Palmstraat - Hulststraat: Ingevuld reactieformulier opties wadi juni - september 2021
Nummer

1. Hoe gebruik jij het pleintje?

2. Wat vind jij belangrijk op het
pleintje? Het belangrijkst vind ik:

3. Dit vind ik goed aan voorbeeld 1:

4. Dit vind ik minder goed aan
voorbeeld 1:

5. Dit mis ik in voorbeeld 1:

1

Ik maak nu geen gebruik van het
pleintje

Natuur

n.v.t.

echt veel te saai, de boompjes zo
netjes op een rijtje

veel meer groen

2

Om te ontmoeten

Ontmoeten

de picknicktafel blijft

samen bollen planten zal een
uitdaging worden. De gezamenlijke
tuin is niet voor niets stop gezet
omdat er weinig initiatief was.

3

Om te ontmoeten

Ontmoeten

Ik vind deze optie de beste optie van Niets
wegen te tafels, groen voorziening en
het wateropvang

4

Om te spelen

Spelen

Vaste planten

Ik hou van vast planten, maar ben
bang dat de kinderen er overheen
gaan lopen zoals in dit ontwerp.
Langs de randen zou dan beter zijn.
Er wordt vaak met een bal gespeeld
e.d.

Een veilige ingang voor de
Meer speelgelegenheid en groen
kinderen. Nu rennen ze door samen, meer natuurlijk en minder
openingen aan alle zijden, ook strak aangelegd
waar de auto's de hoek om
komen, noord en West. Dat
vindt ik gevaarlijk. De haag in
de huidige hoogte is ook eng,
auto's zien de kleine kinderen
niet, die zijn even lang als de
haag.

5

Om te ontmoeten

Natuur

Mooi groen

Saai

Creativiteit en speelsheid

6

Anders, namelijk: Beiden, om te
spelen maar ook zeker om te
ontmoeten

Natuur

Nvt, wat mij betreft de minste optie

Warm (hitte stress) en weinig speels. Natuur - natuurlijke
Potentieel honden uitlaat plek.
speeltoestellen (denk aan
boomstammen etc) en
verkoeling

7

Ik maak nu geen gebruik van het
pleintje

Natuur

8

Ik maak nu geen gebruik van het
pleintje

Waterberging

Het geeft ruimte aan buurtgenoten
om elkaar te ontmoeten en heeft
speelruimte voor kinderen

Saai

6. Dit vind ik goed aan voorbeeld 7. Dit vind ik minder goed aan
2:
voorbeeld 2:
niet groen genoeg

de picknicktafel blijft

8. Dit mis ik in voorbeeld 2:

9. Dit vind ik goed aan voorbeeld 3:

veel meer groen

GROEN!! Het huidige stukje waar de ik vind het ontwerp perfect, niks op niks
wadi komt is nu zo armoedig. Met dit aan te merken!
ontwerp zorg je ervoor dat mensen er
niet snel armoedige speeltoestellen
neer gaan zetten. Bovendien ben ik
van mening: hoe meer groen, hoe
mooier, maar ook hoe verkoelender
en beter voor de grond en fauna. Dit
stukje van de Palmstraat is altijd een
beetje armoedig, het nieuwe ontwerp
maakt het meteen ook wat
chiquer/mooier en dus minder
armoedig. Ik ben helemaal voor!

er blijft maar 1 picknicktafel over ipv 2

Geen optie voor samen komen en Geen optie voor samen komen en
spelen
spelen

De hoge haag, belemmert zicht op de
kinderen voor auto's die het plein op
komen. Waar kunnen ze er veilig in en
uit? Er rijdt best wat verkeer, veel
pakjes bezorgers, bewoners rijden ook
vrij hard. Ik vind dat ook een
aandachtspunt qua borden, zou meer
een erf moeten zijn, minder hard rijden.

