
Klankbordgroep ‘t Suyt II - welkom!

we beginnen om 18.00u



Praktische mededeling vooraf

Graag uw microfoon uit tot de start van de meedenksessies

De vragen kunt u in de chat plaatsen

De avond wordt opgenomen voor interne doeleinden - deze wordt niet 
online gedeeld



18:00  Opening    
  Wethouder Martijn Kortleven

18:05  Terugblik op proces stedenbouwkundig plan 
   Projectleider stedenbouwkundig plan Tara van den Ban

18:20  Kennismaking + doel nieuwe klankbordgroep   
   Projectleider inrichtingsplan Daan Vegter

18:30  Bewonersinitiatief Schapenweide   
   Bewoner Barth van Laar

18:45   Wensen en uitgangspunten inrichtingsplan 
   Linde Elsinga (ECHO urban design - voorheen plein06)

20:00  Afronding en vervolg

Programma



Proces tot nu toe

• November 2018:  Raadsbesluit start project ‘t Suyt fase II

• Januari 2019:   Start participatietraject

• April 2019:   Programma van Eisen (vastgesteld door College van B&W)

• December 2019:  Collegebesluit van 120 woningen naar 150 woningen

• Mei 2020   Raadsvergadering grondexploitatie en stedenbouwkundig plan

     (verplaatst naar oktober)

• Oktober 2020  Raadsvergadering grondexploitatie en stedenbouwkundig plan      

     > stedenbouwkundig plan gewijzigd vastgesteld



Aangepast woonprogramma

• 30% sociale huur

• 12% middeldure huur

• 10% koopstart woningen

• 10% middeldure koopwoningen

• 38% dure koopwoningen

Van 150 naar 160 woningen

Extra uitgangspunten openbaar gebied

• Groene bu� er Onderweg en ‘t Suyt II

• Tiny forest

Wijziging gemeenteraad (oktober 2020)





Deze kunt u stellen via een mail naar info@tsuyt.nl 

Vanaf deze maand start de bestemmingsplanprocedure, waarin u nog formeel uw 

opmerkingen kunt indienen

Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten

Vragen over het stedenbouwkundig plan?



Doel klankbordgroep

Meedenken over de inrichting van de openbare ruimte

Belangrijkste thema’s: 

• 1. Groen en Water

• 2. Spelen en inrichtingselementen



Voorstelrondje nieuwe klankbordgroep leden
• Wat is uw naam
• Waar woont u?

Kennismakingsronde



van stedenbouwkundig plan... ...naar een inrichtingsplan



van stedenbouwkundig plan... ...naar een inrichtingsplan
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Kaders van een inrichtingsplan

Disciplines extern
• Hulpdiensten

• Kabels en leidingen

• Nutsbedrijven zoals Stedin

• Waterschap

Disciplines intern
• Verkeer

• Afval

• Riolering

• Civiele techniek

• Beheer

• Spelen

• Duuzaamheid

• Groen

• Water



Kaders van een inrichtingsplan

• Beleid van de gemeente 

• Kosten

• Standaardelementen

• Onder de grond en boven de grond moeten samen 

kloppen



Initiatief van omwonenden

• De Schapenweide

• Toelichting door Barth van Laar
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Opzet van de avond.



8 maart 2021
23/31

Opzet van de avond

• Uit ekaar in 2 ‘break-out rooms’

• Elke breakoutroom bespreekt in 25 minuten een eigen thema (de 

gespreksleider blijft bij het thema) 

• De volgende 2 thema’s komen aan bod (iedereen bespreekt dus elk thema): 

• Spelen en inrichtingselementen

• Groen en water 

• We sluiten gezamenlijk af: de gespreksleider van elke breakoutroom deelt de 

belangrijkste inzichten / overeenkomsten / verschillen tussen de groepen



8 maart 2021
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Opzet van de avond



8 maart 2021
25/31

Programmering en uitstraling van de buitenruimte

Centrale thema’s:

• Speelplekken

• Inrichtingselementen 

(bankjes)

• Materialisatie (parkeerplekken 

/ wandelpaden)



8 maart 2021
26/31

Groen en water

Centrale thema’s:

• Idee van de schapenweide 

• Plukbos / tiny forest

• Routes / rondjes wandelen

• Wateropvang in het gebied

• Plekken voor dieren



8 maart 2021
27/31

8 maart 2021
27/31

Naar de break-out 
rooms.



