Hallo,

lk zag bij de stukken van jullie overleg een memo over restkavels. Wij wonen aan zo'n restkavel (D op
veld E) die volledig bestaat uit archeologie. Met omwonenden was er interesse om hiervan
openbaarigezamenlijk groen van te maken. lk heb hierover ong. een jaar geleden contact gehad met
de gemeente maar die stond er toen niet voor open. Misschíen nu wel, omdat de kaveÍ blijkbaar niet
ontwikkeld kan worden. lk voer daar graag een vervolggesprek over.
Hartelijke groet,
Rob Buitendijk

Beste lezer van Platform Oostenrold,
Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat ik een oproep zag voor kleine voedselbosjes.
Daarna heb ik contact gehad met de lVN, met Team Oostenrvold, met ERF, en met het RVB, maar dat
heeft nog niet geleid tot de inrichting van het betreffende terein.
Nu zie ik jullie oproep, wat te doen met de restkavels in gebied 1A. Vandaar dat ik mijn idee ook graag
bijjullie onder de aandacht breng, om een voedselbos op het terrein br1 de C2000 mast langs de
Kievitsweg aan te leggen. Uiteraard kan dit een (semi)publiek karakter krijgen met looppaden e.d.,
waarmee het een buurt-bosje wordt.

.,\,.\
Jullie reactie zie ik graag tegemoet.
Dank en groet, Ronald van Vliet
Beste medewerker van Platform Oosterwold,
\Mrj begrijpen dat u bezig bent met de invulling van restkavels en wij hebben hier wel een mooi idee

voor; wij zijn enthousiast voor een voedselbosje.
Onze buurman, de heer Van Vliet (\Mtte Dennenhof 10), heeft bij diverse partijen al eerder het idee
geopperd om een voedselbos op het terrein bij de C2000 mast aan de Kievitsweg aan te leggen. Dit
terrein grenst deels ook aan onze kavel (Witte Dennenhof 8) en wij wilÍen aangeven dat wij dit plan
van harte ondersteunen en ook graag mee willen werken aan dit voedselbosje. Ook is eerder
geopperd dat wij gezamenlijk een deel van deze grond willen kopen tegen landbouwprijs, puur om hier
èen voedselbos te beginnen dan wel fruitbomen te planten- Ons lijkt het ook mooi een deel van het te
kweken fruit of groente ter beschikking te stellen aan de voedselbank.

\ÀÍrj horen graag uw mening hierover

en staan open voor nader overleg over de invulling van het evt.

voedselbosje.
Met vriendelijke groet,
Edwin Mijwaart en Annemieke Kralt

lk zou graag een plek willen van minimaal 1000m2 waarop ik eeuwigdurend boomrecht vestig. Er
moet dan dus weleen boom geplant mogen wordenlk kom graag eens praten over mogelijkheden.
Groet, Jos Bregman,
Goedenavond,
lk zou graag in samenwerking met medebewoners die hiervoor open staan een stuk grond inrichten
als omheind hondenpark waar honden mogen los lopen om met elkaar te socialiseren en de benen te
strekken. Hier mag afualcontainer en schepjes voor het opruimen van de drollen natuurlijk niet
ontbreken. Mocht hier ruimte voor zijn dat wil ik dit wel organiseren.

Groeten,
Suzanne van Voorden

Hallol
Het zou ontzettend fijn zijn als op een paar plekken vérsprëid over Oosterwold afgebakende

hondenspeelveldjes ingericht kunnen worden waar de honden lekker kunnen uitrazen en spelen (met
opruimplicht voor de baasjes). We hebben veel honden in Oosterwold, maar op loopafstand geen
mogelijkheden om ze los te laten.

lk ben altijd bereid om verdër mee te denken en te helpen met organisatie.
Groeten
Janey van lerland