Geen optie voor samen komen en
spelen

10. Dit vind ik minder goed aan
voorbeeld 3:

11. Dit mis ik in voorbeeld 3:

12. Mijn ideale pleintje ziet er als
volgt uit: Geef een omschrijving in
woorden:
Groen, groen, groen! En waar
kinderen leuk kunnen spelen met
natuurlijke materialen. Een
natuurspeeltuintje in een minibos

veel te veel losse materialen. In
korte tijd is dit allemaal weg of
kapot.

de picknicktafels om samen te
zitten en koffie te drinken.

in ieder geval met picknicktafels met
daarom 1 of meerdere bomen voor
schaduw. Het pleintje kan wel iets
smaller zodat er meer ruimte komt
voor de auto's om veiliger eromheen
te kunnen rijden. Heggen aan de
zijkanten en het mag lager liggen dan
de straat zodat het water daar naar
toe kan lopen als het riool het niet aan
kan

Geen optie voor samen komen en
spelen

Geen optie voor samen komen
en spelen

Ik vind optie een prima maar ik vraag
me af of het aantal parkeer plekken
wel goed gaat, op de hulststraat
worden volgens de werkelijke situatie
meer dan 8 plekken minder, ik ben
bang dat die een probleem wordt in
de Palmstraat , ook gezien dat er veel
auto’s van de Soesterberg in de
hulststraat parkeren. Ander ding wat
ik mis, wat gebeurt er met de regen
afvoer van de huizen, die zitten nu op
het riool aangesloten, ik denk dat als
dat zo blijft, het probleem met een
overvolle riool na een regen bui niet
veel veranderd, misschien moet daar
ook naar gekeken worden om daar
iets met infiltratie kratten in de grond.

Een veilige ingang voor de kinderen. Tiny bos, veel natuur
Nu rennen ze door openingen aan
alle zijden, ook waar de auto's de
hoek om komen. Dat vindt immer
gevaarlijk. De haag in de huidige
hoogte is ook eng, auto's zien de
kleine kinderen niet, die zijn even
lang als de haag

Kunnen de kinderen tussen de
Als bij 1 en 2, veilige ingang voor
bomen door de straat op rennen? de kinderen.
Dan zien auto's ze onvoldoende
aankomen. Kunnen ze alleen aan de
zuid zijde erin? Dat zou veiliger zijn.
Net als bij twee, wat betreft
verkeer.

Natuurlijk, veel speel gelegenheid,
veilig voor kinderen (Geen stalplaats
voor boten, motoren, aanhangers, 2
auto's per woning). Nog een drempel
tussen de hulststraat en plein?

Speels, zit, ontmoet speel ruimte Niks
maar genoeg ruimte voor flexibel
gebruik. Kleurrijk en afwisseling in
materiaal en groen keuze.

Niks

Speels

Amfitheater neemt veel rui te in
Flexibeler gebruik
beslag, minder flexibel voor gebruik

Afwisselend groen en boompjes. Zit
gedeelte behouden. Speels en
kleurrijk

Mooi en divers design,
Nvt
verkoeling, speels en voor elk wat
wils. Een (niet te groot) veldje
waar ook nog gespeeld kan
worden.

Nvt

Mooi en divers design, verkoeling,
speels en voor elk wat wils.

Ik mis een klein veldje waar
gespeeld kan worden

Een combinatie tussen 2 en 3! Het
veldje is een divers design, met
eventueel hoogte verschillen. Rijk aan
Nederlandse biodiversiteit (veel
verschillende planten), groen,
natuurlijke uitstraling. Voor elk wat
wils
Veel groen, ruimte om te ontmoeten
en te spelen.

Mooie combi tussen natuur,
spelen en ontmoetingsplek.

Weinig, misschien mag het nog wel iets Zie 7.
wilder en groener zoals optie 3.

Fantastisch mooi. Hier wordt toch
iedereen blij van?

Misschien mag er iets meer
Zie 10.
speelruimte zijn in de vorm van een
klein veldje. Een combi tussen 2 en
3 zou mijn inziens het beste zijn.

Het ziet er mooi uit

Onderhoudsgevoelig, kans op vernieling
door jeugd. Het zal écht goed
bijgehouden moeten worden

Het ziet er echt heel goed uit

Onderhoudsgevoelig, kans op
vernieling door jeugd. Het zal écht
goed bijgehouden moeten worden
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Nummer

1. Hoe gebruik jij het pleintje?

2. Wat vind jij belangrijk op het
pleintje? Het belangrijkst vind ik:

3. Dit vind ik goed aan voorbeeld 1:

4. Dit vind ik minder goed aan
voorbeeld 1:

5. Dit mis ik in voorbeeld 1:

6. Dit vind ik goed aan voorbeeld 7. Dit vind ik minder goed aan
2:
voorbeeld 2:

9

Om te spelen

Natuur

Laten we vooral gebruik maken van
het bestaande groen. Er staat nu een
prachtige beukhaag en een paar
boompjes. Uitbreiding van wat bomen
en wat vlinder en bijen aantrekkende
struiken zou heel mooi zijn.

