
3.3. Wim Saerens 
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SITUERING VAN DE BUURT EN OVERZICHT VAN HET BESTAANDE SPEELWEEFSEL 



OVERZICHT VAN HET GEWENSTE SPEELWEEFSEL IN BUURT WIM SAERENS 

133 



ALGEMEEN 
 

Typering van deze buurt 

• Deze buurt kent overwegend rijwoningen. Een meerderheid 

van huizen heeft 3 bouwlagen (vaak ‘bel étage’-woningen met 

2 appartementen). Langs de lanen vind je ook meer 

appartementsgebouwen.  

• Er zijn een aantal scholen, verspreid over de buurt. De winkels 

en voorzieningen zitten meestal aan de drukke assen. 

 

Mobiliteit 

• Deze buurt wordt begrensd door een aantal rechtlijnige assen: 

- Ter Heydelaan 

- Alfons Schneiderlaan 

- Ruggeveldlaan  

• Het straatprofiel is wisselend, maar meestal behoorlijk breed. 

De overmaat wordt vrijwel altijd aan auto’s toebedeeld. 

 

micro > 3.3. Wim Saerens 
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Belangrijkste publieke ruimtes en voorzieningen: 

• Er is één plein met potentie als stedelijk wijkplein:  

nl. Het Wim Saerensplein. 

• Het speelplein en de sportkooi aan de jeugddienst 

(Tweegezusterslaan) functioneert op wijkniveau. Eigenlijk takt 

het via de Tweegezusterslaan aan op het Wim Saerensplein. 

 



micro > 3.3. Wim Saerens 

ALFONS SCHNEIDERLAAN 
 

 

 

Potenties 

• De Alfons Schneiderlaan is bij de bevraagde kinderen minder 

goed gekend. De beoordeling is beter dan de andere interne 

assen. 
 

Knelpunten 

• Maar ook hier noteren we de algemene opmerkingen:  

- Te druk 

- Te snelle auto’s 

- Betere oversteken nodig (stoplichten, zebrapaden) 

• Er zijn hier uitdrukkelijk onveiligheidsgevoelens t.a.v. de 

bussen, vooral aan het rond punt. Net zoals op de Gallifortlei 

roept het rond punt gemengde gevoelens op. 

 
 

Voorstellen 

• Op langere termijn moet een meer fiets- en voetgangers-

vriendelijke herinrichting worden gerealiseerd. De auto moet 

minder dominant zijn in het straatbeeld, zowel op vlak van 

parkeren, rechtlijnigheid als oversteken. 
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micro > 3.3. Wim Saerens 

SPEEL- EN SPORTTERREIN AAN DE 

JEUGDDIENST TWEEGEZUSTERSLAAN 
 

 

Potenties 

• Zeer goed gekend terrein met sportkooi en recent vernieuwd 

speelterrein. 

• Volgens de kinderen kan je er heel goed: 

- Spelen 

- Voetballen (kunstgras!) 

- Chillen en vrienden ontmoeten,… 

• Het is een leuk plein met ‘veel afwisseling’. 

• De jeugddienst zit op de site en is heel actief met 

pleinwerking. Het terrein wordt ‘s avonds afgesloten. 

• Ook een turnzaal ligt op de site. Kinderen gaan er turnen, 

waardoor ze het goed kennen. 
 

Knelpunten 

• Door de schaarste aan buurt- en wijkterreinen, is het terrein 

vaak overbezet. Het is er dikwijls ‘druk’ en ‘vaak zijn de 

speeltoestellen bezet’, ook door de school. Door ruimtegebrek 

ontstaan er conflicten. 

• Het terrein ligt in een binnengebied, met veel achterkanten 

van woonpercelen. Daardoor blijft het wat een delicaat terrein 

voor overlastklachten, omdat de voetbalkooi met kunstgras 

veel volk aantrekt. 

• Uit de inspraak blijkt dat er erg veel sociale 

onveiligheidsgevoelens waren. De meldingen komen zowel 

van jongens als van meisjes: 

- ‘Kinderen die pesten’, ‘gewelddadige tieners’ 

- ‘Veel vechten’, ‘roepen’, ‘veel lawaai’ en ‘ruzie’, ‘ze zijn heel 

snel op hun tenen getrapt en worden boos zonder dat ik iets 

verkeerd doe’ 

- Claimgedrag door oudere jongens: ‘er spelen altijd grote 

jongens en dan mag mijn leeftijdscategorie niet op het 

voedbalveld’ 

- ‘Het is hier gevaarlijk - ik kwam er vroeger heel veel maar nu 

zijn er mensen bijgekomen die slechte dinges zoals shisa, 

drugs, alcohol, vuur’ 

• Sommige kinderen willen meer gras bij de speeltoestellen. 

