
HERSTELPLAN VALWIND LEERSUM
Kerkplein: het groene hart van het dorp

water bergen en infiltreren

minder steen, meer groen....
bomen niet in, maar naast terras

terugdringen hittestress

duurzame standplaats bomen

schetsontwerp groenvakken en bomen Kerkplein

Van de schaduwrijke groene lindelaan op het Kerkplein is er na de valwind aan de oostzijde nog 
maar één boom over. Bij de herplant van de bomen willen we ze niet in verharding, maar in 
grote plantvakken met bloeiende vaste planten zetten. Hierdoor slaan we twee vliegen in één 
klap. De bomen krijgen meer groeiruimte waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen en het 
aanzien van het stenen plein wordt een stuk groener. Bovendien voorkomen we zo hittestress 
en kunnen we extra regenwater opvangen dat in tijden van droogte weer water afgeeft aan de 
beplanting. 

In de uitwerking zal goed gekeken worden hoe alle functies op het plein (markt, fietsenstallen, 
autoverkeer etc.) in detail op elkaar afgestemd worden. In het schetsontwerp ziet u dat de 
groene strook op meerdere plekken wordt onderbroken zodat panden en parkeerplekken goed 
bereikbaar blijven. De terrassen komen op dezelfde plek terug. Ze krijgen meer zon doordat de 
bomen niet op het terras worden teruggeplant maar in de plantvakken aan de zijkanten.

Het kerkplein voor de valwind met de volwassen lindelaan op een verder 
volledig verhard plein.

Het kerkplein nu met aan de oostzijde nog maar één linde over.

terrassen

Schermlaan

Rijksstraatweg

referentiebeeld verhoogde plantvakken met grassen en bloeiende planten

Sfeerbeeld Kerkplein na herplant van vijf nieuwe lindes in grote groenvakken met zitranden rondom



HERSTELPLAN VALWIND LEERSUM
Galgenbosje: ruimte voor de natuur

herstel van het bosje.... besloten karakter
rust

ruimte voor de natuur herstel paden

waterberging en infiltratie

schetsontwerp herstelplan Galgenbosje

De randen van het bosje (donkergroen) worden aan-
gevuld met heesters en bomen die samen uitgroeien 
tot een dikke groene rand. In het hart en richting de 
Lomboklaan blijft het bosje iets meer open zodat er 
licht tussen de bomen doorvalt en kruiden en grassen 
een kans krijgen in de nattere lage delen van het bos-
je (cirkels).

De halfverharde paden op de ‘dijkjes’ worden waar 
nodig hersteld en behouden hun natuurlijke karakter 
als halfverhard bospad (witte lijnen). 
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Sfeerbeelden voor het natuurbeeld in het herstelde Galgenbosje
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