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Aanleiding 
 
 Van der Valk aan de Aalsterweg gaat op eigen terrein uitbreiden en verbouwen met onder andere de 
bouw van congrescentrum Elysion. De bijbehorende groenopgave (minimaal 10% van de toename in 
BVO) die zij voor ogen hebben is grofweg in drie delen op te splitsen: Aan de westzijde van het 
plangebied (afbeelding 1) wordt tot 30 meter bebouwing en verharding verwijderd en vegroend (1). 
Van daaruit worden trapsgewijs groene daken aangelegd op bestaande en nieuwe bebouwing tot 
aan de nieuwe daktuin (2). Tot slot wordt aan de Oostzijde een groenzone aangelegd tussen de 
Aalsterweg en de oostelijke parkeerplaats (3). Wij adviseren daarbij nog om langs de zuidzijde een 
kwalitatief hoogwaardige bomenrij aan te planten (4).  
 
 

 
 
 

 



 

Advies 
 

Aan de westzijde van het plangebied adviseren wij om de vergroening op het maaiveld aan te laten 
sluiten op het beekdallandschap van de Tongelreep om zo optimaal mogelijk aansluiting te vinden op 
de ecologische waarden van de Genneper Parken in zijn geheel. Het beekdal kenmerkt zich door 
kleine bosjes, houtsingels en kruidenrijke vegetatie (zie ook Bos van bron en beek in de kansenkaart 
biodiversiteit van de gemeente Eindhoven). Soorten waaraan men moet denken zijn Zwarte Els, Berk, 
zwarte bes, wolfspoot, moeraswalstro, lis, grote kattenstaart, etc. Bijkomend voordeel is dat dit type 
vegetatie niet tot nauwelijks onderhoud vergt. Op deze manier wordt het beekdal van de Tongelreep 
versterkt en krijgen de bijbehorende doelsoorten extra leefgebied.  

Kruidenrijk gras en struiken kunnen worden doorgetrokken naar de daktuinen, waarbij men wel 
rekening dient te houden dat daktuinen over het algemeen een andere waterhuishouding hebben 
dan het maaiveld. Hier gaat men richting vegetatie die hoort bij Elzen-Essenbos of berken-elzenbos 
typen. Bewatering van de daktuinen het liefst met opgevangen hemelwater.  Men kan hier ook 
denken aan het plaatsen van bijenkasten en/of insectenhotels.  

De groenzone aan de Oostzijde moet een  representatieve uitstraling krijgen, waarbij natuurwaarden 
nog steeds uitgangspunt zijn. Hierbij kan men denken aan het aanleggen van één or meerdere wadi’s 
omgeven door kruidenrijk gras dat jaarrond bloeit (zie ook Bloemrijk grasland in de kansenkaart 
biodiversiteit van de gemeente Eindhoven). Qua bomen zou het hier mooi zijn om deze door te 
trekken van de soorten aan de westzijde van het plangebied, maar ook hier weer afhankelijk van de 
bodemgesteldheid (vochtigheid/zuurgraad).  

Het huidige terrein is grotendeels omzoomd met een ijzeren hekwerk. Daar waar mogelijk raden wij 
aan deze te vervangen door natuurlijke aanplant in de vorm van heggen. Door op een goede manier 



soorten aan te planten zoals bijvoorbeeld Meidoorn, Sleedoorn etc. ontstaat een natuurlijke 
afscheiding waar mensen niet doorheen kunnen maar kleinere fauna soorten wel.  

Algemeen 
 

Voor de inrichting van het groenplan adviseren wij om een landschapsarchitect in de armen te 
nemen. Deze zijn over het algemeen bekwamer om dit soort ecologische inrichting invulling te geven 
dan de gemiddelde hovenier. Met name aan de westzijde is het van belang om de vochtigheid en 
zuurgraad van de grond te weten om specifieke doelsoorten aan te planten.  

Daarnaast is het noodzakelijk om een ecologische quick-scan uit te voeren zodat er in het plangebied 
ruimte kan worden gemaakt voor fauna die veel in het gebied voorkomt. Door middel van 
natuurinclusief bouwen zijn er prima mogelijkheden om verblijfsplaatsen voor bijvoorbeeld 
vleermuizen, gierzwaluwen maar ook bijen, vlinders en andere insecten aan te leggen.  

Tot slot adviseren we om een Boom Effect Analyse te laten uitvoeren voor alle bomen in het 
plangebied. Op basis van deze BEA, inclusief waardebepaling, kan worden bepaald of de bomen op 
de juiste wijze behouden kunnen blijven of dat het verstandiger is ze te kappen met bijbehorende 
compensatie. als zij behouden kunnen blijven, welke mitigerende maatregelen er nodig zijn om deze 
niet door de bouwwerkzaamheden te laten beïnvloeden. Overigens zijn de eiken aan de Noordrand 
eigendom van de gemeente, dus overleg hierover met de gemeente is noodzakelijk. 

 

 

Conclusie 
Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover voorgenomen groen ontwikkeling en wij kijken 
uit naar het definitieve inrichtingsplan.  

  
 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 


