
Herinrichting openbare ruimte 
Benedenbuurt Wageningen

3de bewonersbijeenkomst



Welkom!

•	 Zet je straatnaam achter je naam

•	 Stel je vragen in de chat



Programma 19.30h – 21.30h

•	 Introductie

•	 Terugblik

•	Presentatie voorlopig ontwerp Benedenbuurt

PAUZE 5 minuten

•	Discussie in groepjes

•	Afsluiting



De werkgroep 

•	 Lilian Oostveen - communicatie

•	 Lian Kasper - procesbegeleiding

•	 Ymkje van de Witte - landschapsarchitect 
•	Angela Hinz - landschapsarchitect 
•	Wanka Lelieveld - initiatiefnemer/communicatie 

Betrokken bewoners:
•	Greetje Meijer
•	Antke Meintema



•	Rioleringsvervanging

•	Aanleg Warmtenet

•	Herinrichting Openbare Ruimte

Beoogde realisatie in 2022

Herinrichting Benedenbuurt - Context



Herinrichting Benedenbuurt - Proces

Bewonersbijeenkomst 1 – bijdragen en ideeën verzamelen

•	Werkgroep maakt visie en schetsontwerp

Bewonersbijeenkomst 2 (mei) – reactie en inbreng door bewoners

•	Werkgroep maakt voorlopig ontwerp

Bewonersbijeenkomst 3 (september) – reactie en inbreng door bewoners

•	Werkgroep maakt definitief ontwerp

Presentatie definitief ontwerp (oktober) 



Herinrichting Benedenbuurt - Terugblik

Bijeenkomst 1: 
Wat willen we behouden, wat zijn knelpunten en ideeën.
Alle bijdragen zijn verzameld en beschikbaar op de site: 
benedenbuurtwageningen.nl

Bijeenkomst 2: 
Belangrijkste discussiepunten:
•	Woonerf of 30km/uur?
•	Doorkruisingen plantsoenen en veiligheid
•	Verhouding gemaaid/ongemaaid gras
•	Diverse zorgen rondom honden uitlaten, ruimte voor jongeren,                                  

verkeersremmende maatregelen, parkeren…



Herinrichting Benedenbuurt - Terugblik

Wat hebben we na bijeenkomst 2 gedaan?
•	Gesprek met verkeerskundige gemeente Wageningen
•	Kindermiddag
•	 Toets ontwerp op toegankelijkheid minder validen met 

ervaringsdeskundigen
•	 Toets ontwerp door gemeente Wageningen



Herinrichting Benedenbuurt - Kindermiddag

•	Waarom een kindermiddag?
•	Wie waren er en wat hebben we gedaan?
•	 Suggesties en ideeën? 



Herinrichting Benedenbuurt - Kindermiddag

•	Welke dingen vind je leuk aan de wijk?
•	Waar speel je niet en waar speel je niet 

mee?
•	Wat zou je nog meer willen doen? 



Herinrichting Benedenbuurt - Kindermiddag

Suggesties en ideeën
•	meer verstopplekken
•	 een waterpomp
•	 boomhutten
•	 gras om te voetballen of te hockeyen
•	 verharding om te skaten



Doel van vanavond:

•	Check voorlopig ontwerp met bewoners

•	 Inbreng verzamelen voor definitief ontwerp



Wat is een voorlopig ontwerp?

Ontwerp uitgewerkt op hoofdlijnen in een maatvaste tekening:

•	 Ruimtelijke invulling plantsoenen

•	 Ruimtelijke indeling straten

•	 Indicatie materialen, meubilair en beplanting

Wat komt aan bod in de volgende fase (definitief ontwerp):

•	 Verdere uitwerking en detaillering van voorlopig ontwerp

•	 Beplantingsplan (soortkeuze, plantverband)

•	 Keuze materialen en meubilair



Programma van eisen - gemeente Wageningen

•	 Waterhuishouding / riolering
Hemelwater zoveel mogelijk infiltreren

•	 Wegen
Duurzaam veilig
Woonerf of 30 km/u inrichting 
Wegen in gebakken klinkers 

•	 Parkeren
Minimaal net zoveel parkeerplaatsen als huidige situatie

•	 Groen
Er mag geen groen verdwijnen 
Waar mogelijk ecologische biodiversiteit vergroten

•	 Spelen
Huidige speelruimte behouden



Vragen?
Stel ze in de chat