Hoi,

Wj missen heel erg iets voor jeugd van

10-15 jaar. Een skatebaan waar geskate, geskateboard of

gestept kan worden zou ideaalzijn.
Met vriendelijke groet,

Amber Dekker

Geachte heer/mevrouw,
Middels de nieuwsbrief heb ik vernomen dat we ídeeën kunnen delen met jullie mbt open kavels waar
minder makkelijk gebouwd kan worden. Het is een hoek waar veel weg aan zit waardoor het minder
interessant is om op te bouwen. Gezien de hoeveelheid kinderen in de straat is een gezamenlijk
speelveld een leuke toevoeging aan het veld. Zouden jullie open staan om dit stuk grond te gebruiken

als gezamenlijk speelveld. Hoe dit dan precies invulling krijgt, doeltjes voor voetbal, speeltoestel,
kabelbaan, dat is iets waar we dan als de buurt samen over na moeten denken.
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Graag hoor ik van jullie of dít een optie is.
Met vriendelijke groet,
Arnold ïerschegget

Beste Mensen,
Waarsch'tjnlijk is het idee al geopperd, maar ik zou waar mogel'rjk stukken grond vrijgeven voor mobile
bewoning.
Veel tiny houses zijn uitermate geschiK voor bewoning op wielen.

Groeten Koen

Beste Platform Oosterwold
Betreffende voorstel voor de archeologische vindplaats Veld C Michael Faradaystraat tussen o.a. de
kavels 1048003, 1396001, 1966002:
Mijn voorstel zou ziin daar een niet eetbaar bos aan te planten om te zorgen voor grotere biodiversiteit
ten op zichte van alonze fruitbomen en bessenstruiken. Ook misschien een fijne paddenpoeldaarbij
crëëren.
lndien mogelijk zou dat dan ook een losloop-bos voor honden kunnen worden.
\Mj hebben zelf geen hond maar zien dat de buurtbewoners daar hun hond vrij laten lopen. Er is dus
blijkbaar behoefte aan.
De aan te planten bomen zouden dan zo gekozen moeten worden dalze een aanvulling vormen voor
vogels, egeltjes, insecten en andere fauna.

Met vriendelijke groeten, Guido Kerssens

Hallo,

lk heb gedacht dat het in Oostenrold onmisbaar is dat er een soort cultuur huis komt.
Een plek voor optredens, café, theater, lezingen wellicht filrnhuis. Oostarwold vraagt om en verdient
zo'n plek van hoge kwaliteit. Gerenommeerde artiesten zouden er graag moeten komen spelen.
Misschien in samenwerking met de bibliotheek (dependence) of een soort buurthuís maar dan niet suf
maar hip.
lk was vandaag in het Beaufort huis vlakbij Austerlitz , die plek inspireerde mij om in de pen te kruipen.
https://cafe-beaufort. nl

Oosterwold zit vol met rnuzikanten, theatermakers, creatievelingen etc. Er moet echt zoiets komen!
Je zou ook op een avond een wandeling moeten kunnen maken door de wijk om op zo'n plek dan ook
nog even wat te drinken, net als dat je dat in een stad zou doen, nog even eruit en de gezelligheid
opzoeken in de wijk met een café. Dat stimuleert de saamhorigheid zorgt dat de doorwaadbaarheid
een doel dient etc.
lk denk graag mee,
Vraag me trouwens af of er een kaart is met de restpercelen , hoe groot zijn ze en waar zitten ze.
Met vriendelijke groet, Ruud

Beste Platform Oosterwold,

Al in 2019 hebben we Gebiedsregisseur Wemer Brouwer in de onderstaande email laten weten dat wij
interesse hadden in het onderstaande groot archeologie gebied. Lage dichtheid funderingsloze, goed
verplaatsbare, TÍny Houses gaat bijzonder goed samen met het aanleggen van een groot openbaar
voedselbos op zo'n archeologisch veld.

ïny House wereld erg goed (zie o.a. ons ons TH wijkje in Alkmaar https:/lccstudio.nl/works/tinv-villaoe-koediikl ) en weten hoe we zo'n plan kunnen laten slagen. Ook financieel.

