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Inleiding 

In september 2016 is de gemeente Zwolle gestart met de pilot Vitaal Assendorp om te kijken 
hoe zij op een betere manier kan werken aan een vitale, leefbare en gezonde wijkeen vitale, leefbare en gezonde wijkeen vitale, leefbare en gezonde wijkeen vitale, leefbare en gezonde wijk. Vanaf de-
cember 2016 heeft zij de bewoners van de Groenestraat1 en Blokstraat een aantal keren op een 
ludieke en creatieve wijze uitgenodigd om zich uit te spreken over dit onderwerp in hun straat. 
De belangrijkste uitkomst was dat de bewoners mmmméééééééérrrr groengroengroengroen in de straat willen. Een aantal idee-
en is al gerealiseerd, maar één heel belangrijk onderdeel nog niet: de speelplekde speelplekde speelplekde speelplek! 
 
Gedreven door het enthousiasme in de straten voor meer groen, is er een gemeenschappelijk 
beeld ontwikkeld over de vormgeving van een groene speelplek en open verbinding2. Het (duur-
zame) draagvlak hiervoor is met een enquête bevestigd. Ook was het college van burgemeester 
en wethouders tijdens de ‘Tweedaagse van de Verbinding’ – op donderdag 6 juli – erg enthousi-
ast over het ontwerp. 
 
In augustus 2017 is de eerste versie van het projectplan "Duurzaam Groen, Samen Doen" bij de 

gemeente Zwolle ingediend. Zij heeft het plan beoordeeld en op een realistische manier om-

armd. In oktober is Annemiek Wiegman namens de gemeente aan dit project verbonden. In sa-

menwerking met de bewoners van de Blokstraat en Groenestraat acht de gemeente het moge-

lijk de uitvoering vòòr mei 2018 te realiseren.  

                                                           
1 Met de naam Groenestraat wordt het gedeelte bedoeld tussen de Molenweg en Groeneweg, namelijk de 
even huisnummers 20 t/m 60 en oneven huisnummers 23 t/m 65. 
2 In dit plan wordt met de speelplek ook de parkeerplaatsen en daarmee de hele open verbinding tussen 
de Blokstraat en Groenestraat bedoeld. 
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Doelstelling 

Aanleiding 
Vanaf september 2016 zijn twee bewoonsters uit de Groenestraat betrokken geraakt bij de pilot 
Vitaal Assendorp. . . . Vanuit de " PARK(ing) PLACE" enquête in december 2016 is de rest van de 
straat aangehaakt. In die enquête konden de Groenestraat bewoners antwoord geven op de 
vraag: Stel dat jij de burgemeester van deze straat bent, hoe moet deze straat er volgens jou 
over 5 jaar uitzien? Hieruit kwam naar voren dat veel bewoners de straat groener willen maken, 
de parkeerplaatsen en speelplek tussen de Groenestraat en Blokstraat duurzaam willen veran-
deren en het fietsparkeren willen verbeteren.  
 
Hierna heeft gemeente op 5 april 2017 een "Droomsessie" avond georganiseerd, voor de bewo-
ners van de Groenestraat en Blokstraat. Aan de hand van maquettes hebben zij hun "droom" 
beeld van de parkeerplaatsen en speelplek tussen de Groenestraat en Blokstraat vorm gege-
ven. De belangrijkste gelijkluidende opvattingen van de avond waren: verblijfgebied voor jong en 
oud, veel groen en bomen, natuurlijke materialen en groen gebruiken om auto’s uit het zicht te 
houden. 
 
Voor degene die na deze avond betrokken wilden blijven, heeft de gemeente op 24 mei een ver-
volgbijeenkomst georganiseerd. Op deze avond is er gekeken of er een verbinding gemaakt kon 
worden tussen de wensen/ dromen en de mogelijkheden. Deze verbinding bleek niet zo eenvou-
dig te maken. Daarom is er in eerste instantie een groep geformeerd die zich ging richten op 
het zichtbaar veranderen van de straten op de korte termijn, nog voor de “AsRendorp” op 25 
juni. Het volgende is gerealiseerd: het verdelen en zaaien van bloemzaden, meer geveltuintjes 
en zes gevulde bloembakken onder meer als afscheiding voor het fietsparkeren. Er werd op dat 
moment geen gevolg gegeven aan de lange termijn. 
 
Op 12 juni konden wij als straat deelnemen aan een pitch. Daarvoor hebben vier bewoners uit de 
Groenestraat een toekomstbeeld van de groene speelplek ontworpen. Zij hebben zich laten in-
spireren door de uitkomsten van de “Droomsessie”. Helaas bleek deze pitch voor initiatieven uit 
de binnenstad te zijn. Op eigen initiatief hebben de vier bewoners daarom hun art visuals en 
maquette twee keer aan beide straten toegelicht. Dit werd met enthousiasme ontvangen en 
bewoners bleken gemotiveerd te zijn om hun steentje bij te dragen. 

Missie 
Voor de meeste bewoners is de huidige speelplek een doorn in het oog en staat het bij de bewo-

ners bekend als "stoeptegelpark" en "kattenbakwoestijn". De twee grote zandbakken, het me-

talen klimrek en de vele betonnen tegels zijn in onderhoud wellicht gemakkelijk, maar te heet 

in de zomer, niet uitdagend genoeg en te onhygiënisch voor kinderen om te spelen. Ook volwas-

senen worden niet uitgenodigd om van de speelplek gebruik te maken. Deze openbare ruimte is 

erg onaantrekkelijk met uitzicht op metalen hekken, veel auto’s, bestrating en kale (graffiti) 

muren. Dit is niet de vitale leefomgeving waarin de bewoners zich prettig voelen.  

