Werkplaats2.0: Speel- en chill-plekkenplan
Verslag van de tweede bijeenkomst, op
zaterdag 5 juni in de BSV Selwerd
Aanwezig: Isabella Weemhof, Sonja Lijnes, Rachel Vanhaelen, Benan Zhakoly , Fred Pelster, Kim
Fekkes, Pia Duisterwinkel, Rens Waagmeester, Murat Kocak, Anneke Garman, Ina S
Organisatie: Julia Vierstra, Lotje Paauwe, Helma Erkelens

Doel van de bijeenkomst: Stap 4
●

Ideeën verzamelen

Basis: huiswerkopdracht ‘afbeeldingen verzamelen van geschikte invullingen’, die aansluiten bij het
gezamenlijke doel

Dit doel hebben we op 15 mei vastgesteld:
Gevarieerde, groene, veilige, schone en avontuurlijke plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen en
te bewegen voor iedereen in de wijk.
●

●

●

Waar veel ruimte is, dus langs de randen en op een centrale plek (Aldi) ligt het accent op
multigebruik: een gevarieerde inrichting met bankjes, activiteiten en speeltoestellen die
aantrekkelijk is voor jonge gezinnen, volwassenen, ouderen, jongeren etc. Gericht op een
langduriger verblijf
De pleintjes en ruimte tussen de flats inrichten voor kinderen t/m 14 jaar en als
ontmoetingsplek voor buurtgenoten. Variatie, groen, kleurrijk, schoon en veilig zijn
belangrijk.
Jongeren en studenten: eigen plekken waar overlast minimaal is

Over het proces:
De jeugd- en jongerenwerkers van WIJ gaan met kinderen plekken selecteren en ideeën bedenken
voor invullingen.
Er komt een evenement voor jongeren met een workshop (of iets dergelijks) plekken selecteren en
ideeën bedenken.
Na de zomer leggen we de uitkomsten van de kinderen, jongeren en van de volwassenen (wij dus) bij
elkaar.

Nu ideeën voor 4 plekken:
●
●

We hebben met elkaar meer dan 10 locaties geselecteerd: te veel voor 1 sessie
Plekken tussen de flats en de pleintjes: hier hebben we de direct omwonenden bij nodig.
Plekken tussen de flats zijn van de woningcorporaties.

●

Op een aantal geselecteerde plekken is de wijkvernieuwing al bezig, of liggen er andere
belangen.

Plekken waar al wat gebeurt:
Lotje Paauwe werkt bij de gemeente en heeft uitgezocht op welke plekken de wijkvernieuwing al
bezig is, of waar andere partijen belangen hebben. Wil je graag betrokken zijn bij de invulling van
deze plekken, neem dan contact op met Lotje (lotje.paauwe@groningen.nl).
- Grasveld bij de Populierenlaan:
Het warmtenet komt in de straat en de Huismeesters gaat slopen en nieuw bouwen. Daarna wordt
de Populierenlaan opnieuw ingericht. Bewoners zijn er al bij betrokken.
- Park De Es:
Hier is de gemeente bezig. Bewoners van De Beukenhorst, de Berk en Zinn de Es hebben een
wensenlijst gemaakt.
- Voormalig speeltuinterrein van De Driehoek aan het Sleedoornpad:
Kamerlingh Onnes wil mogelijk uitbreiden. Er zijn meer plannen voor die omgeving.
- Veldje achter de Bottelroosstraat:
Het fietspad is aangelegd en op deze plek is de herinrichting al begonnen. Omwonenden hebben
kunnen meedenken over het ontwerp.
- Sportveld tegenover Astrea:
Hier zijn al veel ideeën over opgehaald in het verleden. Sport050 heeft een claim op deze plek.
- Groene as door Selwerd:
Tussen het spoor en Park Selwerd komt een groene zone. De Mispellaan voor de Berkenflat wordt
autovrij. Hier gaan we tijdelijk experimenteren met mogelijke inrichtingen voor deze plek en elders in
de wijk. Kans voor de Werkplaats om ideeën uit te proberen.

