Pleinen Bezuidenhout-oost
Resultaten Workshop I (30-04-2015)
Groen






































Bloesembomen, bloemen
Veel afwisselende beplanting
Moestuinplein (eigen beheer)
De sex-struik
Het juiste groenontwerp: elke maand bloeien andere bloemen, bomen en
struiken
Leefruimte voor dieren, insecten en plantjes
Groen met schaduwwerking
Bijen stimuleren door de keuze van de beplanting
Moestuinen
Veel gras, plekken om in de zon te zitten
1 grote boom op elk plein (letterlijk en figuurlijk paraplu-functie)
Gezamenlijk groen beheren (vlinderstruik, braam)
Vruchtbomen en bramenstruiken
Groen, bomen, Magnolia’s
(Groot) groen + goed onderhoud door de buurt
Buurt-moestuin
Elk huis een voortuin
Vijver (met stapstenen)
Mooie boom (1 per plein)
Urban gardening
Zitkuil in het groen
Groene stilteplek
Beestjes / groen
Haagse Bos en wijk worden één voor rust en ontspanning
Samen tuinieren
Bijenkassen
Ecologische hoofdstructuur door de wijk doortrekken
Stadsmoestuin
Rode beuk en hagen = sfeer en klasse
Pergola’s met klimop (sfeer)
Bolesdoorns (Franse sfeer)
Meer groen
Tipi van hout met klimop
Voorbeeld: tuin Raad van State (hagen met bankjes, intieme sfeer &
sociale functie)
Meer grandeur in de Usselincxstraat
Diverse soorten groen in straat (bomen, langs huizen)
Gebruiksgroen + ligveldje (als groen strand)

Stalling


















Fietsenstalling gedeeltelijk ondergronds
Interactieve afvalbak
Funcontainer
Parkeerplaats voor kleine elektrische auto’s
Oplossingen voor parkeren
Fietsenplek
Bestelbussen uit kleine straten
Alle fietsen van de pleinen
Parkeren gescheiden van wonen. Grote hoofdweg en daartussen bospaden
Fietsen slimmer stallen (bijv. verdiept)
Gewone auto’s Overbosch parkeergarage
Goede, onderhouden en opgeruimde plek voor fietsen
Parkeren slimmer / efficiënter
Stalling auto’s, fietsen, vuil
Gebouwd fietsparkeren
Klein: functioneel (glasbakken, fietsentrommel, fijnstof opvangen)
Automatische parkeergarage onder pleinen

Ontwerpaspecten















Toegankelijk voor gehandicapten, rollator etc.
Integreren plein in trottoir
Eenheid in de wijk in bestrating en meubilair
Basisgedachte plein: gevel tot gevel, eenheid materiaal, vormentaal
Franse sfeer: dolomiet gravel als ondergrond
Zorg dat de openbare ruimte kan worden gebruikt
Kindvriendelijk
Plein is een onderdeel van logische looproutes van alle kanten i.p.v.
barrière
Differentiatie + diverse pleinen (niet overal alles)
Fiets stimuleren
Zorgvuldige detaillering van bestrating in combinatie met groen
1 groot plein, van gevel tot gevel, geen stoepen, wel kleuren in bestrating
Kleur in de wijk (bestrating, muziek, diversiteit, flora, fauna)
Eenheid in verscheidenheid

Activiteiten permanent / sport & spel








Goede hangplekken
Yogaplein
Wandelen
Doolhofpleintje
Mee sport &spel
Schaakborden, tafeltennis
Jeux de Boule (2x)










Sporttoestellen
Speelplek kinderen
Ruimte om een fikkie te stoken
Schaakspel
Gekleurde hinkelbaan
Speeltuinen uitdagender maken door meer chaotisch en asymmetrisch
speeltoestellen neer te zetten
Speelruimte voor kinderen met speeltoestellen die passen bij de maat van
de plek
Outdoor fitness & yoga

Activiteiten tijdelijk



Ruimte voor pleinfeest
Activiteiten in tijdelijke feesttent

Kunst & cultuur














Kunst! Óók voor praktische oplossingen
Kunst van / door bewoners (2x)
Prieel (muziektent)
Cultuur (beelden)
Podium, muziektheater
Podium + zitplaatsen
Kunstwerken op pleinen
Muziektent
Een beeld (sculptuur)
Beeldentuin, een openlucht expositie
Geen zielloze kunst, kunst voor en door bewoners
Muziek / cultuurplek
Moderne media inzetten

Dubbel ruimtegebruik





Meer gelijkvloers > meer gebruiksmogelijkheden
Afsluitbare pleinen (rust in de nacht)
Ruimte dubbel gebruiken (bijv. fietstrommel met groene begroening)
Straatverlichting LED a la Titia Ex, Studio Roosegaarde (zie van Gogh
paadje)

Veiligheid





Licht
Schoon, ruim, fris
Vervoer vriendelijk
Verkeersveiligheid, snelheid, stimuleren fietsen











Veilig verkeer
Schoon, veilig, verlichting
Minder auto’s
Geen busbanen meer
30 km-zone rondom plein
Geen files (goede doorstroom)
Tram rijdt bovenlangs (Beatrixkwartier)
Fietspad direct langs trottoir (zie sterroute)
Ondergronds parkeren

Ontmoeten & Verblijven





















Ontmoetingsplek
Eettafels (sociale functie)
Meer bankjes
Prieel
Sociale ontmoetingsplek (banken, terras, BBQ-plek)
BBQ (2x)
Ruimte voor ontmoetingen
Terras
Picknick (2x)
Samen BBQ-en
Bankjes
Barbecue-plek
Hangmatten
Plaatsen om alleen te zijn (rust)
Veel mee groen, zitten, bankjes
Leesnisjes
Bankjes op de plek waar ook ’s avonds de zon schijnt
Zonnig straatmeubilair voor spontane ontmoetingen (Bring Your Own
drinks)
Buurtschommel voor 5 personen (schommelbank)
Openbare WC

Historie







Sfeervolle verlichting
Jaren ’30 versterken door meubilair en verlichting
De wijk heeft een beeld nodig i.v.m. het bombardement. Door bewoners
Rustiek uiterlijk, sfeer
Franse statuur en grandeur
Monumentaal, Berlage, stijlvol, ornamenten, fonteinen

Horeca








Bedrijvigheid: mobiele foodtrucks i.p.v. haringkraam
Kleinschalige daghoreca: kiosk met koffie & broodjes
Terrassen (2x)
Visboer Stuyvesantplein naar sparzijde en met opening naar plein + beeld
Biertje in de zon (bijvoorbeeld Stuyvesantplein incl. horeca)
Terras (met horeca) (2x)

Seizoen



Sneeuwheuvel
Zomer- en winterplein

Niet ruimtelijke activiteit / overig











Adopteer een plein
Blijvend onderhoud in straten, trottoirs, wegen
Deelauto’s
Stimuleren buurtbewoner-betrokkenheid in/om pleinen
Ken je buren
Leegstand wegwerken
Deel van de wijk slopen: mooi plein er bij
Plek voor daklozen
Samen groenonderhoud (sociale functie)
Sociale functie pleintjes bevorderen

