•

Is de voorgenomen ontwikkeling van eetbare natuur op de beoogde locatie ook vanuit sociaal en financieel
oogpunt haalbaar en houdbaar? Of het nu om wildpluknatuur of een voedselbos gaat: eetbare natuur
vraagt in het algemeen serieuze (financiële) inspanningen van de initiatiefnemers, zowel op korte als op
lange termijn. De toegang tot de beoogde locatie moet worden ‘verworven’ en voor langere tijd veilig gesteld, de gewenste eetbare natuur moet zorgvuldig en met kennis van zaken worden ontworpen, het zaaien plantgoed moet worden ingekocht of anderszins verworven, de eetbare planten, struiken en bomen
moeten worden aangeplant en vervolgens met zorg en aandacht worden beheerd en onderhouden. Dit alles vraagt de nodige (financiële) investeringen van de initiatiefnemers die serieuze uitdagingen met zich
meebrengen voor alle betrokken partijen, in het bijzonder voor vrijwilligers die eetbare natuur in hun vrije
tijd willen ontwikkelen en onderhouden.
Bij ieder initiatief tot aanleg en beheer van eetbare natuur is het derhalve goed om vanaf het begin veel
zorg en aandacht te schenken aan de organisatorische en financiële duurzaamheid van het geheel. De centrale vraag daarbij is steeds: kunnen er voldoende (capabele) mensen / partijen / middelen worden gevonden om de beoogde eetbare natuur succesvol aan te leggen en voor langere tijd te beheren? Gelukkig zijn
er vele maatregelen en interventies denkbaar waardoor de kansen op succes, zowel op korte als op lange
termijn, aanzienlijk kunnen worden vergroot. Voedselbossen kunnen bijvoorbeeld zo worden ontworpen
dat ze zelfvoorzienend zijn en dus geen (kostbare) inputs (bv. mest, compost) en relatief weinig onderhoud
en beheer vragen. Eetbare natuur kan een rijke oogst aan eetbare producten opleveren waarvan een deel
ook verkocht kan worden, bijvoorbeeld op een lokale streekmarkt. Als er in een stad of regio meerdere
eetbare-natuurinitiatieven min of meer tegelijkertijd worden ontplooid, kan worden overwogen om samen
een of meer professionals aan te stellen die zich bezig houden met het onderhoud, beheer en eventueel de
verwerking, marketing en verkoop van eetbare natuur. Enzovoorts.

BUITENLOKAAL

Een leven lang leren in, van en voor de natuur!

4.2.2
Is de locatie ook geschikt voor aanleg en beheer van een volwaardig
voedselbos?
Stichting Het Wisentbos
Schoolmoestuin:
Buitenlokaal
Als er eenmaal een geschikte
groenlocatie in beeld is, dan is het
de vraag of deze locatie ook geschikt is voor de ontwikkeling van
een volwaardig voedselbos of beter gebruikt kan worden voor de
aanleg van wildpluk-natuur? Deze
vraag is relevant omdat de term
‘voedselbos’, als betrekkelijke
nieuwkomer in het palet van agroecosystemen, in de praktijk vaak
nogal losjes wordt gehanteerd
voor aanduiding van allerlei groene plekken en gebieden waar, al of
niet gepland, iets eetbaars te vinden is. Een dergelijk gebruik van
de term brengt echter het risico
met zich mee dat de vele
potentiële meerwaarden van een
volwaardig voedselbos niet of onvoldoende worden gezien en
Afb. 4.8: Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek
daardoor ook niet of slechts beperkt worden gerealiseerd. Daarom is het zinvol om op deze plek een aantal onderscheidende criteria aan te leggen voor een volwaardig voedselbos. De bedoeling hiervan is primair om meer helderheid te scheppen, terwijl tegelijkertijd voldoende ruimte wordt gelaten voor de enorme verscheidenheid aan mogelijke vormen en toepassingen die òòk een wezenlijk kenmerk is van het concept ‘voedselbossen’.
december 2013

visiedocument

HET TORENBOSJE

.....dat kleine bosje dat veel te vertellen heeft!