Moodboards maken
We hebben voor 4 plekken een visie op de inrichting gemaakt door middel van een moodboard.
Werkwijze: in 4 groepjes, daarna elkaars borden aanvullen.

Resultaat van de bijeenkomst

1. Iepenlaan – spoorzone
Uitstekende plek om te vissen.
Goede mogelijkheden voor ouders en kinderen om samen en ieder apart (maar naast elkaar)
te bewegen. Bijvoorbeeld fitnesstoestellen voor vaders en kinderen.
Bankjes (hartewens)
Begroeiing gevarieerd, met fruitbomen, moestuin
Avontuurlijke inrichting door hoogteverschillen

2. Park Selwerd
Veel ruimte, er gebeurt nu niet veel. We missen samenhang en park is minder goed
toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Ons doel: meer leven in het park, en
park leuke plek maken voor heel de wijk.
Visvlonder bij de vijver (nu betonnen rand)
Sportveld tegenover Astrea geschikt voor alle leeftijden, bijvoorbeeld meegroeispeeltuin dus
toestellen voor verschillende doelgroepen niet door elkaar heen maar gegroepeerd. Goede
plek hiervoor want geen woningen vlakbij. Belangrijk om een plek te hebben om met hele
families te komen, dus ook zorgen voor picknicktafels en prullenbakken. Mooi voorbeeld
Speeldernis Rotterdam
Plek om met water te spelen, waar je vies kunt worden: belangrijk voor als je niet op
vakantie kunt
Skatepark
Route door het park met stoeptegels met beweegopdrachtjes
Spannende plek voor honden, met heuveltjes en tunneltjes. Geen hondenplek bij de moskee

3. Sparrenveldje (achter de Aldi)
Hier wonen mensen omheen, wel mogelijk om visie op de plek te maken maar meer
omwonenden betrekken is noodzakelijk. Wijkbelang en omwonendenbelang goed afwegen.
Wisselende meningen over de plek nu. Heerlijk rustig, veel natuur tot niet uitnodigend.
Nadenken over veiligheid – natuur (verlichting)
Het natuurlijke moet centraal staan. Plek groen en natuurlijk houden in combinatie met een
activiteit en ontmoetingsmogelijkheid. Hoekjes maken
Doelgroep: 10 plussers
Pannakooi voor voetbal en basketbal
Picknickplek voor studenten en ouderen
Hoge bomen behouden, verder vergroenen bijvoorbeeld een pluktuin met bessenstruiken en
fruitbomen (die geen wespen aantrekken)
Avontuurlijker maken door hoogteverschillen, bv een plateau voor openluchtvoorstelling
Rustplek met een middeleeuwse sfeer die verwijst naar de historische plekken in het
buitengebied. Daar zijn bewoners bezig met een educatieve wandelroute.

4. Iepenlaan achter het tunneltje
In de buurt van de ingang van de begraafplaats. Afgelegen plek, geen overlast. Onveilig
gevoel voor individu maar wel geschikt voor groepsactiviteiten, groepjes sporters.
Inrichting eenvoudig houden, mogelijkheden en faciliteiten bieden
Voetbalkooi
Prullenbakken
Verlichting voor gebruik op winteravonden

Volgende bijeenkomst:
Deskundigen uitnodigen, bv stadsecoloog, landschapper, stedenbouwkundige.
Hoe kijken zij aan tegen de visies voor deze plekken
Wat is er mogelijk en wat niet
Wat zijn goede combinaties van activiteiten
Waar moet je rekening mee houden (bestemmingsplannen, ondergrond, kosten etc etc)
Kan je activiteiten en natuur/rust combineren, hoe is dit voor de dieren in de wijk

Tip van deelnemers:
Als huiswerk volgende keer: Google op Oase + Springzaad, natuurlijk spelen, Wilde Weelde

Wens:
Nog 1x bij elkaar komen voor de zomervakantie