AIs bureau kennen de

Mochten jullie hiervoor open staan, dan komen we graag langs voor een gesprek.
Met vriendelijke groet,
ir. Gerald Lindner

(betreft huidige locatie 'Koeland', zie elderc in dit overzicht)

Dag,

Naar aanleíding van uw oproep stuur ik u ons plan om van het restkavel aan de Burchard de
Volderstraat een ed ucatief bu u rti nitÍatief te real iseren.
Dit plan zat al langer in het vat, daar we al vernomen hadden dat er wellicht mogelijkheden zijn om
restkavels een mooie zinvolle invullÍng tre kunnen gaan geven. ïoen dit ons ter ore kwam werden we
dírect geïnspireerd. Een uiteenzetting van deze inspiratie vindt u in de bijlage. Vanzelfsprekend staan
wij open om eÉn en ander verder toe te lichten en gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden
die wij voor ogen hebben.
Mirjam Timmer (2316), Esther Quant (2336)
ZIE BIJLAGE

1

Beste TO gemeente en platform Oosterwold,
Hierbij dienen wij onze idee en vezoek in. Dit betreffende Veld H een archeologische restkavel letter
O.Zie de bijlage voor meer informatie, alvast bedankt.
Mvg, Fam Osei
ZIE BIJLAGE 2

Geachte heer/mevrouw,
De opdrachtgeefster waarvoor ik een huis ontwerp op een kavel in deelgebied 1A wees me op de

nieuwsbrief waarin werd gemeld dat er binnenkort ideeën worden vezameld voor invulling van
overgebleven 'tussen kavels' in het gebied. Ondanks dat ze nu overblijven en misschien minder gewild
zijn word ik toch enthousiast als ik denk aan de potentie van deze 'tussen kavels' als hier met
architectuur een goede oplossing wordt geboden voor de nog steeds groeiende woonvraag. lk zou
hier met een klein team graag ontwerpend en bouwend aan de slag gaan om te laten zien dat je juist
op de 'tussen plekken' heel goed en in harmonie met de omringende omgeving kan wonen.
lk zou daarom willen vragen of u een ovezicht en kaart heefr met kavels die overgebleven zijn? lk zou
een ontwerpend ondezoek willen opstarten dat inspeelt op de hieronder aangegeven problematiek in
de huidige woonmarkt. Ëen kleinschalig initiatief dat op diverse plekken in de omgeving naar boven
komt heeft mijn voorkeur. Het maakt de ontuerpopgave bijzonder divers en het toont hoe wendbaar je
oplossing kan zijn in een situatie die steeds anders is. lmmers geen enkele plek in Oosterwold is
hetzelfde en waar krijgen mensen in Nederland de kans om echt te kunnen doen wat ze zelf willen
doen. Met andere woorden, het is de perfecte proeftuin om iets passends te bedenken op een steeds
groter wordende en misschien ook wel meer veranderende vraag op de woningmarkt"
ln afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
Chris Collaris Architects,

Beste lezer,

Oosterwold 3Q januarí 2A22

Deze mail gaat over kavel O (3329m2) grenzend aan de Charlotte Buhlerweg en grenzend aan ons
kavel 204. Wj hebben de afgelopen jaren meerdere keren team Oosterwold benaderd over dit kavel
en de mogelijke invulling die wij kunnen bieden, Nu breekt de tijd wellicht aan dat we echt met jullie in
overleg kunnen door de nieuwe ontwikkelingen omtrent restkavels benoemd in de meest recente
nieuwsbrief.

dit kavel te laten splitsen en een passende plaats te geven in Almere
Oosterwold.
Onze wens is dat de grond uiteindelijk een mooie bestemming krijgt die haalbaar is en past binnen het
denken en de woonwijze van Oosterwold. We hebben een idee en willen deze graag delen met u,
zodat we tot een passend plan komen en daarmee aan de slag kunnen.
\A/rj hebben een plan om

Voorstel:
Als wij vanuit 204 een uitbreiding van ons kavel realiseren, zoals geschetst op afbeelding
kan deze uitbreiding van ons kavelfungeren als 100% landschapskavel.
Niet voor bewoning of gebouwen, maar voor landschap en standslandbouw.