STICHTING PROJECTEN

Buurtbosje: Het Torenbosje

Voedelbos Sieradenbuurt (5ha)

Tegen deze achtergrond definiëren wij een volwaardig voedselbos als: “Een zelfvoorzienend ecosysteem dat
door mensen is ontworpen, op basis van de ecologische principes van een natuurlijk bos, ten behoeve van de
productie van voedsel en anderszins bruikbare natuurproducten”. Met ‘zelfvoorzienend’ bedoelen wij in deze
context in dat de benodigde zorg en sturing door de mens in de loop der jaren minimaal kan worden zonder
29

Erwin Zwaan

‘EEN VOLK DAT LEEFT,
BOUWT AAN ZIJN TOEKOMST.’
CORNELIS LELY
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Bosvakken Swifterbos

‘GEEN WONINGBOUW IN BOS
STAATSBOSBEHEER’

OGIS - Staatsbosbeheer - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend
Topografie: (c)2006, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn

Legenda

Datum: 19 juni 2014

Schaal 1:9.639
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namens dorpsbelang Swifterbant:
JIM DE VALK
- wie is Jim de Valk?
- hoe is het proces geweest?
- wat is de ‘VISIE op WONEN’?
- waarom deze bijeenkomst?
- vragen?

PROGRAMMA
1 7 .0 0

W EL KOM (....dat i s nu gew eest)

1 7 .1 0

Samenvatt i ng proces Dorpsbel ang door J i m D e Val k

1 7 .3 5

Overzi cht m ogel i j kheden bossen do or Er w i n Z w aan

1 7 .4 0

V RAGEN & W ORKSHOP

TAFELS VOOR VRAGEN:

TAFELS WORKSHOP:

DORPSBELANG SWIFTERBANT :
- vragen over proces

5 Tafels met p enhouders
- schetsen alle ideeen voor Swifterbos

STAATSBOSBEHEER:
- vragen over dunningswerkzaamheden

Tafel:
- aanmelden om op de hoogte te blijven
- aanmelden voor werkgroep vervolg

GEMEENTE DRONTEN:
- vragen over hun rol

Tafel:
LANDSCHAPSBEHEER FLEVOLAND
+ IVN Swifterb ant

1 8 .2 0

EINDE W ORKSHOP & GEL EGENHEID A L L E I D EEEN T E BEK I J K EN

1 8 .3 0

EINDE PROGRAMMA

VERVOLG
Wie zijn e-mail achterlaat bij INFORMEREN wordt per
mail geinformeerd
Wie zijn naam en e-mail achterlaat bij DEELNAME WERKGROEP, wordt uitgenodigd voor het vervolg, het realiseren van ‘DE GROENE TOEKOMST VAN SWIFTERBANT’