In de kleine straatprofielen van Assendorp biedt deze openbare ruimte de unieke kans om de 

natuur naar bewoners toe te brengen. Groen en natuur werken ontspannend, dragen bij aan een 

betere klimaatbeheersing, de luchtkwaliteit, de sociale cohesie onder bewoners, geven kinde-

ren weer de kans avonturen te beleven en volwassenen te onthaasten. De bewoners willen een 

vitale natuurlijke omgeving waar jong en oud kunnen spelen en elkaar ontmoeten. 
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Doelstelling 
Het is voor de bewoners belangrijk om de volgende concrete (meetbare) resultaten te bereiken, 
namelijk:  
• Betere bereikbaarheid van de speelplek voor bijvoorbeeld invaliden en kinderwagens 
• Betere bereikbaarheid van de aangrenzende tuinen 
• Meer schaduw en lagere temperaturen in de zomer 
• Een betere infiltratie van het hemelwater 
• Een zuurstofrijkere lucht 
• Een grotere biodiversiteit 
• Vitaler leefomgeving 
• Aantrekkelijke verblijf- en ontmoetingsplaats voor de bewoners 
• Meer sociale buurtcohesie en eigenaarschap onder bewoners 
• Minder vandalisme 
• Attractieve speelplek die fantasie en natuurlijk speelgedrag bij kinderen stimuleert 
• Een natuurlijker en groener aanzicht van in de straten 
• Een hygiënischere speel- en verblijfplek voor bewoners 
 
In het najaar van 2016najaar van 2016najaar van 2016najaar van 2016 is begonnen met de pilot Vitaal Assendorp. In de eerste helft van 2017 is 
het de bewoners gelukt een ontwerp te ontwikkelen, dat voldoet aan alle wensen van de bewo-
ners. De tweede helft van 2017 willen de bewoners gebruiken om alle benodigde voorbereidin-
gen te treffen voor de realisatie. De bewoners hebben het doel om in het voorjaar van 2018voorjaar van 2018voorjaar van 2018voorjaar van 2018 te 
starten met de realisatie. Dit tempo achten de bewoners realistisch en noodzakelijk om de mo-
tivatie en betrokkenheid vast te houden.  

Uitgangspunten  
De bewoners beseffen als geen ander dat een aantal omgevingsfactoren van invloed zijn op het 
realiseren van het ontwerp. Deze factoren lichten wij hieronder toe. 
 
• In beide straten is er een te kort aan parkeergelegenheid. De discussie over het verdwijnen 

van parkeerplaatsenparkeerplaatsenparkeerplaatsenparkeerplaatsen is een gevoelig onderwerp. 
• Het fiets parkerenfiets parkerenfiets parkerenfiets parkeren is ook een probleem. Doordat de speelplek redelijk klein is en meerdere 

functies heeft, wordt deze problematiek buiten het ontwerp gehouden. Er zijn ook al andere 
initiatieven op dit gebied mogelijk en al gestart.  

• Perceel 10148Perceel 10148Perceel 10148Perceel 10148 (parkeerplaats) is eigendom van de bewoners van Blokstraat 38. 
• De speelplek kent een aantal loopstromenloopstromenloopstromenloopstromen. Het vormt de loopverbinding tussen de Groene-

straat en Blokstraat. Ook is het de verbinding tussen de achtertuinen van hoekhuizen 43 en 
49 en beide straten. De speelplek mag geen belemmering vormen voor deze verbindingen 
en moet goed bereikbaar zijn voor mindervaliden, bewonersfietsen en kinderwagens. 

• In het verleden is de verbinding tussen beide straten gebruikt als sluiproute voor fietsers en 
scooters. 

• Op de speelplek kan het bestaande groenbestaande groenbestaande groenbestaande groen behouden blijven, zoals de Leilindes (jaren 90) aan 
de Groenestraat, de grote boom (Robinia Pseudo-Acacia) (ouder dan 25 jaar) op de speel-
plek en de beukenhagen (2007). Deze zijn robuust en geven veel schaduw, zuurstof en een 
natuurlijk uiterlijk aan de speelplek. 

• Op de speelplek staat een afvalafvalafvalafvalbakbakbakbak die door bewoners is geadopteerd. Passanten en bewo-
ners worden daarmee gestimuleerd hun afval in de afvalbak te deponeren, waardoor er 
minder zwerfvuil is. 

• De twee zitbankjeszitbankjeszitbankjeszitbankjes zijn bestand tegen vandalisme en hebben als zitmeubilair een belangrij-
ke sociale functie. 

• De speelplek heeft een oppervlakteoppervlakteoppervlakteoppervlakte van circa 250m2. 
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• Ter hoogte van de schuttingdeur van hoekhuis 49 is een vlakke straatputstraatputstraatputstraatput. Deze put is altijd 
verstopt met het zandbakzand, waardoor het water niet kan wegstromen. Daarnaast is het  
deksel gevaarlijk voor kinderen, omdat ze daarmee spelen. 

• Het is gebleken dat losse objectenlosse objectenlosse objectenlosse objecten, ook al zijn ze robuust en stevig, worden vernield (klein 
vandalisme), wat leidt tot onveilige situaties op de speelplek en hinder voor omwonenden. 
Dit bepaalt de keuze voor toekomstige materialen.  

