Participatieavond Hembrugbos
A. Op welke manier geven we een nieuwe betekenis aan de voormalige schietbaan?

15 minuten

Blik op
schietbaan
is leuk

Actief
gebruik bos:
voedselbos?
Simon: voedselbos is
sympathiek idee, maar
niet eenvoudig om het
op deze plek te
realiseren. Kwaliteiten
van het echte
voedselbos niet
mogelijk in Hembos.

Gebouwen zijn al
zo bijzonder dat er
wellicht geen
bijzondere
elementen meer
nodig zijn (Simon)

Doel voedselbos:
educatief doel,
niet per se om er
oogst vandaan te
halen.

Is er een
kleinschalige
mogelijkheid zoals
urban farming?
Educatieve functie
spreekt aan
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Denk na over
historische
betekenis en
probeer dit
terug te halen

Zoeken naar
markering
van grondwal

Accentueren van
lege ruimte goed.
Spanning dat er
aan het einde van
de lege ruimte iets
is kunnen beleven.

Mooi idee om open
ruimte kleiner te maken.
oude schietbaan heeft
misschien niet veel nodig
om bijzonder te zijn.
Iedere open plek in een
bos is al speciaal.
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B. Nadenken over zonering en het gebruik van de toegankelijke en beperkt toegankelijke bosdelen.

15 minuten
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Niet alle gebouwen hoeven
herbestemd te worden.
Maar met herbestemming
voorkom je rotzooi en het
ontstaan van een hangplek.
Wat ga je aan de binnenkant
plaatsen? Graag iets
educatiefs zoals een leerwerkplaats mbt
duurzaamheid, natuur.

Past
ruinebeleid
beter dan
opknappen?

Waarom Plofbos
ontoegankelijk?
Is er ruil
mogelijk?

Dit deel van het
Plofbos beperkt
toegankelijk
houden om te
voorkomen dat het
een hangplek
wordt.

Wat als er
functies in een
ontoegankelijk
deel komen die
toegankelijkheid
behoeven?

Veel werk
nodig om
Plofbos
vooral veilig
te maken.

Waarom
gemaakte
verdeling
toegankelijk ontoegankelijk?
Richten op de
exclusiviteit van de
plek die bijzonder
is. Beperkte
toegankelijkheid
kan goed werken.

Is dit een visie
over een gebied
met gebouwen
waarover de
gemeente geen
eigendom heeft?

Bepalen
toegankelijkheid en
ontoegankelijkheid
kan niet eenzijdig
gedaan worden.

C. Nadenken over de dichtheid van het bos en de mate van toevoegen van nieuwe paden in het bos.

15 minuten

Relatief dichtheid.
Pauze
Kastanjelaan etc
als groter rondje.
Verder nog drie
takjes eraf: iets
minder paden.

(Simon) Bos is niet erg
kwetsbaar. Sterke
bodem, veel varieteit.
Open plek zal zich
snel vullen met jonge
struiken etc. Hierdoor
ook gevarieerde
fauna.
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Met nieuwe
paden doe je
weinig schade
aan de fauna
van het bos
(Simon).

211216_presentatie Visie Hembrugbos_24.pdf

Zonering goed:
paar brede
paden voor
iedereen en
paar smalle
struinpaadjes

Is er een minder
harde barriere
mogelijk? Ieder
fietspad en
voetpad komt op
autoweg uit

Bos groter
beschouwen
dan vierkant op
bovenstaande
kaart.