Voor oudere kinderen zijn de toestellen wat ‘saai’ en ‘voor 

de kleintjes’. 
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micro > 3.3. Wim Saerens 

SPEEL- EN SPORTTERREIN AAN DE 

JEUGDDIENST TWEEGEZUSTERSLAAN 
 

 

 

Voorstellen 
 

• Zeer goed opvolgen van de sociale situatie het plein door 

jeugd(welzijns)werk.  

• Het plein op peil houden, maar niet nog verder upgraden. 

Het voorzieningenniveau heeft nu zowat een bovengrens 

bereikt.  

Als er vraag is naar nieuwe of bijkomende functies, moet 

overwogen worden of die niet eerder op het Wim 

Saerensplein een plaats kunnen vinden.   
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(Prior) 



WIM SAERENSPLEIN 
 

Potenties 

• Plein met grote oppervlakte aan de Ruggeveldlaan. 

• Dit plein heeft potentie voor uitbouw als stedelijk wijkplein 

door: 

- Oppervlakte 

- Tramhalte 

- Voorzieningen: ‘Er zijn veel winkels’: bijv. Alvo-supermarkt, 

broodjeszaak,… 

- Bomen en groen 

- Evenementen: bijv. ‘markt’ en ‘kermis’ worden genoemd. 

• Uit de kinderinspraak blijkt dat het wel gewaardeerd wordt: 

- Als ontmoetingsplein 

- Om wat te sporten 

- Om in de bomen te klimmen 

• Er is een ontwerp opgemaakt voor herinrichting (definitief 

ontwerp): zie volgende pagina 

 

Knelpunten 

• Voor de heraanleg werd heel wat ruimte ingenomen door 

verkeer:  

- tramlus 

- parkeren: het parkeren zorgt voor een barrière tussen 

bewoning en het plein. 

Het drukke verkeer werd als storend en ‘gevaarlijk’ ervaren. 

• Het verouderde plein werd als ‘kaal’, ‘saai’ en ‘sfeer’-loos 

ervaren: ‘je kan daar niet veel doen’. 

• Volgens de kinderen zijn er ook heel veel ‘dronken mensen’.  
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micro > 3.3. Wim Saerens 



WIM SAERENSPLEIN 
 
 

Plannen (ondertussen reeds gerealiseerd) 
 

• Parkeren is geclusterd aan de kant van het warenhuis, 

waardoor er meer verblijfs- en gebruiksruimte gecreëerd wordt. 

• Er is een zone met speelterrein gecreëerd aan de noordkant 

en een zone met speelse waterfonteinen. 

• Er zijn groenvakken met gazon en stapstenen en er is veel 

zitgelegenheid. 

 

 
 

Voorstellen 
 

• Het gebruik van het plein evalueren na herinrichting met 

kinderen en jongeren. 

• Het Wim Saerensplein als complementair beschouwen aan 

het plein op de Tweegezusterslaan. 

Nu het plein gerealiseerd is, vindt reeds een verschuiving plaats 

van de Tweegezusterslaan naar het Wim Saerensplein. 

• . Het gebruik van het plein moet goed opgevolgd worden 

vanuit (jeugd)opbouwwerk 
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micro > 3.3. Wim Saerens 



PLEINTJE JAN SAMYNLAAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenties 

• Pleintje zonder veel betekenis voor kinderen. Het ligt 

nochtans dicht bij een school. 
 

Knelpunten 

• De kinderen vragen speeltoestellen. Nu is het te veel een 

‘hondenloopzone’. 

• Er zouden soms grotere jongens voetballen, waardoor kinderen 

er niet durven komen. 
 

Voorstellen 

• Pleintje herinrichten als speels ontmoetingsplein 

(buurtniveau), met inspraak van kinderen en volwassen 

bewoners. De concepten en voorstellen uitgewerkt voor de 

pleintjes aan de Eikblokstraat (zie onderdeel 3.1.) kunnen hier 

eveneens toegepast worden. 
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micro > 3.2. Deurne Gallifort-Ter Rivieren en Venneborg 



OVERZICHT VAN HET GEWENSTE SPEELWEEFSEL IN BUURT WIM SAERENS 

  

• (1) Alfons Schneiderlaan:  

Op langere termijn herinrichten met veel aandacht voor voetgangers 

en fietsers. 