10

Ik maak nu geen gebruik van het
pleintje

Waterberging

11

Anders, namelijk: Elke avond
koffie drinken met bewoners

Waterberging

Maken wat nodig is .voor de rest is het
goed

12

Om te spelen

Waterberging

Ik vind goed dat er meer bomen
Wat mij betreft: hoe groener, hoe
komen dan in de huidige situatie en
beter. Het kan wat mij betreft dus
dat er nog veel ruimte is om te spelen. nog groener.

Er mag dus wel iets meer groen Deze optie is al een stuk speelser Het kan nog steeds groener.
bij en het kan iets creatiever, dan optie 1. Leuk!
iets speelser.

13

Anders, namelijk: Zowel
ontmoeten als 'spelen'

Ontmoeten

Invulling lijkt zoveel mogelijk op
huidige invulling: houden zoals het nu
is. Houd het simpel: ontmoeten aan de
picknicktafels (let op hoe huidige stand
van de tafels is tov de zonstand; dus
kwart slagen draaien tov huidige
tekening gemaakt), en ruimte voor
spelen van de kinderen in de buurt.

Ruimte voor spelen betekent
gewoon een grasveldje; niet
het risico dat je meteen alles
kapot stampt. Hoe kan je ten
slotte spelen tussen vaste
planten?

14

Om te spelen

Spelen

Lekker verl groen en speel
mogelijkheid. Top

Meer of betere drempels, er wordt te
hard gereden waardoor de kinderen
niet veilig en zelfstandig kunnen
spelen

15

Ik maak nu geen gebruik van het
pleintje

Waterberging

Dit vind ik het mooiste ontwerp

Het idee van een wadi in de
palmstraat vind ik heel goed! Minder
goed is het reduceren van het aantal
parkeerplaatsen, er is nu al een
tekort. Doe dit alsjeblieft niet!! Het
geeft alleen maar ergernissen. Vanaf
1984 zijn er geen ongelukken gebeurd
die verband houden met de
geparkeerde auto's.

16
17

Om te ontmoeten
Anders, namelijk: genieten van
groen uitzicht

Waterberging
Ontmoeten

18

Ik maak nu geen gebruik van het
pleintje

19

Om te spelen

ziet er speels uit

Het lijkt een beetje op hoe het er nu Ik vind het een beetje saai. ik Ik wordt er wel vrolijk van.
uit ziet...
zou graag een combi willen van
waterberging, natuur,
speelruimte en nog wat
parkeerplaatsen...

8. Dit mis ik in voorbeeld 2:

maar ik vind ik de open plek in het
midden niet fijn. Daar sneuvelt dan de
haag die er nu staat. Zonde

Ik vind hem veruit het leukst van de 3
voorbeelden!

ik zou graag een combi willen van
waterberging, natuur, speelruimte
en nog wat perkeerplaatsen...

9. Dit vind ik goed aan voorbeeld 3:

10. Dit vind ik minder goed aan
voorbeeld 3:

niets

Dit wordt te donker op het plein.
Houd het ruim en open

Het idee meer bomen in de stad en
Ik haak helemaal af op het
het niet te "geplant" te laten lijken
theaterachtige ding, lijkt me
maar er echt een gevoel van een bos verschrikkelijk...
van te maken spreekt me wel aan.

11. Dit mis ik in voorbeeld 3:

12. Mijn ideale pleintje ziet er als
volgt uit: Geef een omschrijving in
woorden:

ik zou graag een combi willen
van waterberging, natuur,
speelruimte en nog wat
perkeerplaatsen...

Ideale voorbeeld 1: Aan beide
uiteinden van de pleintjes worden 4
tot 6 parkeerplaatsen gecreëerd, in
het midden komt waterberging en
speelruimte. Ideale voorbeeld 2: in
het midden worden extra
parkeerplaatsen gecreëerd, aan de
uiteinden komt waterberging en
speelruimte. Kortom in mijn ideale
plaatje wordt ook rekening gehouden
met nog wat extra parkeerruimte met
heel veel groen er naast...

Te vol en het word een grote
klerezooi.