GEBRUIK

.....vanuit behoeften Swifterbanters

•

.....vanuit kansen polderbodem

BOSSENMATRIX

Is de voorgenomen ontwikkeling van eetbare natuur op de beoogde locatie ook vanuit sociaal en financieel
oogpunt haalbaar en houdbaar? Of het nu om wildpluknatuur of een voedselbos gaat: eetbare natuur
vraagt in het algemeen serieuze (financiële) inspanningen van de initiatiefnemers, zowel op korte als op
lange termijn. De toegang tot de beoogde locatie moet worden ‘verworven’ en voor langere tijd veilig gesteld, de gewenste eetbare natuur moet zorgvuldig en met kennis van zaken worden ontworpen, het zaaien plantgoed moet worden ingekocht of anderszins verworven, de eetbare planten, struiken en bomen
moeten worden aangeplant en vervolgens met zorg en aandacht worden beheerd en onderhouden. Dit alles vraagt de nodige (financiële) investeringen van de initiatiefnemers die serieuze uitdagingen met zich
meebrengen voor alle betrokken partijen, in het bijzonder voor vrijwilligers die eetbare natuur in hun vrije
tijd willen ontwikkelen en onderhouden.
Bij ieder initiatief tot aanleg en beheer van eetbare natuur is het derhalve goed om vanaf het begin veel
zorg en aandacht te schenken aan de organisatorische en financiële duurzaamheid van het geheel. De centrale vraag daarbij is steeds: kunnen er voldoende (capabele) mensen / partijen / middelen worden gevonden om de beoogde eetbare natuur succesvol aan te leggen en voor langere tijd te beheren? Gelukkig zijn
er vele maatregelen en interventies denkbaar waardoor de kansen op succes, zowel op korte als op lange
termijn, aanzienlijk kunnen worden vergroot. Voedselbossen kunnen bijvoorbeeld zo worden ontworpen
dat ze zelfvoorzienend zijn en dus geen (kostbare) inputs (bv. mest, compost) en relatief weinig onderhoud
en beheer vragen. Eetbare natuur kan een rijke oogst aan eetbare producten opleveren waarvan een deel
ook verkocht kan worden, bijvoorbeeld op een lokale streekmarkt. Als er in een stad of regio meerdere
eetbare-natuurinitiatieven min of meer tegelijkertijd worden ontplooid, kan worden overwogen om samen
een of meer professionals aan te stellen die zich bezig houden met het onderhoud, beheer en eventueel de
verwerking, marketing en verkoop van eetbare natuur. Enzovoorts.
Is de locatie ook geschikt voor aanleg en beheer van een volwaardig voedselbos?

TYPE BOS

4.2.2

Als er eenmaal een geschikte
groenlocatie in beeld is, dan is het
de vraag of deze locatie ook geschikt is voor de ontwikkeling van
een volwaardig voedselbos of beter gebruikt kan worden voor de
aanleg van wildpluk-natuur? Deze
vraag is relevant omdat de term
‘voedselbos’, als betrekkelijke
nieuwkomer in het palet van agroecosystemen, in de praktijk vaak
nogal losjes wordt gehanteerd
voor aanduiding van allerlei groene plekken en gebieden waar, al of
niet gepland, iets eetbaars te vinden is. Een dergelijk gebruik van
de term brengt echter het risico
met zich mee dat de vele
potentiële meerwaarden van een
volwaardig voedselbos niet of onvoldoende worden gezien en
Afb. 4.8: Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek
daardoor ook niet of slechts beperkt worden gerealiseerd. Daarom is het zinvol om op deze plek een aantal onderscheidende criteria aan te leggen voor een volwaardig voedselbos. De bedoeling hiervan is primair om meer helderheid te scheppen, terwijl tegelijkertijd voldoende ruimte wordt gelaten voor de enorme verscheidenheid aan mogelijke vormen en toepassingen die òòk een wezenlijk kenmerk is van het concept ‘voedselbossen’.

VOEDSEL

Tegen deze achtergrond definiëren wij een volwaardig voedselbos als: “Een zelfvoorzienend ecosysteem dat
door mensen is ontworpen, op basis van de ecologische principes van een natuurlijk bos, ten behoeve van de
productie van voedsel en anderszins bruikbare natuurproducten”. Met ‘zelfvoorzienend’ bedoelen wij in deze
context in dat de benodigde zorg en sturing door de mens in de loop der jaren minimaal kan worden zonder
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GEBRUIK
.....vanuit behoeften Swifterbanters