• (2) Speel- en sportterrein aan de Tweegezusterslaan: 

- Zeer goed opvolgen van sociale situatie 

- Plein op peil houden, niet verder upgraden. Als er vraag is naar 

nieuwe of bijkomende functies, overwegen of die niet op het Wim 

Saerensplein gerealiseerd kunnen worden. 

• (3) Wim Saerensplein:  

Gebruik van het plein evalueren met kinderen en jongeren na 

herinrichting 

• (4) Pleintje Jan Samynlaan:  

Herinrichten als speels ontmoetingsplein (buurtniveau) met inspraak. 

4 1 2 

3 



3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend 
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Ertbrugge 

Zwarte Arend 

SITUERING VAN DE BUURT EN OVERZICHT VAN HET BESTAANDE SPEELWEEFSEL 



GEWENSTE SPEELWEEFSEL IN ERTBRUGGE EN ZWARTE AREND 

146 



micro > 3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend 
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Ertbrugge 

Zwarte Arend 

ALGEMEEN 
 

Typering van deze buurt 
 

• Dit gebied valt duidelijk uiteen in twee deelbuurten, met de 

Ertbruggelaan en een aantal kasteelsites als grens: 

- Ertbrugge in het noorden: Dit is een buurt met sterk stedelijk 

karakter, met appartementen van meer dan 3 bouwlagen. 

- Zwarte Arend in het zuiden: die heeft meer de sfeer van een 

verkaveling, maar de woningen hebben toch meestal 3 

bouwlagen. 

• Aan de oostkant, over de Schotensesteenweg, zijn heel wat 

scholen en voorzieningen voor jeugd. 

 

Mobiliteit 
 

• Deze buurten zijn opgehangen tussen twee noordzuid-assen: 

- Ruggeveldlaan: Die heeft een zeer stedelijk karakter. Het 

barrière-effect is groot, vooral daar waar er een vrijliggende 

trambedding is. Op die punten zijn er moeilijke connecties 

met de meer westelijk gelegen buurten. 

- Schotensesteenweg: Die heeft meer een suburbaan karakter  

in het noorden, tot aan de Ertbruggelaan. Ten zuiden daarvan 

wordt dit ook een zeer stedelijke as. 

• Daartussen zitten een aantal dwarsstraten. Het straatprofiel is 

meestal behoorlijk breed. De overmaat wordt vrijwel altijd aan 

auto’s toebedeeld. 

 

Belangrijkste publieke ruimtes en voorzieningen: 
 

• Binnen het woonweefsel zijn er vrijwel geen pleintjes of 

parken. Een uitzondering is het groenstrookje langsheen de 

Arendshoflaan. 

• Voor open ruimte zijn deze buurten aangewezen op de 

omringende gebieden: het Rivierenhof, het natuur- en 

landbouwgebied ‘Ertbrugge’ (over de Schotensesteenweg) of 

Bremweide. 
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micro > 3.2. Deurne Gallifort-Ter Rivieren en Venneborg 

SCHOTENSESTEENWEG 
 

 

Potenties 

• Een groot deel van de Schotensesteenweg kreeg reeds een 

heraanleg. Onlangs kreeg het segment tussen Ruggeveldlaan 

en Jozef Van Poppelstraat een definitief ontwerp. Daarin wordt 

het concept van de heraanleg (noordelijk deel) doorgetrokken: 

- Vrijliggende fietspaden 

- Verkeersplateaus 

- Accentueren van schoolingangen 

 

Knelpunten 

• Het accentueren van de schoolingangen gebeurt enkel in de 

voetgangersruimte en wordt niet doorgetrokken op de rijloper. 

 

 

Voorstellen 

• Evalueren van de heraanleg met kinderen en jongeren, in 

het bijzonder hoe de schoolomgevingen ervaren worden. 
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micro > 3.2. Deurne Gallifort-Ter Rivieren en Venneborg 

RUGGEVELDLAAN 
 

 

Potenties 

• De goede fietspaden en de stoplichten worden gewaardeerd. 

