, gracht met oevers, en velden er omheen



Referentiebeelden begrenzing voorhof



Interpretatie van de tussengracht, (on)mogelijkheden



visie - GROEN



Versterken en verrijken - diversiteit bomen behouden en uitbreiden



Versterken en verrijken - diversiteit in het maaiveld, verschillende plekken markeren





visie - FUNCTIES



Mogelijke functies in het park: ankerpunten verbonden door routes
BOOMGAARD

TERRAS / KIOSK
HARTSPELEN / 

STANDBEELD / KIOSK



Impressie - Voorhof als hart





Mogelijkheden voor hergebruik spanten voormalige houthandel



Mogelijkheden voor hergebruik spanten voormalige houthandel: multifunctioneel paviljoen

SPELEN



Mogelijkheden voor hergebruik spanten voormalige houthandel: multifunctioneel paviljoen

OPTREDEN



Mogelijkheden voor hergebruik spanten voormalige houthandel: multifunctioneel paviljoen

EXPOSITIE



Mogelijkheden voor hergebruik spanten voormalige houthandel: multifunctioneel paviljoen

KIOSK



Mogelijke functies in het park: diversiteit en levendigheid + ruimte voor initiatieven

SPELEN

INSECTENHOTEL / 
BIJENKASTEN

SPORT / 
SPEL

RELAX / 
WATER





Impressie - ‘velden’ met diverse functies en ruimte voor initiatief



gracht met bestaande brug en poort gracht met vlonder aan het water gevarieerde parkzone met plekken,
open rond het kasteel-eiland, 
meer gesloten naar de buitenranden

Voorhof met pluktuin, paviljoen en verblijfsplekken, omsloten door haag, 
opening in haag zorgen voor toegankelijkheid en zicht op de omgeving

kasteel locatie tussengracht grachtVoorhof met pluktuin, paviljoen en verblijfsplekken, omsloten door haag, 
opening in haag zorgen voor toegankelijkheid en zicht op de omgeving



visie - VERBINDINGEN



Duidelijke entrees, hiërarchie in routes, nieuwe verbindingen en opgave voor de singel + Biest

?

?

?



Situatie aan de singel



Bijzondere brug vormt accent aan de singel, verbindt park met binnenstad



Nu: zorg voor meer en betere oversteken. 
Toekomst: singel, Biest (en Recollectenstraat) onderdeel van parkbeleving



visie - DUURZAAMHEID



GEZOND
verblijf, sport, spel

CIRCULAIR
hergebruik

FLORA en FAUNA
biodiversiteit



SAMENVATTING



HISTORIE GROEN

DUURZAAMHEID

FUNCTIES

VERBINDINGEN



Een park met verschillende sferen, ruim baan voor historie, verbonden met de stad



Bescheiden, maar herkenbare entrees ontsluiten het park en de historie



Meer diversiteit: plekken voor iedereen, duurzaam en rijk groen



Een herkenbaar hart, multifunctioneel, 
uitnodigend en verbonden





Eenheid langs de oevers van de gracht Diversiteit in de rand





Gradaties van beslotenheid en formaliteit


