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ontwerp 2011-2013   |   uitvoering 2014>   |   omvang 20 ha   |   locatie Waddinxveen|   opdrachtgever CV Park Triangel

Park Triangel vormt het hart van een nieuwe woonwijk in 
Waddinxveen. Hier kunnen bewoners wandelen, spelen, 
sporten of picknicken. Verschillende bomen en heesters geven 
elk seizoen een andere kleur aan het park. Speciale plekken 
bieden afwisselende ruimtelijke en zintuiglijke ervaringen. 
De groene oevers en de brede watergang geven het park 
een natuurlijke uitstraling. Kortom, een ideaal uitloop- en 
verblijfsgebied bij de wijk. 

natuurvriendelijk
Ten zuiden van Waddinxveen verrijst een nieuwe wijk met circa 
2700 woningen: Park Triangel. Waar Triangel duidt op de vorm 
van het plangebied, beschrijft de toevoeging Park de centrale 
parkzone die de verschillende plandelen met elkaar verbindt. 
Het park is de strategische verbinding tussen zeven buurten die 
gefaseerd worden ontwikkeld. Al voor de eerste bewoners zich 
vestigen in de wijk, dient het park een aantrekkelijke uitstraling 
te hebben en gebruik te stimuleren. Later te ontwikkelen 
plandelen dienen aan te sluiten op het park dat dan tot wasdom 
is gekomen. Op basis van een vastgelegde hoofdplanstructuur 
heeft Buro Lubbers een inrichtingsplan voor het park gemaakt.
Het parkconcept is gebaseerd op zijn specifieke ligging aan 
het water. Deze landschappelijke kwaliteit wordt optimaal 
benut door het creëren van een nieuwe watergang, die het 
park los legt van de woonwijk. Het park wordt hierdoor een 
eiland, een wereld op zichzelf met een eigen identiteit. Het 
is een speciale plek waar de wijkbewoners naar toe kunnen 
gaan. Naast dit zogenaamde parkeiland bevindt zich een 
kleiner eiland, het seringeneiland, met een uitkijkheuvel. Het 
bijzondere karakter van het park wordt onderstreept door de 
oevers van de eilanden op een natuurvriendelijke manier in te 
richten. De natuurlijke uitstraling van het park vormt hierdoor 
een aantrekkelijk contrast met de strikte bebouwingsstructuur 
van de wijk. Het park en de wijk worden met elkaar verbonden 
door een serie bruggen. 

Zintuiglijke ervaringen
De organische vorm van het parkeiland volgt de contour van 
het plangebied. Deze vormentaal is consequent doorgezet in 
de inrichting van de eilanden. De basis van het grote parkeiland 
bestaat uit gras waaruit clusters bestaande uit meerdere 

Park Triangel

clumps zijn gespaard. Hierdoor ontstaat het beeld van kleine, 
groene eilanden die gegroepeerd zijn op een groot eiland van 
gras. De open plekken op het gras, tussen de eilandclusters, 
zijn geschikt als speelveld. 

Elk cluster bestaat uit verschillende clumps met een andere 
identiteit die wordt bepaald door een markante beplanting 
van exoten. Zo zijn er onder meer clumps met cipressen, 
kersen, samengesteldbladige bomen of trompetbomen. De 
grote diversiteit aan bomen en heesters geeft het park in elk 
jaargetijde een eigen kleur. Deze verscheidenheid verwijst 
bovendien naar de regionale tuinderscultuur. Daarnaast heeft 
elke clump een ander programma: spelen, sporten, plukken, 
bezinnen, waarnemen, ontmoeten. Het programma van 
de clump en de soortkeuze van de beplanting bepalen de 
positionering van de bomen en heesters binnen de grenzen 
van de clump, bijvoorbeeld centraal gegroepeerd, als losse 
elementen of helemaal opgevuld. Elke clump biedt zo een 
andere ruimtelijke en zintuiglijke ervaring. De ene plek evoceert 
een sterke visuele beleving, een andere een auditieve door het 
ruisen van de bladeren of een olfactorische door welriekende 
bloesem. De ene plek geeft beschutting voor contemplatie, de 
andere laat ruimte voor sport en spel. Ondanks de veelzijdigheid 
van beplanting en programma is het park toch één geheel. 
Dat komt onder meer door de eenheid van het meubilair. De 
zitelementen, de brughoofden, de speelvoorzieningen en het 
uitkijkpunt zijn duidelijk familie van elkaar. 

Picturale enscenering
Zoals elke clump een andere interne ervaring oproept, zo 
bieden de clumps ook telkens een andere aanblik bij het 
wandelen door het park. De slingerende wandel- en fietsroutes 
die het eiland en de clumps doorsnijden, zijn hierop zorgvuldig 
afgestemd. Door de picturale enscenering van de clusters 
en de clumps ziet het park er telkens anders uit. Elementen 
worden even aan het oog onttrokken of zien er vanuit andere 
invalshoeken anders uit. Wandelen in Park Triangel wordt een 
afwisselende gebeurtenis. Voor een helikopterview op het park 
kan men het uitkijkpunt op het kleine seringeneiland bestijgen. 
Ingericht als vlindertuin die de zintuiglijke waarneming prikkelt, 
biedt ook deze plek een andere, bijzondere ervaring.
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