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ARCHITECTUUR
• Definitief stedenbouwkundige plan
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5�Kampjes bouwen

7�Grote zitstenen

9�Speelse uitstulping van de stoep

6�Speeltoestel in  
 gemeenschappelijke tuin

8�Bloemweide en hoge grassen

10�Speelkoffer
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4�Hagen met de buren

Door de hagen met de buren doorwaadbaar te 
maken, kunnen kinderen en buren gemakkelijker 
met elkaar spelen. Hun speeldomein wordt 
groter en er ontstaan nieuwe wegen.

5�Hagen aan de stoep

Ook de hagen langsheen de stoepkant kunnen 
doorwaardbaar worden. Op deze manier kan er 
een speelse interactie ontstaan tussen bewoners 
en passanten. 
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3�Combinatie van muurtjes en trapjes

De combinatie van muurtjes en trapjes aan 
de voordeur zorgen voor een geborgen ruimte 
tussen stoep en gevel. De tussenruimte zorgt 
voor het vervagen van de grenzen.

Kinderen maken een doorgang door 
de haag met de buren (Wilsele).

Muurtje, groene voortuin en autoluwe 
zone maakt de voortuinstrook erg 
bespeelbaar (Rotterdam).
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• Hoe wil ik wonen?
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•   luifel

•   zuid/west

•   overgang zone

•   publiek/privaat
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•   randen

•   oost/noord

•   overgang zone

•   publiek/privaat
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ARCHITECTUURB

•   buiten

•   noord/oost

•   overgang zone

•   publiek/privaat
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•   luifel

•   balkon

•   interactie

•   zuid/west
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•   verhoging

•   balkon

•   interactie

•   zuid/west 

•   ontwerpen
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VERVOLG EN PLANNING

• Het voorontwerpbestemmingsplan wordt voorbereid

• Inzage termijn vanaf 3 juni t/m 17 juni 2021 (onder voorbehoud)

• Na de zomer ontwerpbestemmingsplan ter inzage

• Eind van het jaar bestemmingsplan vastgesteld

• Ondertussen gaat Buro013 verder met het ontwerp van de woningen en 

appartementen.

• Schetsontwerp eind juni gereed

• Voorlopig ontwerp eind augustus gereed