• De vele buurtkatten gebruiken de grote zandbakkenzandbakkenzandbakkenzandbakken als kattenbak. Het zand is vervuild met 
urine en ontlasting. Dit bepaalt in grote mate de keuze voor de nieuwe bodembedekking. 
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Werkwijze / middelen 

Het kernteam 

Het Tussendoor Comité – het kernteam 
Op 21 en 25 juni zijn de art visuals en de maquette toegelicht aan de bewoners uit de Groene-
straat en Blokstraat. Na deze presentaties hebben elf vrijwilligers aangegeven zich te willen 
inzetten om het projectplan verder op te tuigen en draagvlak te creëren binnen de gemeente 
Zwolle. Dit kernteam kreeg in eerste instantie de werknaam “Het Het Het Het Groene(r)straat ComitéGroene(r)straat ComitéGroene(r)straat ComitéGroene(r)straat Comité", ont-
leed aan de pitch slogan "Groen, Groener, Groenestraat".  
De naam van het comité is na de Burendag gewijzigd in “Het Tussendoor ComitéHet Tussendoor ComitéHet Tussendoor ComitéHet Tussendoor Comité”, in overeen-
stemming met de naam die is bedacht voor de speelplek. Ieder lid zet zich in om een bijdrage te 
leveren aan het ontwikkelen en realiseren van het plan. 

Contacten 
Het contact met de gemeente verliep in eerste instantie via het projectteam van de pilot Vitaal 
Assendorp. Een pilot om samen met wijkbewoners de leefbaarheid en inrichting van de wijk te 
verbeteren. Dit team was samengesteld uit de volgende medewerkers van de gemeente Zwolle: 
Syp Tjepkema    (Senior beleidsadviseur bereikbaarheid). 
Irene Beens - Abbink (Projectondersteuner) 
Winnifred Blokland (Programmacoördinator Beheer Openbare Ruimte bij Gemeente Zwolle) 
 
In augustus 2017 is de eerste versie van het projectplan "Duurzaam Groen, Samen Doen" bij de 
gemeente Zwolle ingediend. Zij heeft het plan beoordeeld en op een realistische manier om-
armd. In oktober heeft de gemeente Zwolle de volgende vaste medewerker aan dit project ver-
bonden: 
Annemiek Wiegman Annemiek Wiegman Annemiek Wiegman Annemiek Wiegman ––––    SteenSteenSteenSteen (Adviseur milieuplanologie en klimaat) 
Via haar verloopt voortaan het contact met de gemeente Zwolle. 

Initiatieven realisatie projectplan 

Informatie hoe en waar subsidies te verkrijgen 
Bezoek workshop initiatiefkunde - 4 juli  
Business Model Canvas is een visuele manier om een maatschappelijk initiatief inzichtelijk te 
maken. Het Gidsteam van Initiatiefrijk Zwolle zou ons de weg kunnen wijzen bij wie we kunnen 
aankloppen. Verder zijn er verschillende instanties voor subsidie, zoals Jantje Beton, Oranje 
fonds, Prins Bernhard etc. 

Presentatie plan aan college van B&W  
Rondleiding college van B&W in Assendorp tijdens de Tweedaagse van de Verbinding – 6 juli 
Tijdens deze dagen wil het college graag in gesprek komen met bewoners uit de wijk zelf en is 
zij benieuwd naar hun ervaringen. Op uitnodiging van Syb (en Irene, spilteam Vitaal Assendorp) 
zijn twee Groene(r)straat Comité leden bij een deel van het programma aanwezig geweest. Zij 
hebben het plan om de speelplek te veranderen kunnen toelichten, aan de hand van de art visu-
als en de maquette. Het college was onder de indruk van de beoogde metamorfose en zag de 
meerwaarde die het voor de Groenestraat en Blokstraat kan hebben. Verder waren zij benieuwd 
wanneer dit plan wordt gerealiseerd. 
Dit is een mooie opsteker voor de bewoners, maar ook voor Syb die binnen de gemeente com-
mitment nodig heeft. Met de toezegging van het college dat het allemaal goed gaat komen, lijkt 
dat mogelijk te zijn geworden. 
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Draagvlak aantonen in de straat 
Enquête onder buurtbewoners – 8 tot 16 juli  
Om het draagvlak in de straten inzichtelijk te maken, is gekozen voor het houden van een bewo-
nersenquête. Daarmee kon ook de bereidwilligheid om bij te dragen aan de aanleg en het on-
derhoud, aangetoond worden. Deze enquête is afgenomen tussen 8 en 16 juli onder de bewo-
ners van zowel de Blokstraat als de Groenestraat.  
 
Om een betrouwbaar beeld te kunnen geven, wordt hieronder de respons van de ‘vaste’ bewo-
ners genoemd. Onder niet ‘vaste’ bewoners wordt verstaan: de studenten, appartementbewo-
ners en de huizen die te koop staan of verkocht zijn. 
In de Groenestraat hebben 27 (84%) van de 32 huishoudens de enquête ingevuld, waarvan: 
- 100% heeft aangegeven het plan te steunen; 
- 75% de intentie heeft een bijdrage te leveren bij de aanleg; 
- 86% de intentie heeft geuit een bijdrage te leveren aan het toekomstige onderhoud.  
In de Blokstraat hebben 16 (37%) van de 43 huishoudens de enquête ingevuld, waarvan:  
- 94% heeft aangegeven het plan te steunen; 
- 68% de intentie heeft een bijdrage te leveren bij de aanleg; 
- 81% de intentie heeft geuit een bijdrage te leveren aan het toekomstige onderhoud;  
- 75% heeft aangegeven bereid te zijn om een parkeervak in te leveren voor het aanleggen van 
Leilindes op de parkeerplaats om auto’s uit het zicht te houden. 
In de enquête werden daarnaast bewoners uitgenodigd een naam te bedenken voor de speel-
plek. Er zijn in totaal 17 namen bedacht, waarop gestemd kon worden tijdens de Burendag. 
 
