
De Savornin Lohman Parc……. Jardin du Savornin Lohmanplein…. Park op het Savornin Lohmanplein 

      
 

Momenteel heeft ‘ons’ plein niet echt ingangen/uitgangen. 2 vlakken groen met daar tussen een jaren 50 
schoolplein. Loop verbindingen zijn er tussen de vlakken niet  
Mijn wens zou zijn dat het plein een meer park achtig karakter zou krijgen. Met ook een ingang(en) aan de 
zijde van de Laan waardoor ook niet-bewoners uitgenodigd worden een ommetje te maken door het groen.  
 

Ik hou van de architectuur waarin onze huizen gebouwd zijn en zou graag 
ook die sfeer in het nieuwe ontwerp terug willen zien. Strakke lijnen of een 
speels meanderend wandelpad van fijn grind in de lengte van het plein 
langs de verschillende gebruiksfuncties; gras om te zitten/voetballen, een 
tuintafel om aan te eten, de zandbak en de eerder genoemde Jeu de 
boules baan lijkt mij ook leuk. Zij ingangen langs de lange zijden. 
Bij het bestraten bijvoorbeeld de grijze klinkers van de Grote markt 
hergebruiken. (zag ik bij Minerva aan het einde van het Zuiderdiep) 
Maar ook gebruik van rode klinkers voor een ‘warme’ knussere klassieke 
sfeer. 
 
Veel groenblijvende hagen die de randen van het plein/park markeren. 
Hufterproof meubilair om op te zitten zoals verhoogde plantenbakken waar 
je op de randen kunt zitten. Uiteraard alle bomen laten staan! En lagere 
begroeiing toevoegen. Welke groen blijven in de winter maar ook met 
bloeiers in het voorjaar en de zomer. Goed voor insecten en vogels. Het 
speelhuisje mag ‘vernieuwd’ geplaatst worden in de speeltuin voor de 
kinderopvang aan de andere zijde van de laan. 
 
Wat betreft de Laan zou ik wensen dat deze tussen de verlengde Hereweg 
en de van Houtenlaan versmald wordt. Maar wel zo breed dat auto elkaar 
goed kunnen passeren. Dit is nu erg hinderlijk vlak voor de drempel bij de 
verlengde Hereweg. En heeft mij al €2400 schade aan mijn auto 
opgeleverd. Dus daar parkeer ik nooit meer mijn auto. Verhoogde 
parkeerplaatsen langs de weg zou een uitkomst zijn. Zoals recent 
gerealiseerd aan de van Houtenlaan. De ingang en uitgang van het plein 
voor autoverkeer zou van mij dan ook verhoogd mogen worden. Dit helpt 
bij het optisch versmallen van de laan en geeft ruimte voor nog meer 
groen/bomen. Wat aansluit bij de definitie van een Laan; “een weg 
geflankeerd door bomen/groen”. 

 
 
 

 
 

 
de foto’s zijn toegevoegd om 

een sfeer aan te geven……  

In steekwoorden: 
- oude ‘plein’-sfeer behouden  -  meer groen en intiemer/knusser  -  grasveldje, zandbak, 

jeu de boules -  meer eenheid  -  uitnodigend voor iedereen  -  versmalde Laan, 30km,  
- verhoogde parkeerplaatsen 