I

met 2048,

Het overige deel línks ervan zou kunnen worden ingezet al parkeerplaats voor de buurt. Het is nu zo
dat als men meerdere mensen wil onfuangen parkeerplaatsen een probleem is. Als dit een
gezamenlijke parkeerplaats wordt, hoeven mensen niet her en der op de weg te parkeren.

Alternatief voorstel:
De grond openhouden voor gezamenlijk gebruik - Naar ontwerp Staatsbosbeheer.
Voedselbos, vijver, park......
Wij willen graag met u hierover in gesprek. Zodat de kavelsnelzijn bestemming vind.

Vriendelijke groet Jolle Roetofs en \Meteke Opmeer, bewoners kavel204,

afbeeldingí : voorgestelde nieuwe situatie

Himedewerkers,
fijn dat jullie je inzetten voor de restkavels; we zagen jullie oproep
ik ben van c4035 aan de hippias van elisweg, pompoenweg en antropoceenweg.
kunnen we meedenken aan de invulling van de initiatieven tussen de antropoceenweg, pompoenweg
en hippias van elisweg. samen denk ik 3 hectare zonder archeologie
harte groet, Tim Noortman
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Voonstel bestemming archeologische vindplaats Ban Zhaoweg
hebben met een bewonerswerkgroep plannen ontwikkeld en ingediend bij de gebiedsorganisatie.
Deze willen wij graag verder bespreken en uitvoeren.

V1/rj

Namens de Werkgroep Wolvenbos

Ali-Ben Horsting
ZIE BIJLAGE 3

lk heb misschien een oplossing voor een lastig stukje in te vullen archeologie ten zuiden van onze
kavel (1485002). Wrjzouden met jullie willen ondezoeken of we die zouden kunnen invullen. En de
invulling laten aansluiten op andere projecten en initiatieven die er in de directe omgeving zrln maar
ook breder in Almere zijn/komen zoals de Floriade en de verschillende thema's van Almere Groen &
Gezond verbindt op een plek.
Hieronder betreft een:
1l aanmelding initiatief maatschappelijke vooziening en een
2/ aanmelding initiatief sociale en betaalbare huur.
Dan wel een combinatie van beide. Specifiek op deze plek vanwege de grote hoeveelheid
archeologie.

OVERVLOED - Leef- en Leercentrum voor Circulair en Regeneratief Leven
De grote opgave van de komende decennia is hoe in harmonie met elkaar en de planeet te gaan
leven. De consequenties van niet adequaat reageren op de huidige ecologische en andere crises zijn
gigantisch. We moeten dus leren onze levens. onze organisaties en onze economie en
energievooziening anders in te richten. Het concept dat we daar voor ons zien is een Leef- en
Leercentrum voor Circulair en Regeneratief Leven. Wjdenken dat dit op een plek als Oosterwold heel
goed kan waar alles (nog) uit de grond venijst. Een polder die ooÍt een zee is geweest en daarvoor
nog bewoond door jager-verzamelaars, is nu een blanco canvas wàar we in samenwerking met de
ondergrond en de bewoners kunnen werken aan een florerend natuurlijk ecosysteem. En waar we met
elkaar kunnen bestuderen hoe we ook als mens en natuur optimaal kunnen gedijen.

Wj weten uit het veld dat er een grote behoefte is aan plekken waar de toekomst tastbaarwordt.
Het zou een project voor een generatie kunnen z[n: in de komende 2A jaar komt het volledig tot
ontwikkeling. En het zou een uitstraling kunnen hebben op de directe omgeving waar we
Oosterwolders in staat stellen hun stukje regeneratief (dwz dienend aan het ecosysteem en koolstof
opslaan in plaats van uitstoten) in te richten. En op mensen uit heel het land die zich hier komen
ontwikkelen in toekomstbestendigheid.

