
Wij – bewoners die om en dichtbij het 
plein wonen – hebben dit plan samen 
gemaakt op basis van onze ervaringen. 
Sommigen van ons zijn ouders wiens 
kinderen op het plein spelen, anderen 
hebben hun hele leven in de buurt 
gewoond. Er zijn buren die hebben 
meegedacht vanuit hun achtergrond 
in architectuur, en buren die ervaring 
hebben met buurtinitatieven en het 
organiseren van evenementen. Ook 
zijn er bewoners die de afgelopen 
maanden ideeën op het plein hebben 
uitgeprobeerd om te zien hoe een deel 
van het plan in de praktijk werkt. Zo zijn 
we samen tot dit plan gekomen. 
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Structuren 
Op het plein komen multi inzetbaze structuren. Dit biedt ruimte 
voor bewoners en ondernemers om het plein steeds anders 
te gebruiken en daagt ook kinderen uit creatief na te denken 
over de mogelijkheden van het plein. Er kan bijvoorbeeld een 
schommel, rekstok, bioscoopscherm of tarp aangehangen 
worden.  
 
Betrokkenheid van bewoners
Een gezonde publieke ruimte is een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten, ondersteunen, inspireren en soms ook irriteren. 
Het ontwerp van het plein is zo bedacht dat het de mogelijkheid 
biedt voor zowel het House of Urban Arts als bewoners om 
betrokken te zijn bij het programmeren van het plein. Sinds we 
samen bouwen merken we dat bewoners elkaar beter leren 
kennen. Er wordt meer met elkaar gespeeld en het plein wordt 
beter schoongehouden. Dat willen we graag in stand houden. 

N.B.: De kleur van de structuren in de tekening is rood, zodat het zichtbaar is 
over welk deel van het plein het gaat in de plattegrond. Het heeft niet te maken 
met uiteindelijke materialen en kleur. De afbeeldingen zijn met name gericht op 
functie. Omdat het belangrijk is dat het plein aansluit bij het programma van het 
House of Urban Arts, stellen we voor dat ontwerpers met een specialisatie in urban 
vormgeving bij het ontwerpproces van de structuren en de ondergrond van het  
‘open deel’ worden betrokken.
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Het plan is zo opgebouwd dat het plein een plek wordt 
waarvan de functie kan veranderen. Zo kan het plein per 
seizoen anders worden gebruikt, maar blijft er ook ruimte 
voor gebruikers om functies zelf in te vullen.

Op dit deel van het plein schijnt 
de zon het grootste deel van 
het jaar. Dat maakt het geschikt 
voor beplanting, maar het is ook 
de plek waar bewoners elkaar 
ontmoeten en waar ouders 
zitten die op de spelende 
kinderen letten. Kleinere 
kinderen spelen hier vaak. Het 
is ook het deel van het plein dat 
wordt gebruikt als route naar de 
supermarkt. Dit deel is ingericht 
met bankjes die aansluiten op 
het groen. Er komen ook grote 
metale structuren die steeds 
een andere functie kunnen 
krijgen. Je kan er een schommel, 
sportatributen of bijvoorbeeld 
een bioscoopscherm aan 
hangen.

Het is belangrijk dat er op 
het plein rekening wordt 
gehouden met mensen 
voor wie publieke ruimte 
niet altijd als een veilige 
plek voelt. Voor minder 
mobiele bewoners zijn 
bankjes op de route naar 
de supermarkt belangrijk 
om uit te rusten. Een 
helling zorgt ervoor dat 
ook het open deel voor 
iedereen toegankelijk is. 
We hebben nagedacht 
over inclusie van 
neurodiversiteit (bijv. 
mensen met autisme). Voor 
sommige bewoners is het 
belangrijk om overzicht te 
kunnen houden over het 
plein. Daarom verhogen we 
bepaalde delen niet meer 
dan een meter. Ook is het 
voor sommigen belangrijk 
om te kunnen zitten op 
een plek waar diegene niet 
van achteren kan worden 
benaderd. Dat is waarom 
er bankjes tegen het 
gebouw zijn ontworpen.

