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Uitgangspunten
Verwerken & 
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Gesprekken
omwonenden

Besluitvorming
(ALV)

Uitwerkingworkshops



Uitgangspunten vanuit de Workshop

• Speelplek: ravotten & 
ontdekken.

• Waterspeelplek

• Ontmoetingsplek

• GR (ruimte voor vrij houden).

• Ontspannen

• Groenbeleving

• Natuurbeleving

Functies

Multi-functioneel, flexibel ruimtegebruik in een 
uitnodigende open ruimte met eetbare randjes



Uitgangspunten vanuit de Workshop

• Grasveld.
• Speellint.
• Badminton, evenwichtsbalk, trapveldje, 

trampoline, schommel, enz.
• Kabelbaan

• Waterpomp, vijver met oever en 
drijfplanten.

• Amfitheater (met mogelijkheid van 
tentzeil er boven). 

• Ontmoetingsplek/GR (ruimte voor vrij 
houden). Partytent, Yurt, Oude kas, 
Pipowagen, Ingraven container met gras 
er op/speelberg.

• Vuurplaats omcirkeld met meerdere zit-
niveaus. 

• Pizza-oven / Barbecue-plaats.

Inrichtingselementen
• Zitkuil.
• Hangmatten

• Zichtlijnen & open ruimte.
• 1 of 2 hoge bomen (b.v. kastanje, 

walnoot, katalpa, beuk).
• Lage bomen.
• Glooiingen/heuveltjes.
• Siertuin rondom het terrein.
• Mooie borders met bloei door het hele 

jaar. 
• Vast groen bij hoofdhuis, bosjes 

verstopplekken. 
• Rotsen.
• Reliëfbeplanting.



De eerste schetsen
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Doorsnede – zicht op moestuiin (vanuit hoofdhuis)



Doorsnede – zicht op hoofdhuis (vanuit moestuin)



Doorsnede – zicht op boerderijwoning 1 (vanuit hofwoningen 2)



Sfeer impressie - amfitheater

stenen zitmuren, kloosterstenen (max 1 meter hoog) 
10 palen + voet (lange pin), zeildoek 

2 netten, korf, badminton, volleybal 
6 lage houten bankjes, verplaatsbaar 

6 houten stoelen 
kussentjes 



Sfeer impressie - amfitheater



Sfeer impressie - speellint



Sfeer impressie - waterpartij



Sfeer impressie - bomen



Sfeer impressie - beplanting



Verdere detaillering



HOE VERDER?

• Hoe kunnen we vaststellen of alle gewenste elementen er in zitten, of er 
iets mist?

• Hoe kunnen we vaststellen of de globale indeling zo goed is?

• Welke vorm kiezen we voor het gedetailleerd bespreken?
• Moeten we per element zaken bespreken?

• Hoe betrekken we iedereen (alle omwonenden), maar kunnen we op korte 
termijn wel stappen zetten?