Is de voorgenomen ontwikkeling van eetbare natuur op de beoogde locatie ook vanuit sociaal en financieel
oogpunt haalbaar en houdbaar? Of het nu om wildpluknatuur of een voedselbos gaat: eetbare natuur
vraagt in het algemeen serieuze (financiële) inspanningen van de initiatiefnemers, zowel op korte als op
lange termijn. De toegang tot de beoogde locatie moet worden ‘verworven’ en voor langere tijd veilig gesteld, de gewenste eetbare natuur moet zorgvuldig en met kennis van zaken worden ontworpen, het zaaien plantgoed moet worden ingekocht of anderszins verworven, de eetbare planten, struiken en bomen
moeten worden aangeplant en vervolgens met zorg en aandacht worden beheerd en onderhouden. Dit alles vraagt de nodige (financiële) investeringen van de initiatiefnemers die serieuze uitdagingen met zich
meebrengen voor alle betrokken partijen, in het bijzonder voor vrijwilligers die eetbare natuur in hun vrije
tijd willen ontwikkelen en onderhouden.
Bij ieder initiatief tot aanleg en beheer van eetbare natuur is het derhalve goed om vanaf het begin veel
zorg en aandacht te schenken aan de organisatorische en financiële duurzaamheid van het geheel. De centrale vraag daarbij is steeds: kunnen er voldoende (capabele) mensen / partijen / middelen worden gevonden om de beoogde eetbare natuur succesvol aan te leggen en voor langere tijd te beheren? Gelukkig zijn
er vele maatregelen en interventies denkbaar waardoor de kansen op succes, zowel op korte als op lange
termijn, aanzienlijk kunnen worden vergroot. Voedselbossen kunnen bijvoorbeeld zo worden ontworpen
dat ze zelfvoorzienend zijn en dus geen (kostbare) inputs (bv. mest, compost) en relatief weinig onderhoud
en beheer vragen. Eetbare natuur kan een rijke oogst aan eetbare producten opleveren waarvan een deel
ook verkocht kan worden, bijvoorbeeld op een lokale streekmarkt. Als er in een stad of regio meerdere
eetbare-natuurinitiatieven min of meer tegelijkertijd worden ontplooid, kan worden overwogen om samen
een of meer professionals aan te stellen die zich bezig houden met het onderhoud, beheer en eventueel de
verwerking, marketing en verkoop van eetbare natuur. Enzovoorts.

natuur

TYPE BOS
.....vanuit kansen polderbodem

S

moerasbos
4.2.2

Is de locatie ook geschikt voor aanleg en beheer van een volwaardig voedselbos?

Als er eenmaal een geschikte
groenlocatie in beeld is, dan is het
de vraag of deze locatie ook geschikt is voor de ontwikkeling van
een volwaardig voedselbos of beter gebruikt kan worden voor de
aanleg van wildpluk-natuur? Deze
vraag is relevant omdat de term
‘voedselbos’, als betrekkelijke
nieuwkomer in het palet van agroecosystemen, in de praktijk vaak
nogal losjes wordt gehanteerd
voor aanduiding van allerlei groene plekken en gebieden waar, al of
niet gepland, iets eetbaars te vinden is. Een dergelijk gebruik van
de term brengt echter het risico
met zich mee dat de vele
potentiële meerwaarden van een
volwaardig voedselbos niet of onvoldoende worden gezien en
Afb. 4.8: Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek
daardoor ook niet of slechts beperkt worden gerealiseerd. Daarom is het zinvol om op deze plek een aantal onderscheidende criteria aan te leggen voor een volwaardig voedselbos. De bedoeling hiervan is primair om meer helderheid te scheppen, terwijl tegelijkertijd voldoende ruimte wordt gelaten voor de enorme verscheidenheid aan mogelijke vormen en toepassingen die òòk een wezenlijk kenmerk is van het concept ‘voedselbossen’.

junglebos

voedselbos
stakenbos

Tegen deze achtergrond definiëren wij een volwaardig voedselbos als: “Een zelfvoorzienend ecosysteem dat
door mensen is ontworpen, op basis van de ecologische principes van een natuurlijk bos, ten behoeve van de
productie van voedsel en anderszins bruikbare natuurproducten”. Met ‘zelfvoorzienend’ bedoelen wij in deze
context in dat de benodigde zorg en sturing door de mens in de loop der jaren minimaal kan worden zonder

openbos
?!