Samen bollen planten klinkt heel
ydillisch, maar met dergelijk voorstel
is al geexperimenteerd. Dat heeft
niet gewerkt en zie het resultaat:
huidige invulling. Daarnaast is het
beetje krom: bollen planten en
daarna gaan we er overheen met
elkaar voetballen... toch zonde van
de bloemen. Die kunnen we dan
beter achterwege laten. Vaste
planten, vervangen met gras.

x

Zie vraag 7.

Te veel gedoe; invulling die moet veel Zie positieve punten voorbeeld 1.
te veel onderhouden worden. Geen
ruimte om echt lekker te spelen. Dan
gaat er gevoetbald worden op de
straat. Nu wordt daar het pleintje voor
gebruikt. Veel veiliger.

Het idee van een bos in mijn eigen
straat spreekt me erg aan! Vanuit
waterbergingsperspectief lijkt me het
ook positief als er zo veel mogelijk
beplanting komt.

Er blijft natuurlijk minder ruimte
Ik mis helemaal niets bij dit
over om bijvoorbeeld te voetballen prachtige ontwerp!
o.i.d., maar daarvoor hebben we
het voetbalveldje bij het buurthuis!

Met veel groen, met veel variëteit in
de beplanting. Ik vind het leuk als er in
de lente mooie bloesem te zien is. Het
is ook leuk als er nog enige ruimte is
om te spelen.

x

Laten we gewoon niet overdrijven. Zie eerdere antwoorden.

Invulling zoals nu; ruimte voor
ontmoeten met de picknicktafels en
ruimte om te spelen door een
grasveldje. Te zien aan de staat van
het gras nu, is dat schijnbaar al te
moeilijk om goed te onderhouden.
Bomen met mooie bloesem zijn
hartstikke mooi.

Het lijkt goed op de huidige inrichting Omdat de wadi verdiept ligt kan het voldoende vlak speelveld
die zowel groen als voldoende open is. veld niet meer goed gebruikt worden
voor bepaalde spelletjes

speels ingericht en veel groen,
beetje vol gepropt en zo niet heel
vlak speelveld en het plantsoen moet veel groen
uitnodigend voor kinderen om te duidelijk waar de wadi komt te liggen, is ook niet te vol worden
spelen
dit nog wel functioneel genoeg voor
waterafvoer?

Spelen

Veel ruimte om het pleintje te
gebruiken en met voldoende groene
structuren.

Het planten van hogere planten in
het midden maakt het minder
geschikt om te spelen

Leuk en afwisselend om te spelen Geen mogelijkheid meer om te
voetballen/kubben etc.

Spelen

Ziet er mooi uit, lijkt wat er nu staat.

weinig speelmogelijkheden

water, stenen etc.

Is de beste van de drie. Goede
combinatie en van deze tijd!

niks

niks

te vol voor deze plek (en wie
gebruikt hier een een
amfitheater??)

vlak speelveld en zicht

Redelijk zoals optie 1; mooie groene,
onderhoudsvriendelijke rand om een
speelveld/wadi. Het is door de
inrichting ook duidelijk dat hier geen
honden uitgelaten mogen worden.
Het mag wel wat bloemrijker dan nu.
Tafels om te ontmoeten blijven
belangrijk en het liefst ook een stukje
vlak speelveld voor kinderen om te
kunnen voetballen of een ander spel
met speelveld te kunnen doen (bijv
cubben).

Het idee is leuk om bos en natuur de Dit worden vaak weinig
Het is zo vol gepland dat er geen
wijk in te halen
interessante bosjes, Te saai om
ruimte is voor veel spel, zoals
leuke randen te hebben, te klein
voetbal
om als bos te functioneren. Wat dat
betreft lijkt voorbeeld 2 me
interessanter

Een verlaagd deel dat als wadi kan
dienen is zeker fijn, net als groene
structuren (heesters/bomen) maar er
moet ook ruimte zijn voor kinderen
om te spelen, daarvoor blijft gras toch
ideaal. Dat hoeft geen strak
gazonnetje te zijn maar te veen
structuren maken het onpraktisch.

leuke variatie

Zie voorstel 2

Niet handig voor in een wijk waar iets meer gras weide.
mensen wonen, meer iets voor een
park.
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Nummer

