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1. Opening
Jeltje heet iedereen welkom en opent de vergadering.
De vorige vergadering van deze werkgroep was in april van dit jaar. Op basis van het
voorstel dat er toen lag, is een financiële doorrekening van het project gemaakt. Dat is niet
alleen voor dit deelproject gedaan, maar voor alle deelprojecten in De Bouwen. Dit zodat de
actuele stand van zaken mbt de financiën bekend zou zijn, en zodat we zeker weten dat alle
voorstellen/plannen ook passen binnen de begroting.
Dat laatste blijkt het geval te zijn, dus nu kan het voorstel voor de Klaverweide verder worden
uitgewerkt tot een concreet ontwerp.
2. Concept-ontwerp inrichting Klaverweide
Lourens licht nog even kort het voorstel toe zoals dat in april op tafel lag. Dat betrof een
praatkaart waarop alle functies, die we op de Klaverweide een plek willen geven, met hun
ruimtebeslag zijn aangegeven.
Die kaart is in de vorige werkgroepvergadering besproken en met de op- en aanmerkingen
die daarbij zijn gemaakt, heeft Lourens nu een concept-ontwerp opgesteld.
Dit concept-ontwerp licht Lourens eveneens toe. Belangrijke elementen zijn:
- de openheid in het ontwerp is van groot belang om de ruimte ook als een centrale plek in
de wijk te ervaren. Dat betekent dat het park niet volgeplant wordt met opgaand groen;
- het groene gebied wordt omsloten door hagen om het duidelijk te begrenzen. Hiermee
ontstaat enerzijds een eenheid maar kan ook het parkeren meer uit het zicht van het park
plaatsvinden;
- er is ruimte voor veel verschillende functies, zowel voor sport- en spel (vanuit school maar
ook recreatief) als ook voor ontspanning (wandelen, bankjes);
- hoewel de hele ruimte als een eenheid moet worden ervaren, is er wel een onderscheid
tussen het schoolgebied en de groene ruimte. Het schoolgebied zal meer verhard zijn, terwijl
de groene ruimte als een grasgebied wordt ingericht;
- de bestaande fietsverbinding tussen de Klaverweide en de Bouwakker, die de Greide met
het Haverstuk verbindt, blijft gehandhaafd. Er wordt door de inrichting en beloop van het pad
wel voorkomen dat men met een te hoge snelheid het terrein kan oversteken.

Lourens vraagt een ieder te reageren op dit concept-ontwerp. De op- en aanmerkingen
hierop worden namelijk weer meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp.
Hélène geeft aan dat De Bouwen een lastige wijk is om sport- en spelactiviteiten te
organiseren. Er is te weinig animo voor. Het sportbedrijf zoekt daarom nu samen met het
jongerenwerk naar mogelijkheden om dit te verbeteren.
Sytske neemt de volgende vergadering gegevens mee over het aantal leerlingen en kinderen
in de wijk.
Voor de inrichting van de Klaverweide is het in ieder geval van groot belang om voldoende
ruimte te hebben voor het organiseren van activiteiten. In het concept-ontwerp is hiervoor
voldoende ruimte.
Ook meldt Hélène dat het belangrijk is om onderwijs en spel te kunnen koppelen zodat er
zowel binnen als buiten mogelijkheden voor zijn. Het zou een suggestie kunnen zijn om
deels kunstgras en deels gewoon gras te gebruiken voor de sport- en spel voorzieningen.
Dan zijn deze voorzieningen altijd beschikbaar, ongeacht het weer.
Lourens geeft aan dit na te gaan. Ook is het goed om bij de positionering van de
wandelpaden dit in het achterhoofd te houden. Dit om te voorkomen dat ruimte voor sporten spelvoorzieningen wordt doorsneden door paden.
Voor de afscherming van het schoolplein naar het fietspad stelt Cindy voor om eens te kijken
naar een school in Breda (watermunt). Hier is een soort ronde muur als afscheiding
aangelegd die ook als speel- en zitelement dient.
De hagen rondom het gebied worden circa 1 meter hoog. De vraag wordt gesteld of dit
groenblijvende hagen kunnen zijn om inschijnende autolichten in het school/MFC gebouw te
voorkomen.
Margriet stelt voor om de waterspeelplaats niet te strak vorm te geven, maar dit meer met
organischere vormen te doen. Dit omdat ook de lijnen in het park/groengebied niet strak zijn.
Lourens antwoord dat het ontwerp ook op dit punt nog verder moet worden uitgewerkt en dat
dan pas de waterspeelplaats een definitieve vorm krijgt. Dat hangt uiteraard af van de
wensen vanuit de werkgroep, maar ook van de technische en financiële mogelijkheden.
Over de verlichting in het park moet goed worden nagedacht, dit biedt veel kansen en
mogelijkheden. Bijvoorbeeld het uitlichten van bomen en eventueel ook 'flexibel' licht (licht
dat in de loop van de avond in de richting van het school/ MFC gebouw uitdooft, zodat aan
het eind van de avond alleen daar nog licht brandt. Of licht op bewegingsmelders.
Het wijkbord met mededelingen zou het beste in het school/MFC gebouw geïntegreerd
kunnen worden zodat het goed 'hufterproof' is.
Voor een jeu de boules baan is voldoende ruimte in het ontwerp. Er zijn verschillende
mogelijkheden; zoals bij de sport-/spelvoorzieningen voor senioren of nabij de
waterspeelplaats. Besloten wordt om bij de vereniging de benodigde maten goed na te
vragen zodat de baan de juiste afmetingen heeft voor wedstrijden.
3. Rondvraag/volgende vergadering
Het concept-ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Op 26 januari komt de werkgroep weer
bijelkaar om 19.30 uur in De Spreng om de volgende, verder uitgewerkte, versie van het
ontwerp te bespreken.
Met het verslag zal ook de kaart voor het concept-ontwerp worden meegestuurd.

De verder uitgewerkte versie die op 26 januari wordt besproken zal ook met de stukken
(agenda) worden meegestuurd zodat iedereen het ontwerp voor de werkgroepbijeenkomst
kan bekijken en erover kan nadenken.

