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Beste allemaal,

Het De Silleplein wordt heringericht. Het plein zou ongeveer op dezelfde manier heringericht kunnen worden zoals 
het nu is, maar misschien kan het groen en de openbare ruimte ook groter gemaakt worden door aan één zijde 
van het plein de straat af te sluiten voor verkeer. De bewoners van het plein, omliggende straten en de wijk waren 
verdeeld over hoe het plein het best ingericht zou kunnen worden. De gemeente wil daarom een experiment 
uitvoeren om te ervaren wat afslui ng van de straat zou betekenen. Het experiment bestaat uit het jdelijk 
afsluiten en inrichten van de straat (maximaal 3 maanden) en het gebruik van de openbare ruimte te monitoren 
en te evalueren. De jdelijke inrich ng is makkelijk aan te leggen en weer weg te halen en laat het bestaande 
plantsoen intact.   

De volgende pagina's zijn de eerste ideeën die ontwikkeld zijn voor het experiment op het De Silleplein. Op 
maandag 6 maart 2017 zijn deze ideeën besproken met enkele bewoners van het plein en met de 
pleinenwerkgroep Bezuidenhout. De bewoners hebben duidelijk gemaakt dat zij het niet eens waren met het plan 
om de straat aan één zijde af te sluiten. Het experiment is juist bedoeld om te ervaren wat het betekent als de 
straat aan één zijde wordt afgesloten. Hierdoor wordt duidelijk of bijvoorbeeld verkeersoverlast ontstaat, het plein 
een hondenuitlaatplaats wordt en of het plein gebruikt wordt.  

Uiteindelijk hebben we met elkaar nagedacht over een mogelijke jdelijke inrich ng van het plein. De aanwezigen 
gaven aan aandacht te willen voor:

- een rus ge gevarieerde inrich ng met plantenbakken en meer groen, die de sfeer van Berlage ademt;

- de verkeerstechnische situa e. Wat gebeurt als het plein aan één zijde tweerich ngsverkeer krijgt? Kunnen de 
vuilniswagen en vrachtwagens nog door de straat en de bochten maken?;

- het parkeren, vooral ‘s avonds omdat dan de parkeerdruk het hoogste is;

- het beheer van de jdelijke inrich ng (handhaving bij troep, overlast, etc);  

- het stallen van fietsen (niet direct voor de woningen en mogelijk ingepakt door groen); en

- dat de plekken om te zi en op afstand van de woningen komen staan.

Met deze aandachtspunten gaan wij aan de slag om een defini ef ontwerp te maken. In de volgende bijeenkomst 
bespreken we het defini eve plan voor het experiment en hoe we het experiment gaan monitoren en evalueren.

 



Uitgangspunten van gemeente voor locatie

stoep vrijhouden i.v.m leidingen

Trafo huis 
bereikbaar

hek bestaande groen mag (deels) 
weg maar palen behouden

fietskisten laten staan

grens voor experiment

Vluchtroutes: Nooddiensten kunnen 40 meter overbruggen
42 meter



Uitgangspunten bewoners: enquête en workshops

Rommelig door fietsen Moestuin

Speelaanleidingen 

Verblijfsmogelijkheden: 

zitten, picknicktafels
Trafo huis

Meer groen 

Te veel ruimte voor verkeer

Afval

Sfeer: historie, Berlage 

Oplossing voor 

fietsen
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huidige looproutes

prognose uitbreiding 
looproutes met experiment

Looproutes locatie



Bezonning van het plein
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Aan de randen, als afsluiting van straatLangs de stoep Buiten het plein, in bestaande hoeken

Parkeren auto’s

Entrees en zicht op plein overdag vrij laten en 
‘s avonds parkeren

Langs het nieuwe plein waar er ruimte 
beschikbaar is
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Moestuinen

Aan de randen als afsluitingGeconcentreerd Buffer tussen woningen en plein

Zit- en picknickmogelijkheden

Langs de stoepGeconcentreerd dichtbij snackbar Op afstand van woningen



Speelaanleidingen

GeconcentreerdIn het bestaande groen Verspreid als een route langs het plein



Trafostation 
verkleuren

Geen fietspad over plein

Entrees plein vrij houden 
van auto’s

Uitgangspunten ontwerp experiment

picknicken op 
drukkere locatie 

dichtbij 
snackbar

rustig richting 
woningen

meer verblijf en aktiviteiten richting bestaande groen

hek deels weghalen

fietsen parkeren 
aan beide zijden 

plein langs de 
stoep 

Groen begrenzing plein



DRIE SCHETSONTWERPEN

1 2 3

Legenda

Drie plekken met een eigen activiteit. 
Moestuinen en zitten grenzend aan de 
straten en spelen in het veilige midden. 
Straatschilderingen, groen en vlonders 
zijn de ondergrond.

De activiteiten lopen geleidelijk in 
elkaar over. Mondriaan kleuren als 
blikvanger in het midden en 
bloembakken en fietsparkeerplekken 
bakenen het plein af. 

Een groot groen plein met 
bloembakken en moestuinen aan de 
randen. Op het plein zijn 
speelaanleidingen en verschillende 
soorten zitplekken.

 houten vlonders

big slabs - grote graszoden

Kleuren met krijtverf

 

moestuinen 

bloembakken

fietsparkeren

speelaanleidingen zoals boomstammen en 
zwerfkeien

pickcnick

banken 
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1
Drie plekken met een eigen activiteit. 
Moestuinen en zitten grenzend aan 
de straten en spelen in het veilige 
midden. Straatschilderingen, groen 
en vlonders zijn de ondergrond.
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De activiteiten lopen geleidelijk in 
elkaar over. Mondriaan kleuren als 
blikvanger in het midden en 
bloembakken en fietsparkeerplekken 
bakenen het plein af. 
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3
Een groot groen plein met 
bloembakken en moestuinen aan 
de randen. Op het plein zijn 
speelaanleidingen en verschillende 
soorten zitplekken.





Moestuinen

Speelaanleidingen

LEGENDA - INSPIRATIE

pickcnick

banken 

Verblijven

zoals boomstammen 
en zwerfkeien

Bloembakken



LEGENDA - INSPIRATIE ONDERGROND
Kleuren met Krijtverf

Graszoden - big slabs
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