29

recreatie

voorzieningen

wonen

INDELING
TAFELS WORKSHOP:
TAFELS VOOR VRAGEN: GROTE ZAAL:
17.30

20.00

1
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TAFEL 2:
STAATSBOSBEHEER:
- vragen over dunningswerkzaamheden
Boswacht er

6

IEMAND(ADRES)

IEMAND(ADRES)

TAFEL GEMEENTE DRONTEN:
- vragen over hun rol
Jaap van Duin

Her man uit den bosch

TAFEL 1:
DORPSBELANG SWIFTERBANT :
- vragen over proces
Jim de Valk

WIE IS JIM DE VALK

m.m.v.

INFORMATIEAVOND
08.10.2015

Jim de Valk
Gemeente | Jaap van Duin
Staatsbosbeheer

Inhoud
Aanleiding en proces
Voorkeurs locaties
Visie
Casusen om visie te testen.
Vervolg			

Aanleiding:

- Annulering ontwikkeling Rivierduingebied 2012
- Achterstand realisatie bouwdoelstelling 45 woningen per jaar
- Geen alternatieve ontwikkelplaatsen aangewezen
- Behoefte aan woonvisie met i.r.t. huidige woningbehoefte

Gemeente en Dorpsbelangen
Ontwikkelen woningbouwstrategie

Tijspad

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2012
K

2

3

K

2013
4

K

5

2014
6

7

B K

2015

B

start
enquête de Swifterbanter
Studenten CAH verwerken resultaten enquête
9 mogelijke locaties
gesprekken Staatsbosbeheer en provincie
ontwikkeling huidige visie
Informeren B en W
definitief plan i.s.m. betrokkenen

K klankbord bewoners
B Bewoners avond

2010 -2015

2015 -2020

Bloemenzoom

MFC

2020 -2025
Woonvisie

2025 -2030

8

?
2010 -2015

2015 -2020

Bloemenzoom

MFC

2020 -2025
Woonvisie

2025 -2030

Belangrijke vragen uit de enquête 2012

De gemeente wil uitbreiden, maar hoe denken de inwoners van Swifterbant
over uitbreiding?
Positief, verhoogd leefbaarheid.
Waar moet de uitbreiding aan voldoen om dusdanig aantrekkelijk te laten zijn
dat zij er zouden gaan wonen of het aan zouden raden aan anderen?
Enerzijds rust en ruimte, anderzijds goede voorzieningen.
Hoe zou deze groei er uit moeten zien (grootschalig/kleinschalig)?
Waar zou uitbreiding plaats kunnen vinden en waar gaat de voorkeur naar uit?
Rust en ruimte, landelijk karakter.
Wat zijn de wensen van hen ten aanzien van woningtypes, de buurt, koop, huurwoningen, prijs, ligging, delen onderhoud, gezamenlijke tuin, meerdere
gezinnen in één huis?
Gemengd
Wat zijn de doelgroepen in Swifterbant die graag willen doorstromen naar een
andere woning en hoe verhouden zij zich tot elkaar?
Jonge gezinnen, ouderen en doorstromers

Gezinssamenstelling
Gezinssamenstelling Swifterbant
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bron: CBS

Gemiddeld grote gezinnen in Swifterbant,
maar huishoudgrootte wordt langzaam kleiner.

16-03-15

Gemiddeld hoge leeftijd reageert op enquête

9 locaties

Spelwijk, absolute voorkeurslocatie.

Verpaupering
Geen waardig entree
van het dorp

Spelwijk

2

ca. 215-230 m

1
720 m (ex. van Engelen)

1
2

1:4000
11,35 ha tussen de sloten

6,2 ha

5,5 ha

Kenmerken
Veel grondeigenaren
Hoge investering
Milieu zones
Voorlopige conclusie...

