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Talentontwikkeling 

Vergroening 

Verduurzaming  

Anders dan vandaag wordt het nieuwe tarwefijnplein een plek waar iedereen veilig en rustig kan verblijven. Door dat 
er voor iedereen van alles te doen is, is er geen rede voor confrontatie tussen verschillende groepen. Om geluidsover-
last tegen te gaan wordt er hard zand aangelegd als bestrating wat zorgt voor een langzame verkeersroute voor voet-
gangers, fietsers en mindervaliden. Ook worden er meerdere vuilnisbakken geplaats wat vervuiling op het plein zal 
verminderen.

In het ontwerp is rekening gehouden met het kunnen uitvoeren van meerdere activiteiten. Dit zijn activiteiten die 
gezamenlijk en door meerdere kunnen worden uitgevoerd. Het plein is omringt door meerdere organisaties die in 
samenwerking met elkaar, inwoners en gebruikers van het plein door het uitvoeren van deze activiteiten voor sociale 
contacten, gemeenschapsvorming en verbinding met de woonplek kunnen zorgen.

Het tarwefijnplein is de plek in de tarwewijk waar iedereen samen komt. Het ontmoeten is terug te zien in alles wat 
er te doen is op het plein. Van mogelijkheden om samen te kunnen fitnessen, voetballen en dansbattles te houden tot 
aan vlinders spotten, een barbecue organiseren en samen te zitten op een bankje.

De ambitie is er om zo veel mogelijk hergebruikte producten te gebruiken in het ontwerp van het tarweplein. Voor-
beelden hier van hergebruikte houten stambomen en gebruikte autobanden.  Daarnaast hebben wij als waterma-
nagement studenten rekening gehouden met het kunnen vast houden van water om het riool minder te belasten. Dit 
hebben wij terug laten komen in een waterdoorlatende bestrating van hard zand, het aanbrengen van bevestigde plan-
tenbakken aan lantaarnpalen en door het aanleggen van wadi´s in het heuvelachtige gebied. Er is ook een optie om het 
verlaagde podium een ´´waterpodium´´ te maken, een gebied dat water bergt wanneer het hard heeft geregend.

Het plein moet een groene oase worden van prachtige bomen, struiken, planten en bloemen. Daarnaast bestaat het 
plein voor een groot gedeelte uit een heuvelachtig gebied met gras, struiken en bloemen. Wat ooit een versteende wijk 
was, is dat nu niet meer. Het groen brengt biodiversiteit maar bovenal een stimulans van sociale verbinding en een 
veilige, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving.

In het ontwerp hebben we op verschillende manieren ruimte gegeven aan talentontwikkeling in vormen van entertai-
nen, sporten en kennis. Er is een verlaagd podium toegevoegd waar dancebattles en toneelstukken gegeven kunnen 
worden. Naast het podium is er genoeg ruimte om te voetballen, basketballen, tennissen, vollyballen, te fitnessen en 
te klimmen aan een klimwand. Ook is er een vlindertuin met informatiebord om alles over vlinder te weten te ko-
men.

‘‘In het ontwerp om de fysieke en de sociale leefomgeving in de tarwewijk 
te verbeteren staan de thema’s veiligheid, sociale verbinding, ontmoeting, 
talentontwikkeling, vergroening en verduurzaming centraal. ‘‘

Mindmap: verzamling van ideeën voor het ontwerp van het plein

Afbeelding: impressie heuvelgebied met podium, glijbaan, wadi en klimboomstrook

Afbeelding: impressie ‘groen bankje’  voor sportvelden
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Hier komen twee betonnen tafeltennistafels. Twee van de 
vier huidige bankjes op het plein worden hergebruikt, de 
andere verplaatst naar area 4. Naast elk bankje wordt een 
‘groene prullenbak toegevoegd.

De huidige struiken worden vervangen door kleurrijke 
bloemenvelden. Ook is er een informatiebord met leerza-
me weetjes over de natuur en het klimaat. Ter bescherming 
van de bloementuin is er langs het pad smalle boomstron-
ken (+/- dia 30cm) geplaatst zodat bloemen niet direct 
worden beschadigd.

De struiken worden vervangen door grasbetonstenen 
waardoor een halfverharde look ontstaat. Zo komt er ruim-
te vrij voor een fietsenstalling voor circa 15 fietsen.

Hier zijn boomstronken van (diameter 30-40 cm) in een rij 
en een cirkel geplaatst. Deze verschillen van hoogte voor 
een speelse uitstraling. Er is een tweede boom geplaatst om 
symmetrische uitstraling. De twee bankjes worden richting 
area 9 geplaatst. Deze zijn voorzien van een ‘groen’ prullen-
bakken.

Aan het schoolgebouw worden groene gevels geplaatst met 
over de hele lengte van het pad drie plantenbakken van 1x2 
m. Bij de inrichting van de ruimte wordt rekening gehou-
den met de toegankelijkheid van hulpdiensten.

Tussen de struiken wordt ruimte gemaakt voor 3 picknick-
tafels en een klimmuur. De picknicktafels zijn voorzien 
van bankjes aan beide kanten en gemaakt van beton. Het 
zitgedeelte en bovenkant van de tafel zijn van gerecyclede 
houtplanken. Elke picknicktafel krijgt ‘een groene’ prullen-
bak. Ook is er ruimte voor een klimmuur van 5x0,5x2,5 m.

Het hoogteverschil van de grasheuvels variëren van 1-2m 
hoog. De glijbaan is bereikbaar via boomstronken. Het 
verlaagde podium (max 30cm onder maaiveld) is op maai-
veld hoogte te betreden. De trappen van het podium gaan 
deels mee in de hoogte van de grasheuvels. De vloer van de 
podium is van rubberen tegels.

Hier is een klein vijvertje met boomstronken met daar 
boven een grote boomstam waar over gelopen kan worden. 
Voor de veiligheid is aangeraden dat de boomstam een mi-
nimale breedte van 45cm-60cm behoudt, zie afb. area 7. Er 
worden plantenbakken aan de lantaarnpalen geplaatst voor 
een waterbergend effect.

Er is een voetbal/basketbal/hockey veld voorzien van asfalt 
van 10x6m, een fitnesveld voorzien van fitnessappara-
ten van 4x2m en tennis/vollybal veld met een hardcourt 
ondergrond. Er zijn ‘groene bankjes’ van beton met 360 
graden zitgelegenheid, waarbij het zitgedeelte gemaakt is 
van gerecyclede houtplanken. Elk bankje krijgt een ‘groene 
prullenbak’. 
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