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Inleiding
Deze presentatie schetst de hoofdlijn van het tot stand 
komen van het huidige ontwerp voor de Wilgenhof. 
Stappen in het proces, input, aanpassingen en veel 
tekeningen komen aan bod. De presentatie is 
uitgebreid maar niet volledig. Het ontwerp is geen vast 
eindbeeld, maar eerder een raamwerk voor verdere 
invulling door de commissies en tuinders. De inbreng 
uit de huidige mailronde n.a.v. de mail van Judith is 
nog niet verwerkt.



Startpunt(en) ontwerpproces

• Mei 2019: Bepalen locatie klinkerpad
• Doorlopend: Inventarisatie elementen en 

structuur v/d tuin
• Sept. 2019: Nieuw hek geplaatst, uitzetten 

klinkerpad en nieuwe grond braakliggend



Startpunt(en) ontwerpproces
• Sept. 2019: Eerste ontwerp tbv

ledenvergadering
• Nov. 2019: Eerste aanleg van delen van het 

ontwerp langs het nieuwe pad
• Jan. 2020: start opleiding Tuinarchitectuur 

Michaël



Input ontwerp
• Ledenvergaderingen / 

ledenraadpleging
• Overleg met tuinmeesters 

en bestuur
• Nieuwe visie tuin
• Eerdere ontwerpen en 

toelichting daarop
• Gesprekken op de tuin
• Briefjes op prikbord
• Via e-mail (meerdere 

ronden, ook nu nog)
• Constant observeren (hoe 

de tuin functioneert)
• Studie Tuinarchitectuur
• Reacties op tekeningen en 

verwerking input daar in



Input ontwerp
Voorgaande ontwerpen:

Gekantelde en rechte 
gridstructuur
Relatief veel tuinen /
uitgeefbaar gebied



Inventarisatie

Lengte  - breedte | as vd tuin

Oriëntatie vd tuin, rug naar 
talud



Inventarisatie

Interactie / contact met 
omgeving

Schaduw: ochtend, middag, 
avond



Uitgangspunten o.a.:

• Behapbare aanleg en overgang naar nieuwe tuin, behoud bestaande waar mogelijk

• Diversiteit in o.a. sfeer, beleving, soorten, teelt

• Educatie, plezier, ontspanning

• Kringlopen sluiten o.a. materialen, afval, water (zie foto, bij heftige regenval loopt water van de tuin)

• Buurttuin -> Meer interactie met buurt en met park

• Beheerbaarheid, klimaatadaptatie

• Minimaal 25 tuintjes a 16M2

• Voorzien in gezond voedsel / samen eten op de tuin

Inrichtingselementen (nieuw en bestaand) o.a.:

• Bloemenborder, voedselbos, parkeerplaats fietsen

• Zitjes, vuurplaats

• Kasje, platte bak, plaats eenjarige kruiden,

• Ruigte, pluk bloemen, 

• Beslotenheid / privacy op eigentuintje en zitplaatsen

• Vijver en behoud oude vijver, wadi’s + bruggetje

• Takkenrillen en compost

• Buiging spoortalud terug laten komen in pad

• Grindstrandje voor vogels in nieuwe vijver

• Beleving seizoenen

Wensenlijst (april 2019 – juni 2020. NB. er blijven mooie en nuttige nieuwe wensen binnenkomen)



Plus o.a.:
• Variatie in: Beleving, sfeer, ruimte (open en gesloten), mensen, teelt, flora, fauna enz.
• Goed ecologisch beheer van de grond
• Ontmoetingsplek in de buurt
• Diversiteit in grondgebruik (o.a. bos, talud,

tuintjes, kruiden, water, ruigte, struiken, gras,
border, enz)

• Zitjes
• Initiatief leden – betrokken leden

Min o.a.:
• (Voorheen) afgesloten van de buurt
• Weinig tuintjes / deelnemers
• Weinig water in de tuin / wijk
• Hoog (leiding)water gebruik
• Veel onderhoud (weinig vaste teelten)
• Geen duidelijke zonering / structuur