 

Knelpunten 

• Ondanks de recente heraanleg krijgen we ook hier de klassieke 

klachten van de bevraagde kinderen:  

- te druk en te veel auto’s 

- auto’s te snel 

- nood aan betere oversteken: veel kinderen wensen “stoplicht 

aan zebrapaden”, “want auto’s stoppen niet aan zebrapaden” 

- Specifiek voor deze weg wordt de tram als barrière en als 

bron van onveiligheidsgevoelens aangehaald. 

 

Voorstellen 

• Gezien de recente heraanleg is het niet evident om nog veel 

aan de Ruggeveldlaan te veranderen. 

In de toekomst moet er evenwel beter nagedacht worden over 

cruciale oversteekpunten voor voetgangers en fietsers  

(bijv. ter hoogte van de Venneborglaan). Die oversteekpunten 

moeten vanuit de wijk en buurten bedacht worden, met 

inspraak van (jonge) bewoners. 



OOSTELIJKE GROENE ZONE BREMWEIDE 

(BOSJES AAN EUGEEN FAHYLAAN) 
 

Potenties 

• Een (beperkt) aantal kinderen gebruikt de bosjes:  

- Ze geven een natuurgevoel: er is ‘veel’ en ‘mooie natuur’. 

- Er zijn ‘bosjes om te wandelen’. Kinderen gaan er ook 

wandelen met hun hond. 

- ‘Het is daar rustig’ en de natuur is ‘rustgevend’. 

- ‘Er zijn veel plaatsen om te spelen’, ook ‘verstoppertje’ en ‘je 

kan er kampen bouwen’. 

• Blijkbaar maken ze er soms met de scouts gebruik van. 
 

Knelpunten 

• Deze terreinen zijn in het algemeen zeer weinig gekend. 

• Het verkeer wordt als storend ervaren: ‘Dat er de hele tijd 

auto's komen en het harde geluid doet pijn aan mijn oren.’ 

• Het ziet er wat verwaarloosd uit:  

- ‘Er worden bomen omgehakt’ en ‘er steken veel takken uit’, 

‘het lijkt of sommige bomen nog gaan omvallen’. 

- ‘Er ligt veel hondenkak’ en ‘vuilnis’ 

• Het is ook wel een beetje ‘leeg’. 

• Een jongen vindt het ook ‘super eng’. 
 

Voorstellen 

• Een aantal algemene voorstellen voor Bremweide is reeds 

geformuleerd in Deel 1, onderdeel 1.3.  

• Specifiek voor het Ertbrugge , dat groen mist binnen het 

weefsel, is het evenwel belangrijk dat er een speelse en 

belevingsvolle buurtruimte gerealiseerd wordt aan de 

Eugeen Flahylaan.  

Het groen aan de straatkant moet opener gemaakt worden.  

De groene ruimte moet een zekere aantrekkingskracht 

hebben om gezinnen uit Ertbrugge over de Eugeen Flahylaan te 

lokken: bijv. grazers, een parcours tussen de bomen, een 

kampenbouwplek met losse takken, een  BMX-

crossparcourtje… Die (speel)natuur-voorziening moet 

voldoende ambitieus zijn om kinderen en gezinnen te 

motiveren er naartoe te gaan. Ze moet wel inspelen op de 

eigenheid van het landschap. 

• De Eugeen Flahylaan moet beter oversteekbaar zijn en 

verdient een heraanleg afgstemd op fietsers (bijv. ook 

verlichting).  
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micro > 3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend 



OPEN RUIMTE ‘ERTBRUGGE’, TEN 

OOSTEN VAN DE SCHOTENSESTEENWEG 
 

Potenties 

• Ertbrugge en Zwarte Arend liggen aan de rand van het 

stadsweefsel. Ten oosten van de Schotensesteenweg ligt een 

open ruimte, die speel- en recreatiekansen zou kunnen bieden.  

• Twee straten in het bijzonder geven toegang tot trage wegen 

vanuit de wijk: 

- de Frans Van Heymbeecklaan 

- de Ertbruggelaan 

• Er zitten ook veel jeugdvoorzieningen in deze zone: 

- Scouts Sint-Bernadette 

- Scholen 

- Kasteel ‘Zwarte arend’. 

Vooral die laatste heeft veel potentie, omdat ook de Zwarte 

Arendlaan uitkomt op het kasteelpark (zie verder). 