Wj zien voor ons dat dit een sociaal-educatief project is, dus een maatschappelijke bestemming heeft.
Dat er geleerd wordt door kinderen, schoolprogramma's of buitenschools, maar ook door ouderen en
alles wat er tussenin zit. Ën dat de ptek altijd openbaar toegankelijk is, dus van en voor iedereen. Zo
willen we ook de kosten beheersbaar houden, voor subsidies in aanmerking komen, etc. Wj hebben
een stichting opgezet waar vanuit we dit zouden willen opstarten. En wij kunnen ons voorstellen dat
we afspraken maken over opbrengsten en hoe die terugvloeien naar de gemeenschap.
Het zou gaan om ongeveer het groene deel hieronder; wij zouden daar een deel bebouwbare grond
willen afnemen om op term'rjn een flsiek gebouw te kunnen neerzetten die met buurtbewoners wordt
vormgegeven. Ook denken we op termijn aan 10-15 tiny/humble 2/3-onder-1-kapwoningen die voor 1
helft bestaan uit sociale woningbouw en middenhuur en de andere helft voorlopig bedoeld zijn voor
noodopvang van woningcrisisvluchtelingen maar ook voor artistsiecologenlentrepreneurs in residence;
dit deel van het project zou het geheel rendabel kunnen maken. Wij kunnen overwegen de oranje en
blauwe delen in het plan te betrekken.

Om optimalisatie van de business case te bereiken zouden wij delen van de stadslandbouw- en
natuurfunctÍe per kavel zowel publiek als maatschappelijk uit willen baten. Dwz dat we binnen de

regels terugschroeven van het deel dat aan een woning toebedeeld is en dat deel beschikbaar stellen
voor meervoudig ruimtegebruik zoal hierboven geschetst.
Tot slot, willen we een functie hebben voor buurtbewoners om zelf te leren van hun kavel een
florerend ecosysteem te creëren.
Zolang de pandemie voortduurt denken we aan een open, overdekt paviljoen waaronder les gegeven
kan worden. Maar zeker de helfr van het werk geschiedt op het land. Onze filosofie kenmerkt zich
doordat mensen het beste leren door het daadwerkelijk om zich heen te manifesteren.

Als het zin heeft om hier verder over te praten, horen wij het graag. En ook met wie.
Dank vast, Karim Maarek

We willen ons graag inschrijven als een nog op te richten coöperatie om kavels P en/of M in veld G te
ontwikkelen als bedrijfskavel/maatschappelijke kavel
Het idee is oa om bedrijfs- en werkruimtes zowel als ateliers te verhuren waarbij de huurder ook een
stuk stadslandbouwigezamenlijke kas ter beschikking krijgt. Deze ruimtes zijn ook beschikbaar als
gemeenschappelijke ruimtes voor de buurt. Denk aan cursussen of workshops, gericht op groen,
ontwikkelíng, voorlichting en gezamenlijk gebruik van apparatuur of materialen.
Ideaal lijkt het ons voor de thuiswerkers zonder tuin om zo werk en ontspanning te combineren.
Het openbaar groen deel willen we dan aan laten sluíten op het openbaar groen van naastliggende
kavels. Mede door de pilot dooruyaadbaarheid die opgestart wordt in dit gebied zijn wij geïnspireerd
om het openbaar groen en de doorwaadbare zones ruim op te zetten. Met eventueel belevingstuinen
voor kinderen of slechEÍenden.Het gebied Íigt centraal, zal een openbaar karakter l«ijgen en is dus
aantrekkelijk voor velen. De coöperatie zal bestaan uit omwonenden en andere geïnteresseerden uit

Oosterwold. De betrokkenen zijn enthousiast en willen het gebied graag groen inrichten, hiervoor is al
contact met Aerus, waarbij er een mogelijkheid is voor de studenten van zowel MBO als HBO om over
deze inrichting mee te denken.
Heel graag willen wij P en M gezamenlijk behouden vanwege de unieke ligging.