Plus- en minpunten (voorjaar 2020)



Sfeerbeeld
op basis van 
wensenlijst



Sfeerbeeld
op basis van 
wensenlijst



Concept

Contrast – beleving – zonering – diversiteit 

Elementen:
Open – gesloten
Cultuur – natuur
Sier- en moestuin
Besloten tuinkamers als verblijfsruimte
Lange zichtlijnen en spannende doorkijkjes
Slimme (permacultuur) zonering tbv beheerbaarheid en uitstraling



Concept
Zones die variëren in beeld, 
onderhoud, gebruik (natuur, 
cultuur), productie enz. Langs het 
hek en bij het huisje bv accent op 
aantrekkelijk en verzorgd beeld.

Hoofdpad verbindt deelgebieden 
met eigen sfeer en geeft beleving 
door materialisatie van klinkers, 
bosgrond en gras.



Vlekkenplan tbv deeluitwerking 1:100. O.a. aangegeven: looplijnen en 2 opties voor de locatie van de kas



Deeluitwerking oud (ideeënborrel feb 2020 - schaal 1:100)



Isometrie 
Onderzoek positie kas. In deze 
situatie heeft de tuin meer 
‘lucht’ en kan het grasveld ook 
als fijn zitje blijven functioneren. 



Ontwerp (juni 2020)
Het huidige ontwerp (onder) toont een structuur waarin 
het concept en de wensen een plaats krijgen op de tuin. 
Het grootste deel van de tuin kent een slingerend 
lijnenspel wat contrasteert met de langgerekte vorm van 
de tuin. Een klein deel van de tuin biedt ruimte aan 25 
privétuinen. Hier is gekozen voor een ruime en rechte 
gridstructuur. Binnen dit grid kunnen veel bestaande 
elementen behouden blijven, maar het zorgt ook voor een 
goede beheer- en bruikbaarheid van dit deel van de tuin. 
De mogelijke invulling van de tuinen (meestal 2 per vak) is 
als indicatie aangegeven (beter te zien op de uitsnede 
rechts en de 1:100 deeluitwerkingen die volgen).



Verklaring ontwerp
Looproutes: Door de tuin 
zijn steeds weer andere 
afwisselende routes te 
lopen.

Verblijfsruimte, zitjes en 
beschutting: In kleur de 
diverse plaatsen om te 
verblijven in zwart de 
beschutting.



Verklaring ontwerp

Zicht en toezicht:
Het hoofdpad biedt lange doorzichten 
langs glooiende lijnen. Ook langs het talud 
is de lengte van de tuin te beleven en is er 
uitzicht over de tuin. In geel de speelse 
doorzichten tussen de slingerende hagen 
door. Tevens het toezicht van binnen en 
buiten de tuin.



Deeluitwerking west
Voorbeeld mogelijke 
indeling privétuinen en 
voorlopig behoud oude 
vijver. 
Binnen de gridstructuur
kunnen tuinders 
bestaande elementen en 
paden behouden of 
nieuwe paden bv 
slingerend aanleggen. 
Daardoor blijft het 
gevarieerde beeld van de 
tuin behouden. Vanaf 
ooghoogte ervaar je geen 
strakke vierkante 
structuur.

Schaal 1:100



Deeluitwerking oost
Vijver, 3 zitjes en voorbeeld mogelijke 
indeling privétuinen.

Schaal 1:100
Aanduiding doorsneden A- A’ en B – B’ (zie 
volgende dia)



Deeluitwerking oost Doorsneden A – A’ en B – B’
Schaal 1:50



Deeluitwerking

Detail vlonder bij vijver 
schaal 1:10

‘Aanzicht’ (Doorsneden A en 
B op elkaar)



Isometrie
Sfeerbeeld over een aantal jaar 
met o.a. hek, rabarber, bessen, 
haag, wadi, vijver, huisje, schuur, 
gras, zitjes ed.
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