Spelen en inrichtingselementen 

 

Speelelementen: 

• Speelplekken op de kruising van de groene vingers (toepassing van boomstammen en informele 

speelobjecten), 

• Speelmogelijkheden voor de deur voor de kleine kinderen, 

• Speelplek in de plukbos, 

• Creëer ontmoetingsplekken voor kinderen, 

• Liever natuurspelen - biedt creativiteit, 

• Traditionele speelobjecten maar met een natuurlijke uitstraling, 

• Aandacht aan veiligheid (obstakelvrije zones rond speelobjecten) 

• Water als speelobject - stapstenen of trekpontje over het water, 

• Geen speelobjecten voor kleine kinderen in de buurt van het water, 

• Het moet nog steeds mogelijk zijn om te schaatsen, 

Materialisatie: Autowegen: 

• Duidelijk kleurverschil tussen trottoir en rijweg, 

• Landelijk uitstraling, 

• Aandacht materialisatie. Licht rijweg, donker trottoir (subtiel contrast) 

• Natuurlijk, waterdoorlatend bestrating, 

Materialisatie: wandelpaden in het groen: 

• Geen 30x30 betontegels, 

• Graag materialen/kleuren combineren (bijv. klinkers+grasbeton), 

• Aandacht voor veiligheid irt. fietsers, 

• Graag toepassing van informele schelpenpaden (aandacht voor drainage), 

• Aandacht voor de mindervaliden, 

• Bestrating die vervaagt tot groen is mooi maar niet praktisch (niet breed genoeg) 

Materialisatie: Parkeren aan de laan: 

• Geen donkere standaard parkeerplaatsen, 

• Liever grasbetontegels met speels patroon, maar let op het schoon en droog uitstappen uit de auto 

• Toepassing van schelpen voor de parkeervakken, 

Inrichtingselementen: 

• Graag picnictafels aan het water en in de plukbos, 

• Graag banken bij speelplekken (voor de ouders) en aan het water, 

• Liever houten elementen, 

• Maak gebruik van boomstammen als zitelementen, 

• Graag kleine losse zitelementen (stenen of boomstammen), 

• Voorkomen hangjongeren (geen picnictafels, goede verlichting)  

  

  



Groen en water 

Plukbos/tiny forest: 

• Fruitboomgaard past bij landelijk karakter, 

• Fruitboomgaard is lastig qua onderhoud en is risico met bijvoorbeeld insecten, 

• Bloemen bij voedselbos om een wildere uitstraling te bereiken, 

• Wilde soorten voor minder onderhoud, 

• Toegankelijkheid van het bos/bloemplukken , 

• Bloemenplukken langs water in combinatie met wildbos, 

• Grote bomen combineren met bloemplukken, 

• Combinatie van bloempluktuin en fruitbomen, 

• Geen moestuin (lastig en zal verwilderen), 

• Inrichting afstemmen op 0-12 jaar spelen (in deze wijk wonen mensen met jonge kinderen), 

• Aanleidingen voor kinderen in plukbos (‘er moet iets gedaan kunnen worden’), 

• Aandacht voor hoogte van groen: moet robuust ogen, 

• Kruidenstruiken, 

• Variatie en verrassingseffect, 

Wateropvang: 

• Liever natuurlijke uitstraling, 

• Wadis gebruiken als het droog is, 

• Open met speelaanleidingen, niet te veel planten of beschutting, maar wel variatie. Ook stenen, niet 

alleen gras, 

• Beplanting gebruiken voor inrichting van buitenruimte, 

• Spelen bij water ook goed, 

Plekken voor dieren: 

• Toepassen van natuurinclusieve elementen (insectenhotel, nestkasten, etc.) die dieren aantrekken die 

muggen eten (waterrijk gebied dus dat is een aandachtspunt), 

Schapenweide: 

• Zicht op schapenweide (vanaf meander), 

• Minder van toegevoegde waarde voor toekomstig bewoners en toegankelijkheid, 

• Voordelen van een schapenweide worden erkent maar gaan wel ten koste van plukbos. 

• Kunnen de schapen ook de groene buffer aan de Onderweg grazen? 

• Uitkijkpunt of verhoging vanuit het plukbos naar schapenweide, bomen moeten hiervoor niet te hoog 

zijn 

• Balans met boomsoorten, 

• Integratie van plukbos en schapen, 

• Let op watergang (3.5m) om schapen binnen te houden, 

• Liever toegankelijk voor mensen, maar kan onveilig zijn voor kinderen en onwenselijk voor eigenaar 

van de schapen, 

• Mensen en schapen scheiden -> onveiligheid,  

• Zoeken naar het juiste balans tussen schapenweide en pluktuin, 

• Aandacht voor zichtbaarheid (doorkijken onder de bomen), 

 



Natuurlijke speelaanleidingen

Traditionele speelplekken

Spelen en verblijven aan het water

Traditioneel met meerdere elementen Natuurlijke uitstraling SchommelsKlimelementen