Hiermee is aangetoond dat er voor de realisatie en het onderhoud voldoende (praktische) steun 

is. Tevens is er in beide straten expertise en kennis aanwezig om een goede inschatting te kun-

nen maken van het benodigde onderhoud.  

Feedback en medewerking vanuit gemeente werven 
Overleg en presentatie plan aan Gemeente Zwolle – 11 september  
Op 11 september hebben Groene(r)straat Comité leden overleg gehad met de gemeente en de 

eerste versie van het projectplan "Duurzaam Groen, Samen Doen" gepresenteerd. Vanuit de 

gemeente waren aanwezig; Syb Tjepkema (van de pilot Vitaal Assendorp), Annemiek Wiegman 

(Adviseur milieuplanologie en klimaat) en Paulien ten Dam (ondersteuner wijkbeheerder As-

sendorp). Het comité was erg benieuwd naar de resultaten die de gemeente had geboekt, sinds 

de toezeggingen van het college op "de Tweedaagse van de Verbinding". In de zomer is het pro-

jectplan veelvuldig gecommuniceerd naar de budgethouders binnen de gemeente en de Provin-

cie. De reacties bieden kansen om het plan te realiseren. Het comité vond de reactie van de 

gemeente nog te onzeker en te summier. Het comité ziet het als een risico dat een langdurig 

proces kan leiden tot het afhaken van de inzet van bewoners en had in tussentijd meer verwacht 

van de gemeente. Wel zien de budgethouders genoeg mogelijkheden, waarbij de provinciale 

“groene” subsidieregeling van de Provincie het meest lucratief is. Daarom wordt besloten op 

korte termijn een overleg met de Provincie te regelen en een overleg te plannen voor het opma-

ken van de begroting. Zodoende wordt ook duidelijk hoeveel subsidie uiteindelijk nodig is en hoe 

de werkzaamheden verdeeld worden tussen de bewoners en de gemeente. Er is gezamenlijk 

vastgesteld dat het haalbaar moet zijn om het plan in ieder geval gerealiseerd te hebben op 1 

juni 2018! Na dit overleg is de datum door de gemeente vervroegd naar 1 mei.  

Draagvlak en betrokkenheid versterken buurtbewoners 
Buurtactiviteit tijdens Nationale Burendag - 23 september 
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De Burendag is een jaarlijkse dag voor buurtbewoners uit één straat, waarvoor je bij het Oranje 
Fonds subsidie kunt aanvragen. Vier Groene(r)straat Comité leden hebben deze subsidie aange-
vraagd voor de Groenestraat, op de open inloop van de Groene Loper. De Burendag stond in het 
teken van het vergroenen van de straat. Het comité heeft op deze dag de volgende activiteiten 
georganiseerd: 
- In de straat onkruid weghalen en vegen 
- Stokrozen zaaien in de straat 
- Op de speelplek 600 biologische bloembollen planten 
- Insectenkastjes maken met de kinderen 
- De bloembakken in de straat winterklaar maken 
- Een springkussen voor de kinderen 
- De jaarlijkse straatbarbecue 
- Stemmen op een naam voor de speelplek 
De bewoners hopen dat de bloei van de krokussen en sneeuwklokjes in het vroege voorjaar de 
start van de metamorfose inluidt! 
 
Op de Burendag hebben bewoners hun stem uitgebracht op de 17 namen die bewoners hadden 
ingevuld op de enquête. De meerderheid koos voor de naam “Het TussendoortjeHet TussendoortjeHet TussendoortjeHet Tussendoortje”. Vanaf dat 
moment wordt de open verbinding en de speelplek zo genoemd en is het logo daarop aange-
past. Daarnaast is het comité voortaan deze naam gaan dragen. 

Overleg met de gemeente over de begroting (1) 
Overleg met de Gemeente Zwolle over de begroting – 9 oktober 
De eerste versie van het projectplan “Duurzaam Groen, Samen Doen” beschrijft het WAT (de 
doelstelling, de werkwijze en de huidige/ gewenste situatie). Op 9 oktober zijn de bewoners met 
de gemeente in gesprek gegaan over het HOE (aanpak, planning en financiering). Bij het overleg 
waren vier Tussendoor Comité leden, Syb Tjepkema (van de pilot Vitaal Assendorp), Annemiek 
Wiegman (Adviseur milieuplanologie en klimaat) en Ted Heuver (beheerder speeltuinen Zwolle) 
aanwezig. In dit overleg zijn de ontwerpbeslissingen besproken om op korte termijn uit te zoe-
ken wat de kosten daarvan zijn. Dit met het doel een begroting op te kunnen stellen en duidelijk 
te krijgen wat de financieringsbehoefte is. 

Oriënterend overleg over de begroting (2) 
Overleg met de Gemeente Zwolle over de bewonersparticipatie – 17 oktober 
Op 17 oktober heeft een vervolg overleg op het Stadskantoor plaatsgevonden om een inventari-
satie te maken van de (duurzame) participatie van de bewoners. Bij het overleg waren vier Tus-
sendoor Comité leden en Annemiek Wiegman (Adviseur milieuplanologie en klimaat) aanwezig. 
Voor de inventarisatie is de respons op de enquête gebruikt en gekeken wat deze betekent voor 
de periode voor, tijdens en na het project. Verder is gesproken over het toekomstig beheer en 
onderhoud, hoe de bewoners daarin (duurzaam) kunnen deelnemen en hoe dit vormgegeven 
kan worden. 