Jeroen Dobber, Zeebodemkolonistenweg, icdobber@qmail.com
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Planontwikkeling'Koeland'
Diep in het gebied, in de hoek van de A27 en de Waterlandseweg ligt een grote archeologische
vindplaats. Omdat de stadsboer daar een poos koeien heeft laten grazen kreeg dit gebied de werktitel

'Koeland'mee.
Op verzoek van de bewoners van kavelwegverenigingen Eemveld en Eemvallei deden studenten van
de WUR in Wageningen een verkennend onderzoek naar de inrichtingswensen en -mogelijkheden.
Met medewerking van de gebiedsorganisatie, de gemeente, de archeologische dienst Almere en de
WUR wordt deze verkenning nu verder uitgewerkt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de meest
direct belanghebbende bewoners rondom de vindplaats maar ook naar mogelijke andere
belanghebbenden in Oosterwold.

Roelvan DUk, kwv Eemvallei
\A/illem Vallee, kwv Eemvallei

Gerrit van Leeuwen, kwv Eemveld
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buurtinitiatief op veld

F

Samen!
Dat is wat enkele ínitiatiefnemers in Oosterwoíd vanaf het eerste moment van kennismaken ín oog
en hart hadden en hebben, We spreken van enkele omdat we nu eenmaal niet voor anderen kunnen
spreken, maar na 2,5 iaar, wat uitdagingen verder en eindelíjk gestart met onze gezamenlijke bouw,
kunnen we wel stellen dat het gevoel van samen alleen maar sterker is geworden. We zien en voelen
de verbinding niet alleen in ons project Ëcotuinlaan, maar in heel Oosterwold als wijk.

Wij krijgen hier energie van en het prikkelt ons om verder te denken dan alleen ons eigen initiatief.
Die prikkeling werd nog sterker toen ons ter ore kwam dat er wellicht stukjes grond "overblijven"
omdat er bijvoorbeeld te veel archeologisch gebied op die plek is. AI snel ontstond er een idee waar
twee initiatiefnemers eens verder over hebben gebrainstormd. Wij willen dit idee graag met u delen
om te onderzoeken of zoiets als wij hieronder schetsen een mogelijkheid zou zijn om onze buurt nog
meer inhoud te geven en echte verbinding tot stand te laten komen.
Kavel

Het licht groen gemarkeerde kavel is een middelpunt aan het einde van veld F. Een punt aan het
einde van eën straat waar school en kinderopvang zich vestigen, maar waar ook de eerste baby's al
zijn geboren die in deze wijk gaan wonen en opgroeien. Ons idee is gericht op de bewoners uit de

buurt, maar vooral ook voor de kinderen.

De donkergroene kavels zijn die van ondergetekenden.

Educatief

Wij zien kansen om van deze plek een educatieve plek te maken. Wij zien een plek voor ons waar
school, kínderopvang Íncl. buítenschoolse opvang naar toe kan gaan. Een plek díe voorziet in
leerkansen gericht op:
Biologisch tuinieren (Wat zit er eigenlijk in aarde)
Gezond eten (uit de grond op je bord)
Respect voor insecten (belang van bijen)
Kracht van de natuur (Wist je dat een bramenblad een bloedstollende functíe heeft?)

Bewust worden van je leefomgeving en duurzaamheíd (soms heb je geen winkel nodig)

Participatie
Wij hebben zelf al veel kennis in huis. Zo zijn ondergetekenden werkzaam als pedagogisch specialist
en leerkracht voortgezet onderwijs. Maar in onze vereniging is nog veel meer expertise aanwezig om
het concept verder uit te breiden zoals een imker, een maatschappelijk werker, iemand met kennis
van de kruidengeneeskunde.
Ook valt te denken aan een samenwerking met school en kinderopvang. Buiten het klaslokaal en
wellicht eígen schooltuin, een plek om tot nog meer verdieping te komen. Verdieping die wordt
begeleid door de kennis uÍt de buurt. Waar is behoefte aan in de buurt en hoe kunnen wij dat in een
vorm gieten zodat er een nog breder draagvlak ontstaat in de educatie die wij willen bieden.

