ONZE
TUIN
MET 4 TUINSTIJLEN
Wat zie jij graag terug in onze gezamenlijke tuin?

MIX EN MATCH

Stel jouw eigen ideale tuinbeeld samen!

VERFRISSEND

Vol innovatie en interessante wist-je-datjes!
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De tuinman
gaat weer
aan de slag in

Sittard-Geleen!

KIJK MEE

En zie wat anderen
doen in onze tuin!

EVEN VOORSTELLEN....
HOI, IK BEN DE TUINMAN VAN SITTARD-GELEEN
Samen maken we de tuin
Wist je dat veel inwoners actief zijn in de openbare ruimte, wat wij onze gezamenlijke tuin noemen. Inwoners die
samen men hun buren of buurtgenoten zelf een perkje onderhouden of ervoor zorgdragen dat de straat of het plein
er netjes bijligt door bijvoorbeeld zwerfvuil op te rapen. Ik waardeer deze betrokkenheid voor de eigen woon- en
leefomgeving zeer, omdat het ook weergeeft wat inwoners belangrijk vinden. Ik ga me er de komende jaren dan ook
voor inspannen dat nog veel meer inwoners zich betrokken gaan voelen. In de gids die je nu leest zie je voorbeelden
van inwonersinitiatieven op de oranje pagina’s.
Tuinmandeal
Kan dan iedereen zomaar aan de slag? In principe wel. Natuurlijk is het goed om vooraf te bedenken wat je belangrijk
vindt voor je omgeving. Daar kan deze gids heel veel inspiratie voor geven. Je ziet ook hoeveel mogelijkheden en
tuinsferen er zijn. Heb het er eens met je buren over zodat je een plan krijgt dat breed gedragen wordt. Gaat het alleen om
een paar vierkante meter perk voor je eigen huis, dan hoef je uiteraard niet met de hele wijk af te stemmen. Heb je ideeën
voor het speeltuintje of een pleintje, dan is het wel belangrijk om dit breder te bespreken. Kijk eerst naar wat jullie zelf
kunnen bijdragen aan jullie initiatief. Maak ook inzichtelijk wat je van de gemeente verwacht. Dan is het moment gekomen
om contact op te nemen met de wijkcoördinator. Samen bekijken we of het plan kan leiden tot een Tuinmandeal.
Samen uitgedaagd
Met z’n allen staan we voor een aantal uitdagingen. Zo moeten we goed inspelen op klimaatveranderingen door het maken
van slimme keuzes voor de inrichting van de tuin. Denk bijvoorbeeld aan het belang van bomen omdat ze CO2 opnemen
en schaduw geven. Ook waterafvoer is een thema. Een andere uitdaging is dat de middelen om de gezamenlijke tuin te
onderhouden zo goed mogelijk ingezet worden. Dat alles maakt onderlinge samenwerking heel
belangrijk. Inwoners willen meer verantwoordelijkheid nemen. Als Tuinman kan ik zeggen dat
de gemeente daar graag in meegaat. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van ‘beginspraak’
voordat de gemeente start met het opknappen van een straat. We gaan in gesprek en beginnen
met luisteren naar de inwoners. Daarna komen we terug met een ontwerp waarbij rekening is
gehouden met de inbreng.
Inwoners kijken gezamenlijk naar een plan en houden dan ook rekening met elkaars
wensen en voorkeuren. De gemeente gaat zo vroeg mogelijk in gesprek en verbindt.
En deze gids?
Doe inspiratie op, bekijk welke toepassingen mogelijk zijn, wat je kunt
bijdragen aan het milieu in je eigen tuin maar ook hoe je hier voor kunt kiezen
in gezamenlijke plannen. Ga je met je buren in gesprek, noteer dan ieders mening
en maak een overzicht van wensen. Houd er rekening mee dat er keuzes gemaakt moeten
worden, er zijn ook nog wensen van andere buren en soms beperkte budgetten. Niet alle
wensen kunnen in één keer maar met ieders inzet kunnen we een verschil maken. Plan
klaar? Leg het voor aan je wijkcoördinator. Meer hulp nodig hierbij? De wijkcoördinator
kijkt graag met jullie mee.