Communicatie 

WhatsApp groepen Groenestraat en Blokstraat 
Contact onderhouden onder buurtbewoners 
Na de eerste bijeenkomst op 5 april is een WhatsApp groep aangemaakt voor de Groenestraat, 
waaraan de meeste bewoners deelnemen. Een dergelijke WhatsApp groep bestond al langer in 
de Blokstraat. Met dit communicatiemiddel kunnen de bewoners elkaar gemakkelijk informe-
ren en versterkt dit de onderlinge betrokkenheid. 
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Nieuwsflits 
In de enquête konden bewoners aangeven of zij geïnformeerd willen worden over de verdere 
ontwikkelingen, door hun email adres in te vullen. Het comité is de bewoners vanaf augustus 
een maandelijkse nieuwsflits via de mail gaan sturen. Daarin staat wat er is gebeurd of nog te 
gebeuren staat. Dit communicatiemiddel biedt in de toekomst meerdere mogelijkheden om 
informatie uit te wisselen met de bewoners. Naast de bewoners kan dit voor de gemeente, 
sponsors en eventueel nog andere betrokkenen ook een belangrijk communicatiemiddel zijn, 
zodat alle deelnemers op de hoogte blijven. De nieuwsflits wordt zoveel mogelijk verstuurd via 
email, om print- en papierkosten te besparen.  

Persbericht 
Het is mogelijk om een persbericht in de Peperbus en de Assendorper te plaatsen. Hierdoor 
worden buurtbewoners uit de nabije omgeving geïnformeerd over onze plannen en de realisatie. 
Hiermee wordt ook mogelijk gemaakt om de bewoners uit de andere gedeelten van de Groene-
straat, namelijk het gedeelte tot aan de Molenweg en het gedeelte vanaf de Groeneweg, te in-
formeren over de metamorfose van de speelplek. Daarnaast kan ons project als inspiratiebron 
dienen voor andere Zwollenaren om zich te gaan inzetten voor het vergroenen van hun omge-
ving. Verder zullen sommige fondsen en de gemeente wellicht bij de toekenning van gelden als 
voorwaarde stellen dat hun bijdrage naar buiten wordt gebracht. ‘Nieuws’ maken, vergroot de 
kans op plaatsing, de toezegging van een bedrag en "het slaan van de eerste paal".  



 

Herinrichting speelplek

 

Figuur 1 : Mindboard huidige situatie

Figuur 2 : Mindboard gewenste situatie

 

Ontwerpbeslissingen  

Verwijderen uit de bestaande situatie:
• Het klimrek en de rekstok

- om ruimte te maken voor een 
• De riolering naar het hoofdr

- ter bevordering van een natuurlijke infil

lplek 

: Mindboard huidige situatie 

: Mindboard gewenste situatie 

Verwijderen uit de bestaande situatie: 
de rekstok: 

om ruimte te maken voor een meer fantasierijk en natuurlijk spel. 
De riolering naar het hoofdriool en de put op de speelplek: 

een natuurlijke infiltratie van hemelwater; 
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- ter voorkoming van vervuiling (door speelzand) van de hoofdriolering. 
• De hekken bij de ingang aan beide kanten van de speelplek: 

- om ruimte te creëren voor een meer natuurlijke oplossing bij de ingangen. 
• De zandbakken (zandbakzand 40 cm diep + stoepranden): 

- ter bevordering van een meer hygiënische oplossing; 
- ter voorkoming van de kattenbak. 

• De betontegels en stoepen: 
- ter voorkoming van klimaatstress; 
- ter bevordering van een natuurlijke infiltratie van het hemelwater. 

• Het zand onder de bestrating (30 cm diep): 
- om plaats te maken voor aarde onder het gras en de beplanting. 

• Het groen onder de Leilindes aan de Groenestraat kantzijde: 
- om ruimte te creëren voor een vollere en meer sierlijke begroeiing. 

• Twee muurtjes in de Groenestraat ter afscheiding van de parkeerplaats: 
- om ruimte te maken voor een natuurlijke afscheiding. 

• Verwijderen van de beukenhaag langs de schutting van Groenestraat 43: 
- voor het uitbreiden van de ruimte op de speelplek; 
- om voldoende ruimte te creëren voor het schelpenpad. 

Behouden uit de bestaande situatie: 
• Leilindes aan de kant van de Groenestraat: 

- ter bevordering van schaduw, infiltratie van hemelwater, natuurlijk beeld en de  
biodiversiteit. 

• Beukenhagen rondom de speelplek: 
- ter bevordering van de infiltratie van hemelwater, de intieme sfeer en afscheiding. 

• Twee parkbanken: 
- ter bevordering van de sociale buurtcohesie en het parkgevoel; 
- vanwege zijn robuuste stevige constructie. 

• De geadopteerde afvalbak: 
- ter voorkoming van vervuiling op de speelplek. 

• De Robinia Pseudo-Acacia, mooie grote parkboom: 
- ter bevordering van de infiltratie van hemelwater, het zuurstofgehalte, schaduw en het 
aantrekkelijke parkbeeld. 

Het (ver)plaatsen van: 
• Leilindes aan de kant van de Blokstraat ter afscheiding van de speelplek: 

- ter bevordering van schaduw, de klimaatbeheersing, het zuurstofgehalte; 
- het creëren van een intiemere sfeer en groen park gevoel. 