Niet allemaal op ons eigen eilandje, maar een plek om ook samen iets neer te zetten.
Naast het educatieve deel is het een mooie plek waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Geen
speelplek met toestellen, maar een struintuin waar je over boomstammen kan klauteren, waar je een

modderpoeltje kan maken en een eetbare bos bloemen kan plukken voor je allerliefste moeder.
Ouders kunnen in de Schuilhut aan de picknick tafel plaatsnemen, naar hun spelende kinderen kijken
en opvoedtips uitwisselen.

Ontmoetingsplek
Samen met Ouders, ouders met elkaar, een plek om ook andere ouders te kunnen ontmoeten en

ideeën uit te kunnen wisselen. En niet alleen ouders zíjn welkom, vanuit een maatschappelijk
oogpunt zou dit nog veel breder ingezet kunnen worden.
Hoe
Een aantal vragen komen naar boven na deze brainstorm;

Hoe moet dit kavel eruit gaan zien.

Wat hebben we nodig
*Wie doet er mee
Wat vindt team Oosterwold van dit idee?

*Een vraag die we wel al voor een deel kunnen beantwoorden is
dat enkele leden (Nog niet breed
geihventariseerd, maar sowieso altwee) interesse hebben om een deelvan dit archeologische kavel
aan te kopen"

Het idee is om vanuit een vereniging of stichting het hele kavel aan te kopen, waarna leden zich
kunnen inkopen in delen. Het draagvlak hiervoor wordt groter wanneer stukjes landbouw eigendom
kunnen worden uitgeruild voor roodkavel op het kavel waar men woont. Het gaat dan
vanzelfsprekend om kleine stukken die net voldoende zouden zijn voor bijvoorbeeld een overkapping

of een kas.
Alvorens dit alles verder uit werken en in detail te gaan, eouden wij graag horen of zoiets als wij in
deze beknopte uiteenzetting weergeven, enig kans van slagen heeft.
Vanzelfsprekend staan wij open voor een gesprek waarin wij meer uitleg kunnen geven en ons
Énthousiasme live kunnen presenteren.

Met enthousiaste groet,
Mirjam Timmer (2316)
Esther Quant (2336)
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Beste TO gemeente en platform Oosterwold,

Hierbij zouden wij graag een verzoek willen indienen
betreffende een kavel achter de Vrije Vogellaan, en nu aan de
Charlotte buhlerweg gelegen ( Kavel O) op Veld H.

ln het verleden is er al een initiatieven kavel gereserveerd,
maar dat ging 5 jaar geleden moeizaam ( waardoor het
opgeven moest worden). Nu is er een mogelijkheid om van
dit groot archeologische gebied +- 4000 m2 ( een leuk en
gewilde functie te maken voor de gehele buurt). Er zijn
voornamelijk weinig voorzienlngen voor kleine kinderen en
tieners aanwezig.

Dus hierbij vragen wij aan om een SKILLS GARDEN te creëren.

Doel en Functie van de Skill Garden is:
Sporten, spelen en bewegen ín de openbare ruimte ís gezond en erg leuk
om te doen!

Zie foto van een skills Garden hieronder.

De Athletic Skills Company heeft de Skills Gmden ontwikkeld en is een actief genot

voor elke leeftijd.

Skills Garden is eetr op maat ontworpen omgeving in de openbare ruimte om samen of
alleen leuk te sporten, spelen en bewegen. Een leuke plek om andere mensen in de

heerlijke buitenlucht te ontrnoeten. Van kleurrijke kunstgrasvelden, heuvels, toestellen,
urban parken en courts tot en met natuurlijke speelgebieden.

Dit zou heel goed bij Oosterwold passen.
Wij hopen dan ooh dat de gemeente hier open voor staat. Zodatkinderen
elkaar kunnen ontmoeten op een neutrale openbare plek.

Wij zien graag uw reactie tegemoet, bijvoorbaat dank.