Nieuwe strategie voor Spelwijk.
Verpaupering tegengaan en bedrijvigheid bevorderen
Gemeente begin met je eigen ruimte, daarna de bedrijven
aanspreken op hun verantwoordelijkheid en kansen bieden.

9 locaties min 1, wat nu?

momenteel in voorbereiding zijn
De tweede stap is het realiseren van woningbouw op
locaties die momenteel al in voorbereiding zijn. Deze
woningbouw wordt in gang gezet op het moment dat
Hoe maak
je woningbehoefteonderzoek
een keuze?
uit een
blijkt dat er volis naar
de op op
de locaties
ontwikkelen
Op basisdoende
van vraag
welke
visie
hoe teSwifterbant
typen woningen. De ontwikkelingen mogen niet concurreren met de plannen uit de eerste stap. Het betreft
de volgende locaties:
t Dronten: Het Hanzekwartier (prioriteit), Giekstraat
/ voormalige Garage Dijkstra (senioren), Locatie
Flevomanege (senioren met zorg);
t Swifterbant: in Swifterbant is de plancapaciteit
op de reeds vastgelegde locaties (stap 1: Bloemenzoom, Woonzorgzone Swifterbant) beperkt
en daarom wordt momenteel in overleg met de
Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant gezocht naar een geschikte nieuwe woningbouwlocatie. Idealiter is dit een locatie waar op de
korte, middellange en lange termijn stap voor stap
gebouwd kan worden. Het uitgangspunt is dat
nieuwe woongebieden een omlijsting hebben van
groengebieden. Op deze wijze behoudt Swifterbant
zijn aantrekkelijke en karakteristieke bosrijke karakter. Afhankelijk van de te kiezen ontwikkelingsrichting zullen eerst de groenstructuren worden
aangelegd, waarbinnen het dorp stapsgewijs kan
worden uitgebreid;
t Biddinghuizen: De Kaai IV.

Visie ontwikkelen

uit

Centrumgebied). Indien op de korte termijn een overcapaciteit aan woningen dreigt te ontstaan, zal worden
onderzocht of dit kan worden tegengegaan door het
verhogen van het aandeel sociale woningbouw. Indien
nodig wordt de fasering aangepast. In Biddinghuizen
krijgt
de realisatie van De Graafschap prioriteit. De Kaai
te
breiden?
IV wordt daarom doorgeschoven naar stap 2, zodat
geen concurrentie optreedt met De Graafschap.

		 Vitaal dorp						 Rust Gezien
en ruimte
de onzekerheid in de woningmarkt gaat de

gemeente de uitvoering van grote, risicovolle plannen
zoals Het Hanzekwartier zoveel mogelijk opknippen in
kleinere deelgebieden die los van elkaar uitvoerbaar
zijn en die zo nodig los van elkaar kunnen worden
gefaseerd of zelfs afgelast als de vraag tegenvalt. De
ruimtelijke programmatische invulling wordt zo flexibel
mogelijk gemaakt, zodat woningtypologieën kunnen worden omgezet en/of functies kunnen worden
gewijzigd.
Pagina 59 uit de structuurvisie:

Aantrekkelijk en bosrijk karakter
Eerst groen, dan bouwen
Stapsgewijs
Niet te ver van het winkelcentrum

Swifterbant en zijn “groene” omgeving

IJsselmeer
Ketelmeer
Rivierduingebied

Swifterbos

Kamperhoek

Roggebot

Groei, 1960 - nu

Swifterbant
1960-1964
ontworpen voor
2000 inwoners.
Huizen rondom
dorpsweide de
greente, veel
bos en groen.

Groei, 1960 - nu

Swifterbant
1965-1969
ontwerp aangepast voor meer
inwoners

Groei, 1960 - nu

Swifterbant
1970-1990
groeit door naar
5000 inwoners
aanplant bos
rondom swifterbant.
Een dorp IN
een bos.