De toekomst van het domein is echter onzeker. 

• De meeste bevraagde kinderen die naar het groen van 

Ertbrugge trekken, komen er: 

- wandelen (bijv. met de hond) en genieten van de natuur 

- fietsen 

- spelen in het bos (vrijwel enkel in georganiseerd verband) 

- lopen, joggen 

• Voor de open ruimte in Ertbrugge en de Fortvlakte lopen een 

aantal open ruimte-projecten (zie ook conceptschetsen in 

Projectdefinitie van Park Groot Schijn en de Inspiratienota 

Groene recreatieve corridor, Zie onderdeeel macro > 1.1.). 

• Iets verder ligt het traject van de eventuele doortrekking van de 

Krijgsbaan. 

 

Knelpunten 

• Het gebied is niet zo goed gekend. Uit de inspraak 2de fase 

blijkt dat 66% van de bevraagden er nauwelijks komt. 

• Diegene die het kennen, waarderen de moestuinen en de 

natuur wel. 
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micro > 3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend 



OPEN RUIMTE ‘ERTBRUGGE’, TEN OOSTEN 

VAN DE SCHOTENSESTEENWEG (vervolg) 

 
 

Voorstellen 
 

• Het gebied verder uitbouwen met veel aandacht voor 

(speelse) groenbeleving. 

Voor de buurt Ertbrugge is dit vooral de moestuinzone. Spelen 

en moestuinieren kunnen gemakkelijk gekoppeld worden. 

De kinderen uit de bevraging vragen vooral meer speelruimte 

(formele speelruimte, maar bijv. ook een fietsparcours). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de buurt Zwarte Arend is dat eerder de kasteeldomeinen 

(zie verder) en de evocatie van de Fortvlakte (zie Inspiratienota 

Groene recreatieve corridor in onderdeel 1.3.) 
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micro > 3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend 

Projectdefinitie Park Groot Schijn, p. 12 

Buurt 

Ertbrugge 

Buurt Zwarte Arend 



OPEN RUIMTE ‘ERTBRUGGE’, TEN OOSTEN 

VAN DE SCHOTENSESTEENWEG (vervolg) 

 
 

Voorstellen 
 

• Ertbruggelaan als belangrijke entree: 

- Kasseien op de Ertbruggelaan beter berijdbaar maken met de 

fiets (bijv. karrenspoor in betonsteen of gezaagde kasseien aan 

de rand, zie figuren hiernaast) 

- Uitbouw van een speel- en belevingspad langs de 

Ertbruggelaan: bijv. gracht als speels element, spelprikkels langs 

de kasseiweg 

- Een ‘poortconstructie’ aan de Schotensesteenweg 
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micro > 3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend 

Buurt 

Ertbrugge 

Buurt Zwarte Arend 

Links: Gezaagde kasseien aan de rand van de weg (Eilandje)  

Midden: ‘Karrenspoor’ (Coveliersstraat) 

Rechts: strook natuursteen in kasseivlak (Edegem) 



PARK GROOT SCHIJN EN SPORTKAMER 
 

Potenties 
 

• Ten zuiden van Zwarte Arend wordt Park Groot Schijn tot 

ontwikkeling gebracht. Momenteel zijn de werken bezig voor 

realisatie van de ‘sportkamer’. 

• Een groot speelbos is al gerealiseerd. 

• Nabij de Turnhoutsebaan ligt ook een groot scholencomplex. 

• Het geheel wordt als een oostelijke groene gordel ontwikkeld. 

 

Knelpunten 
 

• De Turnhoutsebaan en Ruggeveldlaan blijven zware barrières 

naar deze sport- en recreatieruimte. 

Er is weinig oversteekmogelijkheid over de Turnhoutsebaan (nl. 

enkel ter hoogte van de Arendshoflaan). 

 

Voorstellen 
 

• Garanderen dat de nieuwe Sportkamer veilig en logisch 

bereikbaar is vanuit Zwarte Arend. We stellen (nieuwe) 

voetgangersoversteken voor ter hoogte van de Zwarte 

Arendlaan en de Ivan Maquinaylei-August van de Wielelei. 

micro > 3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend 

Buurt Zwarte Arend 

Rivierenhof 

Projectdefinitie Park Groot Schijn, p. 16 
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(Prior) 



ZWARTE ARENDLAAN EN KASTEELPARK 

ZWARTE AREND 
 

 

Potenties 
 

• Groen lint doorheen een verkaveling met overwegend bel-

étagewoningen. 