1. Hoe gebruik jij het pleintje?

2. Wat vind jij belangrijk op het
pleintje? Het belangrijkst vind ik:

3. Dit vind ik goed aan voorbeeld 1:

20

Om te ontmoeten

Spelen

21

Om te ontmoeten

Natuur

4. Dit vind ik minder goed aan
voorbeeld 1:

5. Dit mis ik in voorbeeld 1:

6. Dit vind ik goed aan voorbeeld 7. Dit vind ik minder goed aan
2:
voorbeeld 2:

8. Dit mis ik in voorbeeld 2:

9. Dit vind ik goed aan voorbeeld 3:

10. Dit vind ik minder goed aan
voorbeeld 3:

11. Dit mis ik in voorbeeld 3:

Ruimte voor ontmoeting, veel bomen Weinig speelmogelijkheid

Speelgelegenheid, klimboom

Combinatie van spelen en
ontmoeten

Te aangeharkt

Wilde natuur

-

-

Ik vind het fijn dat er veel bomen staan
en planten, groen vind ik erg
belangrijk, aangezien mijn raam er
direct op uitkijkt. Verder vind ik de
twee picknicktafels erg belangrijk
omdat dit plein echt als
ontmoetingsplek wordt gebruikt.
Zowel door kinderen als door
volwassenen. Er wordt ook veelvuldig
koffie gedronken, bbq´s georganiseerd
etc en in deze optie kan dat allemaal
door blijven gaan.

Ik zou het leuk vinden voor
Veel natuur
kinderen om (als een soort
combinatie met de andere
twee plannen) naast de vaste
planten bij de wadi een
klimstronk met wat keien te
plaatsen. Zodat het midden
van het pleintje water,
klimboom en keien komen
omringd met de bomen en
vaste planten. En dan aan de
twee uiteinden een
picknicktafel zoals dat nu ook is
ingetekend.

Zoveel mogelijk groen, diversiteit aan
bomen en planten; goed voor de
natuur en voor ons een genot om op
uit te kijken.

Ik denk dat het plein dan zijn
zie punt 10.
huidige sociale functie verliest. Een
minibos is leuk, en zeker ook voor
kinderen. Maar voor de
volwassenen die het plein nu
minstens net zoveel gebruiken denk
ik dat dit minder een
ontmoetingsplek zal worden. Dus
hoe mooi ik het ook vind, ik denk
niet dat het onze buurt ten goede
komt. Een combinatie van alle drie
de plannen lijkt mij super. Ruimte
voor 2 picknicktafels aan
weerszijden en verder zoveel
mogelijk groen, water, keien op een
mooie manier verspreid zodat
iedereen er leuk op uitkijkt.

Ik vind het jammer dat het voetbal,
jeu de boules, kubb nu naar alle
waarschijnlijkheid niet meer zal
kunnen omdat er door de wadi geen
ruimte meer voor is of alles ongelijk
wordt. Ik zou daar iets anders voor
willen zodat kinderen toch nog een
beetje kunnen spelen. Zie onder punt
5.

Veel natuur

ik denk dat iedereen die aan het
zoals gezegd een tweede
pleintje woont, dit plein als een
picknicktafel en meer verspreid
voortuin ervaart, nu wij zelf geen
groen.
voortuin hebben en recht op het plein
uitkijken vanuit onze woonkamers.
Daarom zou ik het groen (en dan vooral
de bomen) verspreid willen over het
plein, zoals in voorbeeld 1 wordt
gedaan. Zo heeft iedereen wel een
mooie boom om op uit te kijken en
wordt ook voor de middenwoningen die
recht tegenover de hulststraat
gesitueerd zijn een beetje inkijk
voorkomen. Er rijden namelijk heel veel
auto's ook voor de rest van de
palmstraat de hulststraat binnen en het
is wel gewenst dat niet iedereen dan
recht je huis inkijkt. Ook vind ik het best
rommelig ogen met al het groen door
elkaar en mis ik een tweede
picknicktafel. Deze worden namelijk
beiden heel veel gebruikt. Niet alleen
voor direct omliggende woningen maar
ook door mensen verderop in de

palmstraat (om met vrienden aan te
dineren of een verjaardagsfeestje
buiten te vieren met mooi weer) .
Nogmaals, wij hebben geen voortuin en
de achtertuinen zijn erg klein.

22

Met betrekking tot de voorstellen
voor de inrichting van het pleintje
hebben mijn kinderen de
voorkeur voor ontwerpschets 2.