Groei, 1960 - nu

Swifterbant
1990-2015
Dorp breidt uit
in het groen.
Swifterbant is
begonnen met
inbreiden.
Een dorp AAN
een bos

Groen en wonen

Swifterbant
2015-Toekomst
Groen en wonen
gelijktijdig
ontwikkelen.

Focus op Groen

1

1. Bosuitbreiding
Rivierduinlocatie

2. Kwaliteit verbeteren
Swifterbos

2

3

3. Verbinding met het
Swifterpark (mocht die
er komen)

Voorbeeld projecten van groen en wonen.
- Berkenbos, Zuid Laren
- Westelijke dorpsrand, Vries
- ´t Eekhoornnest, Soest
- Veranda woningen, Almere
- Douweler Have, Deventer

Berkenbos Zuid Laren

Betaalbare woningen in een bos

Westelijke dorpsrand, Vries

Veranda woningen, Almere

Samenhang vanuit 2 perspectieven
Nauwe relatie tussen wonen en groen voor de bewoner. (individu)
Mooi en toegankelijk groenstructuur voor de Swifterbanter (collectief)

Op welke locatie is het toepasbaar?
Nieuwe groen, later. Bestaandgroen, nu.
ALS deze strategie in bestaand groen wordt toegepast
dan MOET het groen er beter van worden.
Zowel kwaliteit als kwantiteit.
Casus om visie te testen.
Uitgangspunten		
						
						
						

- voldoet aan visie
- ca.20 woningen per jaar/
of juist vraag gestuurd faseren		
- kostenneutraal (wens gemeente)

Niet te ver vanaf het winkelcentrum

Leefbaarheid
Voorzieningen

Casus Gekgeworden kever

Casus, Gekgeworden kever

Casus, Gekgeworden kever

Kleinschalig
wonen in groen
Verpauperd gebouw
wordt bos.

Op dit moment financieel
niet haalbaar.

Casus, Swift 64, Rivierduinlocatie
Lange termijn
Korte termijn

Woningbouw op locatie Swift 64
Sport verhuizen naar Rivierduin
locatie
Grote investering

Casus, Swift 64, Rivierduinlocatie
Lange termijn
Korte termijn

Woningen dichtbij de winkels
in bestaande groen structuur.
Kansen voor sportvereningingen om samen kosten te delen/
bouwen sportzaal

Grote investering

Casus, Hazepad, Volkstuinen, Rivierduinlocatie
Lange termijn
Korte termijn
Mid. termijn

ALS deze strategie in bestaand groen wordt toegepast dan MOET het groen er beter van worden.
Zowel kwaliteit als kwantiteit.

Casus, Hazepad, Volkstuinen, Rivierduinlocatie

Korte termijn
Klein perceel
10-20 woningen
€

nieuw bos

Casus, Hazepad, Volkstuinen, Rivierduinlocatie

En de bewoners van de Buitenhof?

Casus, Hazepad, Volkstuinen, Rivierduinlocatie

Middenlange termijn
Mix van 80 woningen
samen met volkstuinen
en groen
€
nieuw bos
€
bestaand bos

Casus, Hazepad, Volkstuinen, Rivierduinlocatie

Casus, Hazepad, Volkstuinen, Rivierduinlocatie
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Werkgroep met moestuinders
en paardhouders aangevuld
met gemeente, SBB enz

Casus, Hazepad, Volkstuinen, Rivierduinlocatie
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Casus, Hazepad, Volkstuinen, Rivierduinlocatie

2025 + bouwen
=
uiterlijk 2018 bos planten

Tijdspad

2010 -2015

2015 -2020

Bloemenzoom

MFC

Hazepad 10 - 20 woningen
Volkstuinen ca. 80 woningen
Rivierduinlocatie

2020 -2025

2025 -2030

Investeren in groen

Groen en wonen
BOUWEN NIET LOS VAN GROEN