Mrg,
Fam Osei

en volwassen

BIJLAGE 3

Voorstel bestemming archeologische vÍndplaats Ban Zhaoweg
Als omwonenden van een grote archeologische vindplaats hebben we als initiatiefnemers met elkaar
nagedacht over een gewenste bestemming voor deze open plek in de wijk. Nu de gemeente aan het
nadenken Ís over hoe om te gaan met deze víndplaatsen laten wíj graag horen hoe wij vanuít onze
ervaringen en wensen invulling zouden willen geven aan deze plek. Daarnaast delen we ook op welke
manier we willen investeren en betrokken willen zijn bij deze plek. We zouden graag een pilot willen
draaien.

ldee
Na een inventarisatie met alle omwonenden hebben we geepncludeerd dat er behoefre is aan plekken
waar we als bewoners kunnen SAMENkomen en mogelijkheden willen creëren om het gedachtegoed
van Oosterwold verder vorm te geven dmv. initiatieven die op een eigen kavel niet gerealiseerd
kunnen worden. Wij denken dat dit de ontmoeting en verbinding tussen bewoners stimuleert, bijdraagt
aan het delen van kennis en middelen, maar ook een plek creëert voor bezoekers van buitenaf.
Om het concreet te maken zou dit er vanuit onze brainstorm zo uit kunnen zien:
Een park of tiny forest met verschillende 3 verschillende ontmoetingsplekken; een natuurlijke
speeltuin/sportplek voor jong en oud. Een arnfitheater en een picknickplaats.
Een gezamenlijke bloemen pluktuin/vlindertuin. wandelpaadjes en bankjes. Er is een
zadenbibliotheek en een plek om voedsel te ruilen. Ook zou er.een educatieve speurtocht of
luisterwandeling gehouden kunnen worden.

Wensen bewoners
Hierbij nog even uiteengezet, alle ideeën die zijn aangedragen door de bewoners:
NATUUR:
Natuurlijk spelen/natuur/spelenibornen en planten/groen/natuurlijke speeltuin/parkje met open
plekjes/pluktuin/tiny foresUveel groen/pluktuin met bloemen/natuurlijke boomgaard/groen/tiny
foresUbloemenveld/vlindertuin/wijngaard/veel bomen/voedselbos.
SAMEN:
Samenkomen/gezamenlijke moestuinlsamen/mini-markUsportveld/samenwerken met kunstenaars om
samen met de kinderen mooie dingen te maken/tennisveldlsurvivalbaan/klimbos/vuurplaats/
samenkomen/samen onderhoudenlkampvuurplek/samen, verbindend/plek voor sport en
spel/natuurspeelplaatslhutten bouwenlsportveld/zandbak/speelveldispeeltoestellen veld voor
volwassenen/openlucht trainingstoestellen/free-run parcoursGROND:
Hele grote zwemvijver/hoogteverschillen op het terrein/zwemvijver/wandelpaden/
g looi ingen/heuveltjeslpa rkeerplekken.
OBJECTEN:

Amfitheater/bbqlpizza oven/sauna/buitenpodium/amfitheater/podiumwagen/saunalcontainer
podiun/fietsenrekkenlpicknickplaatsenlbankjeslpublieke drinhrvaterplaats/open (rap) podium.
Losse andere wensen: dieren en specifieke plannen die bouw en beheer behelzen, wat niet tot de
mogelijkheid lijkt te behoren in eerste instantie.
Hoe?
De bewoners maken een kaveltekening waar de verschillende ideeën in worden uitgewerkt, zorgen
voor de ontwikkeling en het onderhoud van het gebied. Dit kan bijvoorbeeld door maandelijkse
onderhoudsdagen voor iedereen die gebruik maakt van de gedeelde ruimte.
De gemeente faciliteert de grond en draagt bij aan de inrichting van het terreín. Onderhoud en
exploitaiie worden gedaan door de omwonenden/betrokkenen Op deze manier bekostigen we met
elkaar de invulling van deze openbare ruimte.
Graag zouden wij verder ín gesprek gaan om met elkaar te kijken naar de haalbaarheid van dit soort
plannen.
Met vriendelijke groet, Werkgroep Wolvenbos
Ali-Ben Horsting, Roosmarijn Koelemeijer, Angelo van Leemput, MarielVaartjes, Hester Hogendoorn