De twee beplante gedeelten in het 
midden van het plein worden wat 
verhoogd, zodat er hoogteverschillen 
op het plein zijn. Om overzicht op het 
plein te kunnen bewaren, worden de 
heuvels niet hoger dan een meter.  

Alle beplante delen liggen een 
aantal centimeter hoger dan de 
paden. Het materiaal van de randen 
is cortenstaal. Voor de veiligheid 
worden de randen omgebogen.
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Dit deel van het plein wordt open 
gelaten en heeft een gladde ondergrond 
die zacht genoeg is om er te sporten, 
maar ook om er workshops (dans, 
skaten, freerunnen, basketbal, theater, 
etc.) te geven. Het biedt ook ruimte 
om er exposities, voorstellingen en 
andere evenementen te organiseren. 
Het House of Urban Arts speelt een 
belangrijke rol in het organiseren van 
deze evenementen, maar ook bewoners 
kunnen hier gebruik van maken.



Beplanting in zelfbeheer

Iedereen is het erover eens dat het 
plein veel groener kan. Een van ons 
heeft er de afgelopen jaren voor 
gezorgd dat er meer bomen op en 
om het plein werden gepland en 
dat bewoners geveltuinen konden 
aanleggen. We stellen voor dat het 
groen door bewoners in zelfbeheer 
wordt genomen, en dat er een 
budget vrijkomt om beplanting en 
materiaal aan te schaffen. Door het 
groen in zelfbeheer te nemen is het 
makkelijker om groen aan te leggen 
waarbij rekening wordt gehouden 
met biodiversiteit. Ook biedt het 
de mogelijkheid om kinderen te 
betrekken bij het onderhoud van 
het plein: de kinderen van de Globe 
krijgen al tuinierlessen. 

We zouden graag een kleine kas 
op het plein neerzetten. Daardoor 
kunnen we dingen laten groeien 
die in Nederland niet of nauwelijks 
groeien. Zo kan de kennis uit de 
buurt over planten en eten in 
andere culturen ook ruimte krijgen 
op het plein. 

Samen bouwen

De afgelopen weken zijn 
we druk bezig geweest met 
experimenteren om het 
gebruik van het plein in kaart te 
brengen en om zoveel mogelijk 
bewoners te betrekken bij het 
maken van het plan. Er hebben 
veel bewoners (jong en oud) 
geholpen en meegedacht. 
Hoewel sommigen van ons al 
jaren in de buurt wonen, hebben 
we veel mensen ontmoet 
die we nog niet kenden. Het 
proces naar de deadline van de 
prijsvraag toe was voor ons dus 
al heel belangrijk.

Het House of Urban Arts geeft een voorstelling. 
(blokjes zijn zitobjecten)
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Wat zou jij graag willen/organiseren
op het plein? 

De structuren spelen een belangrijke 
rol op het plein. Het zijn structuren  
waarmee vanalles mogelijk is: 
het ophangen van schommels, 
touwen en andere klimobjecten, 
sportattributen (voor kinderen en 
volwassen), hangmatten, etc. Er 
kunnen ook tijdelijke decors en 
exposities mee gemaakt worden 
en klimplanten tegenaan groeien 
(zoals druiven en bonen). Met de 
structuur in het midden kan een 
theater of podium worden gemaakt, 
waar ook verlichting aan kan worden 
bevestigd. De structuur aan de 
rechterkant loopt dwars door het 
groen en kan allerlei functies krijgen 
voor kinderen om mee te spelen. 
Maar hoe dat uiteindelijk wordt 
ingevuld en veranderd is natuurlijk 
aan de gebruikers van het plein. Het 
House of Urban Arts is bereid om 
onderdelen die tijdelijk niet worden 
gebruikt op te slaan.

Aya organiseert een sportdag &  
Mo houdt een schommelwedstrijd. 

Sonja organiseert een filmavond.
(blokjes zijn zitobjecten)