23

Pleininrichting
Als bewoners van één van de
twee hoekhuizen van de
Hulststraat hebben we goed zicht
op het westelijke plein. Daar
staan momenteel twee
picknicktafels. In drie jaar tijd
hebben we nog nooit gezien dat
beide tafels tegelijkertijd werden
gebruikt. Het plein wordt
grotendeels gebruikt door
kinderen (of ouders met hun
kinderen). Daarom lijkt het ons
leuk om voor optie 2 of optie 3 te
gaan, waarbij natuurlijke
speelelementen worden gebruikt.
Ook zijn we voor meer
begroeiing, hoe meer groen, hoe
beter!
We hebben begrepen dat het
onderhoud van het plein in
eerder tijden door de gemeente
is overgedragen aan de
bewoners.

12. Mijn ideale pleintje ziet er als
volgt uit: Geef een omschrijving in
woorden:
Een plek voor kinderen om te spelen
en avonturen te beleven, wellicht
voor ontmoeting
Eigenlijk heb ik dit hierboven ook al
aangegeven. Maak het zo groen
mogelijk, maar wel met ruimte voor
ontmoeting en spelen. Voetballen
zoals dat nu kan, zal niet meer goed
gaan, maar het is ook leuk om over
boomstronken, water en keien te
springen en op een andere manier te
spelen met elkaar. Verder zou ik het
heel fijn vinden als de huidige bomen
kunnen blijven staan en dat er
bijgeplant gaat worden. Indien dat
niet mogelijk is, kunnen de bomen
teruggeplaatst worden. Ik heb
navraag gedaan en dat is mogelijk
(ook bij meidoorns!). Mocht dat ook
niet tot de mogelijkheden behoren
dan geen stekjes terugplaatsen maar
fatsoenlijke bomen. Anders duurt het
nog twintig jaar voordat we ook
daadwerkelijk iets aan die bomen
hebben, in de

zin van uitzicht en schaduw. Ook hier
geldt weer; dit is onzevoortuin en de
achtertuintjes op het zuiden zijn
bloedheet in de zomer. Op het
pleintje wordt op hetere dagen dus
veelvuldig vertoefd.

Mocht dat ook hier weer het plan
zijn, dan spreken we ons daar
graag tegen uit. Het betreft een
openbare ruimte en de gemeente
dient zorg te dragen voor het
onderhoud daarvan. Bovendien:
de huizen vliegen hier als warme
broodjes over de toonbank, dus
het is moeilijk om afspraken te
maken voor de lange termijn.

24

Voorkeursvariant wadi
Onze voorkeur gaat uit naar
variant 2: minipark

25

Als het gaat om de
Palmstraatplannen gaan wij voor
optie 3.
Als het gaat om de
Palmstraatplannen gaan wij voor
optie 3.

26
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1. Hoe gebruik jij het pleintje?

2. Wat vind jij belangrijk op het
pleintje? Het belangrijkst vind ik:

3. Dit vind ik goed aan voorbeeld 1:

4. Dit vind ik minder goed aan
voorbeeld 1:

5. Dit mis ik in voorbeeld 1:

6. Dit vind ik goed aan voorbeeld 7. Dit vind ik minder goed aan
2:
voorbeeld 2:

8. Dit mis ik in voorbeeld 2:

9. Dit vind ik goed aan voorbeeld 3:

10. Dit vind ik minder goed aan
voorbeeld 3:

11. Dit mis ik in voorbeeld 3:

12. Mijn ideale pleintje ziet er als
volgt uit: Geef een omschrijving in
woorden:

Aangezien we bijna dagelijks gebruik
maken van de "terrastafel"zou het
jammer dat deze zou verdwijnen in de
inrichting met de wadi....Wij kiezen
dan ook voor de optie 1.
Tevens heb ik de situatie eens
bekeken en als de auto van de stoep
gaan ( dat moesten ze in principe al )
zou er eigenlijk eenrichtingverkeer van
toepassing zijn.

28

Voorkeursvariant wadi
Onze voorkeur gaat uit naar
variant 2: minipark

29

Voorkeur voor scenario 2 wat
betreft wadi. Met genoeg ruimte
voor kinderen om te kunnen
spelen, maar ook genoeg
groen/ruimte voor de natuur.
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