• Kinderen gebruiken het lint omdat het groen is en autovrij of 

autoluw. 

• Het lint komt uit op kasteelpark Zwarte Arend, waarin enkele 

vzw’s zijn gevestigd. De toekomst van het kasteelpark staat ter 

discussie en wordt mogelijk verkocht. 

 

Knelpunten 
 

• De verbinding blijkt echter niet zo goed gekend en niet zo 

populair. 

 

Voorstellen 
 

• Het kasteelpark Zwarte Arend (deels) openstellen: 

Dit kan via een gebruiks- en beheersovereenkomst of d.m.v. 

aankoop indien het kasteeldomein zou verkocht te worden: 

- In een minimaal scenario kunnen de groene stroken tussen 

slotgracht en straten opengesteld worden.  

- In een meer vergaand scenario kan het westelijk gedeelte 

van de kasteeltuin (aan de kant van de Professor van Den 

Wildenberglaan) worden opengesteld. 

• Kleinschalige groene spelprikkels inbrengen  

- in de groene strook tussen de slotgracht en aanpalende 

straten (wel voldoende afstand houden van het water)  

- in de groene stroken naast Zwarte Arendlaan (zeer 

bescheiden spelprikkels, want het is een smalle, delicate ruimte. 
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micro > 3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend 

(Prior) 

(QW) 

(QW) 



STRAAT- OF BUURTPLEINTJES 
 

STRAATPLEINTJE JAAK VAN RILLAARLAAN IN 

ERTBRUGGE 
 

Potenties 
 

• In deze dichte buurt is deze verbreding van de Jaak van 

Rillaarlaan de enige publieke ruimte binnen de wijk. 

 

Knelpunten 
 

• Deze ruimte is op dit moment zonder veel betekenis doordat 

het ingenomen is als parkeerruimte. 

 

Voorstellen 
 

• Indien besloten wordt tot heraanleg: 

Een autovrij (liefst groen) pleintje creëren (straatniveau). 

Met kleine spelprikkel voor kleinsten (bijv. zitplek, 

tegelparcours,…)  
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micro > 3.4. Ertbrugge en Zwarte Arend > straat- of buurtpleintjes 



GEWENSTE SPEELWEEFSEL IN ERTBRUGGE EN ZWARTE AREND 

  

• (1) Uitbouwen van open ruimte Ertbrugge met veel aandacht 

voor (speelse) groenbeleving: 

- Moestuinzone (1a) 

- Meer speelruimte/speelnatuur (1b) 

- Uitvoeren Fortvlakte (1c): cf. Inspiratienota Groene recreatieve 

corridor. 

- Kasteelpark Zwarte Arend (deels) openstellen (1d) (prior): 

. Minimaal scenario: Groene spelprikkels tussen slotgrag en straten 

. Verdergaand scenario: Deel van het kasteeldomein (kant van 

Professor van Den Wildenberglaan) 

• (2) Groene spelprikkels in de Zwarte Arendlaan 

• (3) Autovrij (liefst groen) speels pleintje op de Jaak Van 

Rilaarlaan 

• (4) Bremweide: Speelse belevingsvolle buurtruimte aan de 

Eugeen Flahylaan 

• (5) Turnhoutsebaan: voetgangersoversteken t.h.v. Zwarte 

Arendlaan en Ivan Maquinaylei-August van de Wielelei 

• (6) Schotensesteenweg: Evalueren met kinderen en jongeren na 

de heraanleg. 

 
1c 

1a 

1d 

3 

2 

4 

5 

6 
1b 



4. SYNTHESEKAARTEN 
Overzichtskaarten van het bestaande speelruimteweefsel 
in het projectgebied 
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SYNTHESE VAN HET BESTAANDE SPEELWEEFSEL 



SYNTHESE VAN HET BESTAANDE SPEELWEEFSEL 
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SYNTHESE VAN HET GEWENSTE SPEELWEEFSEL 

i.s.m. 



5. BIJLAGE 
Achtergrond en toelichting bij de inspraak 
- OOR-inspraakrapport Fase 1: Hier in bijlage opgenomen. 
- OOR-inspraakrapport Fase 2: Zie apart pdf-bestand. 
 

161 



29 



30 



31 



32 



33 



34 


