foto huidige situatie, het open karakter van het gebied is nog steeds aanwezig
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foto huidige situatie, Munnikenweggetje
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foto´s na aanleg, waterberging en natuurontwikkeling ende kruisbrug met bestaande grote wilg

1976-1981

Houtkamp, Leiderdorp
Kerngegevens

De eerste ontwerpen voor ‘De Houtkamp’ dateren uit 1963-1966. Hoofddoel is het ontwikkelen van een

Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp

“groene plek” waarin de verhoudingen en overgangen tussen stad en land, cultuur en natuur centraal

Plaats: Houtkamp, Leiderdorop

staan.

Ontwerp: 1976-1981
Omvang fase V: ca. 4,5 ha.

In het meest noordelijk gelegen gedeelte (fase V) ontwikkelt zich door het jarenlange braakliggen een

a d vise u rs voor de buitenruim te

flora en fauna, die door een groep van de bevolking hoog wordt gewaardeerd. Naar aanleiding hiervan

planbu ro in fra g ro e n

Toelichting project

wordt in 1976 gestart met een aangepast plan waarin de oorspronkelijke bouwkundige, architectonische vormgeving plaats maakt voor een natuurlijker beeld.
Het gebied krijgt een open karakter waarbij ruimte voor waterberging wordt gecombineerd met natuurlijke ontwikkeling door een groot gedeelte af te plaggen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Het open karakter van het gebied wordt gewaarborgd door bij het ontwerp beheersrichtlijnen op te
stellen.
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Een oud tracé van het “Munnikenweggetje” (oude kade) wordt hersteld. Op de plek waar deze route
kruist met de centrale route door het park wordt de aanwezigheid van een grote wilg aangegrepen om
met een kruisbrug een markante ontmoetingsplek in het park te creëren.
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