• Leilindes plaatsen op de al bestaande groene stroken rondom de parkeerplaatsen aan de 
Blokstraat: 
- ter bevordering van schaduw, het zuurstofgehalte, het natuurlijke beeld, de biodiversiteit 
- om auto’s uit het zicht te houden; 
- gaat niet ten kosten van de parkeerplaatsen (optioneel 1 parkeervak voor extra groen). 

• Speel- en straatzand vervangen door zwarte grond (m.u.v. het schelpenpad): 
- als voedingsrijke ondergrond voor het gras (en eventueel kruiden) en de boom; 
- ter bevordering van het ecologisch systeem. 

• Plaatsen van een beukenhaag op de plek van de muurtjes (afscheiding parkeerplek) aan de 
Groenestraat kant: 
- ter bevordering van een zichtbaar groenere straat; 
- voor een groene afscheiding tussen de parkeerplaatsen en straat. 

• Het uitbreiden van de beukenhaag ter vervanging van de hekken en het vernauwen van de 
ingangen: 
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- ter bevordering van de intieme sfeer op de speelplek; 
- ter bevordering van de infiltratie van hemelwater en de intieme groene sfeer; 
- ter voorkoming van de functie sluiproute. 

• Verschillende struiken (bv.Ceanothus 'Julia Phelps') onder de Leilindes aan de Groenestraat 
en de Blokstraat: 
- ter bevordering van de biodiversiteit; 
- ter bevordering van een vollere en sierlijke begroeiing. 

• Een heuvel van zwart grond met een betonnen rioolbuis: 
- ter bevordering van het fantasiespel bij kinderen, het ruimtelijk natuurlijk parkgevoel; 
- ter voorkoming van verkeerd gebruik van de speelplek als sluiproute voor fietser/scooters; 
- om een ruimtelijke opdeling van de speelplek te bewerkstelligen voor meerdere functies. 

• Gras op de gehele speelplek: 
- ter bevordering het absorberen van hemelwater, de biodiversiteit, verkoeling en een na-
tuurlijk aantrekkelijk beeld; 
- ter voorkoming van een kattenbak. 

• Schelpenpad rondom met een fundering van straatzand: 
- ter bevordering van een aantrekkelijk park beeld, de bereikbaarheid van de andere straat, 
de speelplek en de aangrenzende tuinen, fietspaadje voor de allerkleinsten. 

• Schommel (deels aan de boom): 
- ter bevordering van het natuurlijke uiterlijk, een fantasierijk en natuurlijk spel; 
- een flexibel speelattribuut (afwisselen van touwen, nestschommel, schommel, hut ma-
ken). 

• Boomstam: 
- ter bevordering van het natuurlijke uiterlijk, een fantasierijk en natuurlijk spel (klimmen, 
hutje maken, zitten, verstoppen); 
- een flexibel speelattribuut dat op den duur vervangen kan worden door een ander attri-
buut. 
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Beheer en onderhoud 

Visie 
Bij duurzaamheid wordt de aandacht gericht op maatregelen die te maken hebben met klimaat-

adaptatie en maatregelen die het milieu minder belasten. Daarbij kan gedacht worden aan: 

− Gebruik van duurzame materialen voor inrichting, beheer en onderhoud; 

− Gebruik van materialen met een mogelijkheid van hergebruik, een langere levensduur of die 

gemaakt zijn met een milieuvriendelijk productieproces; 

− Behouden en versterken van biodiversiteit door onder andere een grotere sortimentkeuze 

ter bevordering van het natuurlijk evenwicht.  

− Voorkomen van verontreiniging door gebruik van bestrijdingsmiddelen, temeer voor de vei-

ligheid van de kinderen; 

− Voorkomen van zowel overlast vanuit grondwater, regenwater, oppervlaktewater als hitte-

overlast (ook droogte) door een duurzaam ingerichte openbare ruimte. 

Sociaal component 
Duurzaam beheer heeft ook een sociaal component. Door ontmoeting en participatie in de 
openbare ruimte voelt men zich meer betrokken en dus meer verantwoordelijk. Met deze parti-
cipatie wordt de sociale cohesie gestimuleerd, doordat burgers meer samenwerken in de open-
bare ruimte. Dat de bewoners daarvoor intrinsiek gemotiveerd zijn kwam duidelijk naar voren in 
de enquête van adviesbureau conteXt en in de bewonersenquête voor het projectplan. Overigens 
is deze burgerparticipatie al gestart met het maken van boom- en geveltuintjes en het adopte-
ren van drie gemeente afvalbakken.  
Wel is het goed te realiseren dat participatie in de loop van de jaren wisselt. In het gunstige ge-
val nemen andere bewoners het stokje over, maar het kan ook zijn dat initiatieven verdwijnen en 
andere nieuwe initiatieven ontstaan.  

Educatie 
Op een groene speelplek krijgt de jeugd de ruimte om te bewegen, te spelen en te leren in een 

uitdagende omgeving. De natuur heeft een positieve invloed op het welzijn van de kinderen. Het 

prikkelt de fantasie, stimuleert bewegingen en leert kinderen de waarde van de natuur kennen. 

Het is belangrijk dat kinderen de natuur van dichtbij kunnen ervaren en spelenderwijs een band 

opbouwen. Met alle zintuigen waarnemen zorgt voor onvergetelijke ervaringen. Het ware leren 

gebeurt buiten tijdens het spelen, maar daarnaast ook bij de verzorging en het onderhoud van 

de natuur. Goed voorbeeld doet volgen. Door kinderen te betrekken bij het onderhoud ontstaat 

een duurzame samenleving. 

