
Groen- en
bestratingsplan

rondom de
bebouwing op de

buurtkavel
Werkgroep Groen, in opdracht van Bestuur

Buurtschap Zuid



Uitgangspunten

Praktisch
Sfeervol

Goed te onderhouden
Respect voor omwonenden

Groen & mileubewust
Multifunctioneel

Knus



Looppad vanuit openbare weg naar de hoofdingang en deopenslaande deuren aan de achterzijde.Knusse achtertuin met borders voor groenblijvende &bloeiende vaste planten.Gras als groene en waterafvoerende basis.Grote geurende lindeboom als blikvanger.Beukenhaag groeit hoger uit voor beswchutting enknusheid.

Achtertuin



Bestrating, 
zodat het vo

or

iedereen goe
d toegankeli

jk

is. Bereikba
ar via het

hoofdpad en 
een doorgang

 in

de haag bij 
het voetpad.

Mooie border
s met een mi

x van

groenblijven
de en bloeie

nde

vaste plante
n.

Picknicktafe
ls.

De beukenhaa
g blijft aan

 deze

zijde lager 
voor de

verbinding m
et het Tiny

Forest en de
 speeltuin o

p de

buurtkavel.

Voortuin - Veranda



Plek om de fietsen neer te zetten.Kleine doorgang naar de veranda voor bezoekers met de fiets.Groenblijvende en geurende Jasmijn als klimmer langs degevel.Beukenhaag zal uitgroeien tot 2 meter om geluidshinder tebeperken voor de direct omwonenden.Om geluidshinder te beperken, worden de stenen bij defietsenrekken mogelijk vervangen door houtsnippers.



Een mooie, praktische en
groene basis als tuin

rondom ons buurthuis die
we, indien gewenst, later
verder kunnen aankleden.

Een fijne plek voor ons buurtschap om
samen te komen!



Kosten

Om dit alles te 
realiseren is er

 een

kostenopgave gem
aakt. Bekijk hie

r de kosten

die, na akkoord 
op dit plan, opg

enomen

worden in de beg
roting.

Om de kosten zo 
laag mogelijk te

 houden

hebben hebben we
 er voor gekozen

 dat de

bewoners zelf he
lpen met het aan

planten van

het groen. Denk 
hierbij aan het 

planten van

de haag, de Jasm
ijn klimplanten 

en de vaste

planten in de pl
antenborders. Me

t een groep

vrijwilligers he
bben we dit zo g

edaan en

worden er flink 
wat arbeidskoste

n bepaard.

Ook zijn we nog 
uit gegaan van d

e maximale

kosten. Er is ge
en rekening geho

uden met

kortingen, spons
oring of andere 

giften. Als

werkgroep zien w
e nog wel mogeli

jkheden om

de kosten te ver
lagen. Mocht jij

 hier

ideeën over hebb
en of zelf iets 

in kunnen

betekenen dan ho
ren we het graag

. Dat geldt

natuurlijk ook a
ls je iemand ken

t die ons

hierin kan helpe
n! Stuur een mai

l naar:

groen@nobelhorst
-zuid.nl

Klik hier om een videote bekijken van debebouwing en de tuinvoor een extra goedesfeerimpressie.Note: filmpje kan je het beste bekijken op een
laptop/vaste pc. Bekijk je deze via je mobiel kies er

dan voor het filmpje  te downloaden.

Stemmen! Dit wordt gerealiseerd  wanneer de meerderheid van de leden een positieve

stem uitbrengt. Wil je dat we dit plan uitvoeren? Stem dan ''ja'' op de ALV van 26

november 2020!

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/kosten_def.pdf
http://nobelhorst-zuid.nl/
https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=groen-en-bestratingsplan-rondom-bebouwing


Bedankt direct
omwonenden voor het
meedenken!

Bedankt Edwin 
Vermeij BBV De

velopment voor
 het

visueel maken 
van het plan.

Dit g
roen-

 en b
estra

tings
plan 

van d
e buu

rtkav
el is

 gema
akt d

oor 

de le
den v

an we
rkgro

ep Gr
oen. 

Vrage
n? St

uur e
en e-

mail 
naar 

groen
@nobe

lhors
t-zui

d.nl

Groet
jes, 

Manou
k, Pa

ula &
 Lian

22-09-2020


