Tuinieren:
gemeenschappelijk,
plukgelegenheid

spelaanleiding in
het straatbeeld
ook dienst doend
als zitelement
voor ouderen

Picknicken .Hondentoilet
..

gel
n we
Groe

BBQ
Bankencirkel
met tafel

Ontmoeten:
petanquebaan -->
groene wegel of bij
gemeenschapshuis

Schaduwplek

Genieten van natuur -->
onderhoud!

Bewegen

Katrinahof:
Bankjes /
picknick +
voldoende
breedte
voetpaden

Spelen

Sporten --> park + parcours
door de wijk

Wandelen

Tuinstraat 1

Tuinstraat 2

Hoek Conscience / W. Elsschot:
Spelen en rusten -- denk aan
nieuwe gezinnen + de
kleinkinderen
Oudere eigenaars met grote
tuin willen rust op straat
bewaren

Tuinstraten

Welke foto's passen bij onze
behoeften en bezorgdheden uit
vorige ronde?

Groene wegel

banken
met
rugleuning
voorzien

Tuinstraat mag
toch wel wat
groener zijn
dan dit. Nog te
veel verhard

Welke foto's kies je voor de
TUINSTRATEN?
Waar zie je dit en waarom?
lage
beplanting,
onderhoud
svriendelijk

Meest
aantrekkelijk,
maar zal
bestrating
duurzaam zijn?

Wel rekening
houden met
toegankelijkheid

Ingezaaide
dallen

In brede
tuinstraten is
toch voldoende
plaats voor
ﬂinkere bomen?

Boomkeuze
op maat
van de wijk

Welke foto's kies je voor de
GROENE WEGEL?
Waar zie je dit en waarom?

Met
tafel
Bomen geven
ander soort
schaduw dan
luifel

Bomen beter
onderhouden

Wel of geen
vuilnisbakken?

Typ hier
commentaar

Stap 1 - Functies of behoeften benoemen

Stap 2 - Eerste concrete ideeën verzamelen

Welke functies vinden wij belangrijk voor
1) twee tuinstraten + 2) groene wegel?
Waar zien we die ongeveer?

Hoe zien we dat dan concreet in de omgeving?
Welke ideeën hebben we nu al voor de concrete
inrichting? Waar zien we dat?

Ontspannen

Samenzijn

Feesten

Kunst

Rusten

aperoplaats

Lezen

Dieren

Nog andere?

Samen doen

type hier 1
concreet
idee

type hier 1
concreet
idee

2
e tuin
ctiev
Colle

Collectieve tuin 1
Collectieve tuin 3

Collectieve tuinen

Welke foto's kies je voor de
COLLECTIEVE TUINEN?
Waar zie je dit en waarom?

Hangjongeren
niet te
vergeten!

Beetje uit het
zicht, toch met
voldoende
sociale
controle

Noteer jullie commentaar
1 opmerking = 1 post-it

Graﬁtti
muur

Parcours
door heel
de wijk met
ﬁnish

Meer
privacy

Ruimte voor
jongeren/jonge
wijk

Goede
afspraken
mbt
moestuin!

Teveel
privacy!

Composthoop

Samen tuinen
= samen
materiaal
bewaren

Open tuin,
meer voor
jong
publiek

Kinderen
kunnen
elkaar
vinden

typ hier
commentaar

Planten die
schaduw
kunnen
geven

Geen afdaken
voor materiaal
maar om te
buiten te kunnen
bij slecht weer of
heel mooi weer

Bio-tuin
ondersteund
door
gemeente

Katrinahof
bereikbaar
voor andere
bewoners van
de wijk

Bewoners
Katrinahof
deel uitmaken
van de wijk!

Input van
mensen die
er uiteindelijk
wonen

Mensen zelf
tafels
buitenzetten
Afsluitingen
met
aanplanting
en/groen

Sleep
op kaart
Tafel voor
verschillende
functies...

T.h.v. het
buurthuis

=
Zomersport

Ijsjes

Veel licht in
het park:
veiligheid

Stap 1 - Functies of behoeften benoemen

Stap 2 - Eerste concrete ideeën verzamelen
Rekening
houden met
'waar de zon
op dat
moment is'

Welke functies vinden wij belangrijk voor
collectieve tuinen?
Waar zien we die ongeveer?
Ontspannen

Hoe zien we dat dan concreet in de omgeving?
Welke ideeën hebben we nu al voor de concrete
inrichting? Waar zien we dat?

Rusten

Onderhoud
wegels
door
gemeente
op te volgen!!!

Spelen

Samenzijn

Ontmoeten

Genieten van
natuur

Feesten

Kunst

Katrinahof,
niet te
afgebakend

Kinderen
gezamenlijk
voor dieren
zorgen (bv
konijntjes)

aperoplaats

Samen doen
Dieren

Lezen

Duidelijke
afspraken!!

BBQ

Wandelen

Picknicken

Bankjes
Vast of
verplaatsbaar?

Heel jonge
kinderen laten
samen spelen

Appelboom

Heel jonge
kinderen laten
samen spelen

Leren
van
elkaar

Spelaaneiding
ipv speeltuig

Boomstam

Toestellen
via Bloso

Sporten

Liever in
Hondenweide het park

Bepalen
'wat doe
je waar...'

Katrinahof:
ondergrond
om bv te
ﬁetsen...

Schaduwplaatsen

Tuinieren/
pluktuinen

Bewegen

Nog andere?

Katrinahof
geen eiland
in de wijk
worden

Afgesloten
waar hond
los laten
lopen

Groepsmoment
Katrinahof om
appelen op te
rapen/te
verwerken

Functionaliteit
met
natuurelementen
combineren