Oversteken op stambomen

Oversteken op stenenTrekpondWaterpomp

Zitsteiger

Inrichtingselementen

Materialisatie: Autowegen

Standaard bankje Bijzonder bankje

Stoeltjes

Betonnen (lig)stoel

Picnictafels Boomstam

Grijze stoeptegels en
rode straatbaksteen

Beontegels in een speels legverband Geometrisch patroon Klinkerpaadje met bijzondere rand

Materialisatie: Parkeren aan de laan

Standaard betonklinkers Groene oplossingen: grasbetontegels, verschillende patronen

Plankaart

SPELEN EN INRICHTINGSELEMENTEN

Losse elementen

Waterdoorlatende verharding

Schelpenpad

Schapenweide

Speelaanleidingen

Grote Speelplek

Vissteiger

Kleurrijk

Materialisatie: wandelpaden in het groen

Diverse tinten rood Gemêleerde klinkers Donkere straatsteen en 
lichte stoep

Lichte klinkers en 
donkere stoep

Plaats op de kaart de volgende 3 elementen 
(de speelaanleidingen mogen meerdere keren 
voorkomen in het plan

Bespreek welke speelelementen jullie het liefst zien terugkomen in 't Suyt II. 
Plaats de afbeeldingen op de kaart op de locatie waar jullie dat voor je zien. 

Bespreek welke uitstraling voor de materialen jullie het liefst zien terugkomen in 't Suyt II. 

Bespreek welke uitstraling voor de zitelementen jullie het liefst zien 
terugkomen in 't Suyt II. Plaats de afbeeldingen op de kaart op de 
locatie waar jullie dat voor je zien. 

Educatie / natuurlijke 
ontmoetingsplek

(overdekte) ontmoetingsplek / schuilplaats Belevingsboomgaard (spelen, bbq, zitten, 
ontmoeten)

Overige gebruiksvoorstellen

Ruimte voor gras tussen
de verharding

Standaard betontegels

Stalen bankje

Benut post- 
its voor 

extra 
toelichting

natuurlijk, 
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Schapenweide

Contact met dieren

Plukbos/tiny forest

Wateropvang: natuurlijke uitstraling

Plekken voor dieren

Bloesembomen Moestuin

Bloemen(pluk)tuin

Diervriendelijke muren

Eekhoorn huisje Vleermuis huisje Vogelhuisjes aan gevel Vogelhuisjes in dakpannen

Insectenhotel

Palen voor vogelnesten

Wadi met minder 
beheer
waardoor grassen 
makkelijk opkomen

Wadi met gecultiveerde 
plantsoorten

Wadi met gras en 
(stap)stenen
Voordeel: ook als 
het droog is
 te gebruiken voor 
bv spelen

Dieren in de wei met bomenDieren in de wei met bomen Boeren hekken

Zitplekken / paviljoentje in de weide

Bespreek het idee van de schapenweide.

GROEN EN WATER

Fruitbomen

Voedselbos Tiny Forest: wild (omheind) 
bosje met allerlei soorten

Wadi langs de 
straten met
opgaande grassen

Een pleintje als wateropvang Verlaagde speeltuin: als het heeft geregend
speel je in het water

Wateropvang: gecombineerd met speelplekken

Fruitboomgaard

Uitstraling en gebruik van het groen

Erfafscheiding met doorgang voor dieren

Bespreek hoe jullie het plukbos / tiny forest voor je zien in 't Suyt II. 
Plaats de afbeeldingen op de kaart op de locatie waar jullie dat voor je 
zien. 

Bespreek hoe jullie wateropvang voor je zien in 't Suyt II. Plaats de 
afbeeldingen op de kaart op de locatie waar jullie dat voor je zien. 

Bespreek hoe jullie plekken voor dieren voor je zien in 't Suyt II. Plaats 
de afbeeldingen op de kaart op de locatie waar jullie dat voor je zien. 

Bepaal met elkaar welke routes de meeste mensen naar alle 
waarschijnlijkheid gaan lopen. Dat kunnen wij gebruiken om de paden 
vorm te geven.
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Terugkoppeling breakoutrooms 
door gespreksleiders.



• Aan de slag met de uitkomsten van vandaag

• Vervolgbijeenkomst met eerste versie van het inrichtingsplan

Vervolg



Planning vervolg



Tot de volgende klankbordgroep!

Overige vragen kunt u stellen via een mail naar info@tsuyt.nl 

Vanaf deze maand start de bestemmingsplanprocedure, waarin u nog formeel uw 

opmerkingen kunt indienen

Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten


