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

15 minuten

Geen open
hangplek. Beheer
het. Er wonen
straks 2000
mensen omheen.
Geef het een
duidelijke functie

Niet uitnodigen
tot te lang en te
veel verblijven.
Verstoring van
de natuur.

Zorg dat het
een
onbeheerde
open plek
wordt.

Benut de plek voor
het ontmoeten met
de natuur en met
elkaar. Pad op
hoogte, duidelijk
routing.

Gradiënten
van
begroeiing
toepassen.
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B. Nadenken over zonering en het gebruik van de toegankelijke en beperkt toegankelijke bosdelen.

15 minuten

Toegankelijkheid op
meerdere niveaus.
(Huis)dieren, mensen
(volwassenen/kinderen).
Daar de nuance en
fijngevoeligheid.

Is mysterieus
hetzelfde als
afsluiten?
Gebouwen
exploiteren, ivm
kosten
onderhoud. Is
afsluiten dan
slim?

groot deel is.
Natuurbehoud),
rood semiopenbaar
Benut zuid meer

Deel groene
invulling
voedselbos. Bijv.
aanplanting
groene randen.

Nu te zwart wit
weergegeven
(hele gebied
ontoegankelijk,
behalve de
paden)

Gebouwen
geen eigendom
gemeente,
maar van HBZ

Exacte invulling
zoals voedselbos
meer richting
inrichtingsplannen.
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Nadenken over
routing irt
toegankelijkheid

Goed idee: paden
verhogen. Dan wijk
je er minder snel
van af. Blijft het dus
deels
ontoegankelijk

Wat mij betreft blijft
zoveel mogelijk bos
zo min mogelijk
toegankelijk. Svp
roosters waar
bruggetjes zijn, om
katten te weren.
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Urban
farming

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

15 minuten

Pauze
Hoe zorgen wij
ervoor dat het
niet gefietst
wordt in het
bos?

Juist auto naar
de rand,
vanwege
toegankelijkheid
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Onderdeel
van maken in
bosvisie, over
beheer etc.

Zorg over honden
en katten van
nieuwe bewoners.
Hoe houd je het
voor hen
ontoegankelijk?

Vleermuisbunker
voor één van de
huisjes

Er is behoefte
om te werken
in en om het
groen
Veel landschappers,
kunstenaars etc. die
iets willen toevoegen
aan het bos. Benut
dat. Stichting oid voor
beheer & aanplanten
bos.

Toegankelijkheid
relateren aan
functie gebouwen.

Open- en gesloten
terrrein goed voorstel
vanuit oogpunt flora &
fauna. Naoorlogse
bos verder
Groene deel meer
ontoegankelijk maken
afsluiten (juist
(roofvogels)
omdat het zo'n

voor verblijf en
lunchplekken etc.
Gradiënt van rustig
noord, naar meer
reuring zuid

Meer en
eerder
betrekken
van
bewoners

Foutje
aantal
hectare in
ppt
Rustig
beheer, niet
te abrupt

