
Het Groene Lint



Uitgangspunten
GROENE LINT

           UITGANGPUNTEN GROENE LINT
● Vertrek is de centrum route Focus op de twee 

groene hotspots (de Gagel en gebied rond watertoren 
aan de ene kant van de moezeldreef en het groen met 
het Cruijff court aan de andere zijde) en de route 
ertussen. Versterkt wat er is en voegt toe wat nodig is. 

● Herkenbare groenstructuur duidelijke route (die 
uitgebreid kan worden), bewegwijzerd, veilige 
oversteken, goede voorzieningen.

● Ontworpen vanuit gebruikers Activeren groen 
vraagt activeren gebruikers: wat hebben zij nodig 
om groen te gebruiken? Wat is aantrekkelijk groen?

● Verbindt huis, school, winkels en buurthuis met 
het groen in de wijk  Zet in op dagelijks en 
ongeorganiseerd gebruik.

● Zet in op groen voor gezond leven Bewegen, 
sociaal contact, gezond eten, zelfredzaamheid, 
vertrouwen in jezelf en elkaar



Samen met 
bewoners, 
gemeente, 
wijkorganisaties, 
provincie, 
corporaties en 
nieuwe 
investeerders    

Corona Proof voorjaar



ONTWERP HARDWARE

● fysiek ontwerp parken, 
straten, zitplekken

● veilige oversteken voor 
kinderen en ouderen

● uitnodigende en veilige 
toegang vanuit flats

● aantrekkelijke inrichting van 
het groen

● klimaatadaptief en 
biodiversiteit

GEBRUIK SOFTWARE

● wat kan ik er doen? vb. 
spelen, wandelen, zitten, 
iets drinken, lezen, 
sporten

● iedere 10 meter iets 
aantrekkelijks

● duidelijke routeborden, 
informatie over groen en 
activiteiten

● georganiseerde 
activiteiten in vast 
programmeringritme dag 
/ week / seizoen

● sluit aan bij belangrijke 
maatschappelijke 
thema’s

BEHEER ORGWARE

● participatie, coalities, 
eigenaarschap

● management en financiering

● organisatorische en juridische 
afspraken



ONTWERP
veel mooie groene elementen in de 
hotspots en speelplekken in de 
binnengebieden bij de woningen. 
Uitdaging: ontbreken van voldoende 
veilige oversteken, de grote afstanden. 
Route is nog geen logisch geheel. 

GEBRUIK
veel ankers (stadsboerderij, speeltuinen, 
scholen, bibliotheek, IJsbaan. Niet alle 
delen route worden nu actief gebruikt. 
Meer activiteiten toevoegen, voor meer 
doelgroepen, op meer momenten van de 
dag/ week/ seizoen. Route borden.

BEHEER
veel actieve organisaties, er is 
onderlinge afstemming over activiteiten. 
Koppelen aan de fysieke plekken en 
nadenken over beheer en zelfstandige 
financieringsstructuur.

De route verbindt twee groene hotspots: Gagelsteede en Watertoren-park / IJsbaan Siberie.
De verbindingsroutes tussen de twee lopen langs de Carnegiedreef en binnenwijkse straten.

VERTREKPUNT



  SAMEN VERDER in de ZOMER
● Met de Caravan de Wijk in We hebben een vaste 

uitvalsbasis gedurende twee weken, een week bij park 
de watertoren en 1 week bij Park de Gagel. We delen 
buitenspeelgoed uit en gaan gesprekken aan met wie 
er langs loopt.

● Tijdelijke Zomerse Zitplekken in Park de Watertoren 
maken we lig -en zitstoelen beschikbaar. Waar zit het 
fijn? Met wie ga je er zitten? 

● Wandelverkenningen Samen met bewoners een 
stukje van de route lopen: wat valt op, wat is logisch, 
wat kan beter, hoe en wie zouden dat kunnen doen? 

● Kleine interventies Sommige verbeteringen liggen 
erg voor de hand. Wat kunnen we nu al aanpakken? 
Een verbinding, een activiteit, wat kleurrijk of eetbaar 
groen?  



PARTICIPATIEF ONDERZOEK
in voorjaar en zomer 
(steeds volgens RIVM richtlijnen)



Samen denken, leren, luisteren, 
uitproberen, in kaart brengen. Met 
alle doelgroepen. Op allemaal 
verschillende manieren.



Open je zintuigen in Overvecht *sensory mapping



Breng je eigen omgeving in kaart



Praat mee in onze buitenhuiskamer en ga meteen aan de slag



Wordt geïnspireerd en stem



Mogelijke tijdelijke interventies in de zomervakantie
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Tot bij de caravan!