Buurtparticipatie 

Tijdens de aanleg en de eerst daaropvolgende maanden 
Uit de respons op de enquête kwam naar voren dat 14 van de 16 huishoudens in de Blokstraat 
en 21 van de 32 huishoudens in de Groenestraat een bijdrage willen leveren bij de aanleg van de 
speelplek. Het Tussendoor Comité gaat er vooralsnog vanuit dat de gemeente de speelplek en 
de open verbinding zodanig oplevert dat er voor de bewoners nog de volgende taken overblijven: 
− het verwijderen en afvoeren van de struiken onder de Leilindes m.u.v. de beukenhagen 
− het slopen van de twee muurtjes ter afscheiding van de parkeerplaatsen aan de Groene-

straat kant 
− de aanplanting van nieuwe beukenhagen  
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− een plan maken voor de nieuwe beplanting/struiken (m.n. onder de Leilindes) om de biodi-
versiteit te versterken 

− het planten van diverse nieuwe struiken (m.n. onder de Leilindes) ter bevordering van de 
biodiversiteit 

− het eerste intensieve onderhoud gedurende de eerste maanden na het planten van de nieu-
we struiken en Leilindes 

Toekomstperspectief 
De respons op 'het toekomstig beheer en onderhoud' was gelijk aan de respons voor de aanleg. 
Het comité ziet vooral een actieve deelname van de bewoners aan het toekomstig onderhoud en 
beheer. De bewoners hebben aangegeven om zich in totaal voor 70 uur per maand actief te wil-
len inzetten. 
Voor het beheer en onderhoud kan gedacht worden aan regulier onderhoud eenmaal per twee 
weken, zoals: 
− afvalbak legen 
− herstelwerkzaamheden 
− het gras maaien (alleen looproutes en speelplekken) 
− zwerfvuil verwijderen 
− schoffelen en onkruid wieden 
− groenafval verwerken/composteren 
Daarnaast kan gedacht worden aan seizoensgebonden onderhoud, zoals: 
− bladafval verwijderen 
− snoeien van de beukenhaag 
− snoeien van de verschillende struiken 
− snoeien van de Leilindes aan de Groenestraat kant  
− (snoei)afval verwerken/composteren 
− gras, kruiden en bloemen zaaien of bloembollen planten 

Coördinatie 
Om te zorgen dat de speelplek en open verbinding zich jaarlijks blijft ontwikkelen (want de na-

tuur is nooit klaar) is het van belang dat er plannen worden opgesteld voor het regulier onder-

houd (twee wekelijks) en het seizoensonderhoud, inclusief afvalverwerking. De visie op duur-

zaamheid hoort in deze plannen terug te komen.  

Voor het uitvoeren van onderhoud kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een "Doe-ochtend"of 

"Bakkie-bij-de-Bak" op zaterdag. Dat zijn ook de momenten waarop ook leerervaringen en ge-

zamenlijke opbrengsten kunnen worden gedeeld. Dit is belangrijk om stapsgewijs routine te 

ontwikkelen in de uitvoering van deze werkzaamheden. 

Om mensen in de gelegenheid te stellen op een ander moment hun bijdrage te leveren, is het 

van belang dat inzichtelijk is wat er gedaan kan worden. Het plan kan daarvoor een belangrijke 

leidraad vormen. De nieuwsflits of groepsapp kunnen worden ingezet om dit te communiceren. 
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Bijlagen 

Afbeelding 1 : Maquette Groenestraat met Leibomen in de Blokstraat 
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Afbeelding 2 : Huidige situatie vanuit het gezichtspunt Groenestraat 

 

 

Afbeelding 3 : Gewenste situatie vanuit het gezichtspunt Groenestraat 

  



 

18 

 

Afbeelding 4 : Close-up vanuit het gezichtspunt Groenestraat 
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Afbeelding 5 : Huidige situatie vanuit het gezichtpsunt Blokstraat 

 

 

Afbeelding 6 : Gewenste situatie vanuit het gezichtspunt Blokstraat 
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Afbeelding 7 : Close-up vanuit het gezichtspunt Blokstraat 
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Afbeelding 8 : Close-up (2) vanuit het gezichtspunt Blokstraat 
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Afbeelding 9 : Globale afmetingen huidige situatie 



Een leeg formulier van de bewoners enquête 
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Beste bewoners van de Blokstraat en de Groenestraat, 

 

 

Op de informatieavond over geveltuintjes en na de AsrenDorp is het plan ge-

presenteerd voor de herinrichting van de speelplek tussen de Groenestraat en 

Blokstraat. Het plan staat voor een groen parkje voor jong en oud! Uit de reac-

ties blijkt dat er voldoende draagvlak voor is om het ook daadwerkelijk te gaan 

realiseren.  

 

Wij, het Groene(r)straat Comité, willen dit plan graag verder uitwerken. Met 

dit plan willen we namelijk de gemeente, instanties en fondsen kunnen over-

tuigingen om hieraan mee te werken!  

 

Jullie kunnen ons daarbij goed helpen door deze enquête in te vullen. Met de-

ze enquête willen wij inzichtelijk maken wat het draagvlak voor dit plan is. 

Verder willen wij duidelijk krijgen wat jij kunt en wilt bijdragen in de aanleg en 

in het onderhoud van het parkje. Is het niet zo dat: "vele handen licht werk 

maken"? Wij zullen de uitkomsten meenemen in de uitwerking van het plan. 

 

Heb je de presentaties van het plan of de foto’s gemist? Kijk dan op deze site 

bit.ly/2tN5ncR  (let op hoofd- en kleine letters). Heb je nog vragen? Neem dan 

met één van ons contact op! 

 

Houd alvast 23 september vrij in je agenda. Dan is het Burendag! In je eigen 

straat wordt dan een activiteit gedaan en zal het Groene(r)straat Comité een 

terugkoppeling geven over de ontwikkelingen van de speelplek. 

 

Succes met het invullen van de enquête en alvast hartelijk dank daarvoor! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Het Groene(r)straat Comité 



 

 

ENQUETTE OVER DE SPEELPLEK TUSSEN DE GROENESTRAAT EN BLOKSTRAAT

 □ Ik wil/ wij willen dat dit plan niet

 □ Ik wil/ wij willen dat dit plan wel
  

 Naam : 
  

 Adres: 
 

 De verandering van de speelplek in een parkje heeft 

 

 

 

 □ Ik kan/ wij kunnen niet helpen bij de 

 □ Ik kan/ wij kunnen wel helpen bij de 
 (denk aan: persoonlijke vaardigheden, aantal uren/

aalmedia/pitchen, financieel plan opstellen, beplanting uitzoeken, sponsors zoeken, 

 

 

 

 □ Ik kan/ wij kunnen niet helpen bij de 

 □ Ik kan/ wij kunnen wel helpen bij de 
 (denk aan: persoonlijke vaardigheden, aantal uren/

 planten, creatief werk als een werkplan maken/beplanting uitzoeken, ondersteunend werk zoals 

 

 

 

 

 □ Ik kan/ wij kunnen niet helpen bij 

 □ Ik kan/ wij kunnen wel helpen bij 
  (denk aan: persoonlijke vaardigheden, aantal uren/

gras zaaien/blad weghalen/onkruid wieden, ondersteunend werk zoals afval

ren etc.) 

 

 

 

 

 Alleen voor de bewoners uit de Blokstraat: Het planten van 

 als doel de auto’s uit het zicht te houden

 maken aan de kant van zowel huisnummer 28 al

 □ Ik wil / wij willen niet 1 parkeerplaats in

 □ Ik wil / wij willen wel 1 parkeerplaats in

 Bij het uitwerken en realiseren van het plan wil 

 met: 

 

 

 

 Ik heb/ wij hebben een leuke naam in gedachten voor de nieuwe speelplek of het parkje, 

 

 

 Ik wil/ wij willen graag op de hoogte gehouden worden van de 

 onderhoud en het beheer. Ik ben/ 

Graag ontvangt het Groene(r)straat 

DE SPEELPLEK TUSSEN DE GROENESTRAAT EN BLOKSTRAAT

 

niet gerealiseerd wordt. 

wel gerealiseerd wordt.  Handtekening(en):

  

De verandering van de speelplek in een parkje heeft voor mij/ons de volgende meerwaarde

helpen bij de voorbereidingen. 

helpen bij de voorbereidingen, met de volgende bijdrage: 
aantal uren/wekelijks/maandelijks/weekend, uitvoerende (fysieke) werkzaamheden, communicatie en 

, beplanting uitzoeken, sponsors zoeken, activiteit voorbereiden, meedenken

helpen bij de aanleg. 

helpen bij de aanleg, met de volgende bijdrage:  
uren/wekelijks/maandelijks/weekend, uitvoerend werk als bestrating

nten, creatief werk als een werkplan maken/beplanting uitzoeken, ondersteunend werk zoals auto met trekhaak/kar of hapje/drankje regelen 

helpen bij het beheer en onderhoud. 

helpen bij het beheer en onderhoud, met de volgende bijdrage: 
aantal uren/wekelijks/maandelijks/weekend, uitvoerend werk zoals struiken/heg/bomen snoeien/gras maaien/ 

ondersteunend werk zoals afvalbak adopteren/legen/auto met trekhaak/kar regelen/

r de bewoners uit de Blokstraat: Het planten van Leilindes op de grote parkeerplaats heeft

als doel de auto’s uit het zicht te houden en een groenere straat te realiseren. Om dit mogelijk te

aan de kant van zowel huisnummer 28 als 38, dan zal daarmee één parkeerplaats vervallen

1 parkeerplaats inleveren voor meer groen. 

1 parkeerplaats inleveren voor meer groen. 

Bij het uitwerken en realiseren van het plan wil ik/ willen wij graag dat er rekening gehouden wordt

wij hebben een leuke naam in gedachten voor de nieuwe speelplek of het parkje, 

op de hoogte gehouden worden van de voorbereidingen, de realisatie, het 

Ik ben/ wij zijn te bereiken op: 

Groene(r)straat Comité deze enquête retour vóór 16 juli

Groenestraat 52. 

DE SPEELPLEK TUSSEN DE GROENESTRAAT EN BLOKSTRAAT 

Handtekening(en): 

ij/ons de volgende meerwaarde: 

voorbereidingen, met de volgende bijdrage:  
tvoerende (fysieke) werkzaamheden, communicatie en  soci-

activiteit voorbereiden, meedenken etc.) 

bestrating weghalen/zand scheppen/beplanting 

trekhaak/kar of hapje/drankje regelen etc.) 

het beheer en onderhoud, met de volgende bijdrage:  
uitvoerend werk zoals struiken/heg/bomen snoeien/gras maaien/ 

bak adopteren/legen/auto met trekhaak/kar regelen/activiteiten organise-

op de grote parkeerplaats heeft 

en een groenere straat te realiseren. Om dit mogelijk te 

ee één parkeerplaats vervallen. 

willen wij graag dat er rekening gehouden wordt 

wij hebben een leuke naam in gedachten voor de nieuwe speelplek of het parkje, namelijk: 

voorbereidingen, de realisatie, het  

juli in de brievenbus van 