Bijzonder Sittard-Geleens
Wat maakt ons als Sittard-Geleen bijzonder?......................................

6
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10

Hallo nieuwe favorieten!........................................................................
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Onze
tuinsferen

Kijk met mij mee in vier verschillende
tuinen. In die tuinen zie je tal van
onze producten, heel wat ideeën en
inspiratie om onze gemeenschappelijke
tuin bij jou in de wijk fijner te
maken.

Ontdek inspirerende initiatieven in onze eigen
gemeenschappelijke tuin.
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Knus en vertrouwd
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Ruimte voor innovatie
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# LOOP Corner
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Leverancier Tjinco

Door verschillende van deze zitelementen aan elkaar
te koppelen kan er bijvoorbeeld een voetbalveld of zandbak
worden gecreëerd. Wat zie jij graag terug in jouw buurt?

Bijzondere aandacht voor...
Aandacht maakt alles beter. Komende jaren willen we aan de volgende vijf onderwerpen graag
wat extra aandacht geven. Inspiratie hiervoor laat ik door de gids heen zien. Aan het eind van
de gids zet ik deze mogelijkheden nog eens in een overzicht bij elkaar.

Onze tuin is van en voor iedereen #samen .................................................. 89
Uitnodigen tot activiteiten is #gezond .......................................................... 90
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Wat maakt ons als
SITTARD-GELEEN
zo bijzonder?
Een ondernemende
en innovatieve stad
Ondernemen hoort bij Sittard-Geleen. Dat zie ik bijvoorbeeld
terug in de bij ons gevestigde onderscheidende sectoren
zoals de chemie met Chemelot, Brightlands Chemelot
Campus, Sabic, logistiek en automotive met
Holtum-Noord en VDL.
Die ondernemende houding zie ik ook terug bij jou als
inwoner. Dankzij deze initiatiefrijke en ‘handen uit de
mouwen’ houding komt menig vereniging, evenement en
initiatief in onze tuin (tuinmandeals) tot bloei. Mede hierdoor
kunnen wij een aantal bijzondere faciliteiten aanbieden
zoals bijvoorbeeld (top)sportaccommodaties
en innoveren.

“INNOVATIE ZIT IN DE
GENEN. INNOVATIE
BEGINT IN
SITTARD-GELEEN”
- WETHOUDER LEON GEILEN
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Wat maakt ons als
SITTARD-GELEEN
zo bijzonder?
Eenheid in
verscheidenheid
Onze tuin biedt een enorme verscheidenheid aan
kwaliteiten. In Sittard hebben we een prachtig historisch
centrum terwijl Geleen juist voor vernieuwing staat. De
voordelen van deze stadse omgevingen laten zich goed
combineren met het nog écht dorpse karakter dat in onze
dorpen en kernen te vinden is. Daarnaast hebben we
een prachtige landelijke omgeving. Met een rijkdom aan
bijzondere plekken als landgoederenzone Swentibold, staden landzone “De Graven”, de Sint-Rosakapel, Kasteelpark
Born, Kasteel Obbicht en De Schipperskerk. Ook is in het
landschap zelf veel verscheidenheid te vinden, met enerzijds
het waterrijke en vlakke stroomgebied van de Maas
gekarakteriseerd door lange lijnen en anderzijds het groene
heuvellandschap. Daarmee biedt het landschap volop
mogelijkheden om te sporten of recreëren.

“VERANDERINGEN GAAN
SNEL. WILLEN WE INVLOED
UITOEFENEN OP DE
OMGEVING, DAN MOETEN WE
SAMENWERKEN.”
- Wethouder Kim Schmitz
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Een gezamenlijke
tuin, iedereen
geniet mee
Het geheim van genieten in een gezamenlijke tuin?
Ga in gesprek met elkaar! Kijk maar eens om je heen, naar
de mensen hun voortuinen. Geen tuin is hetzelfde, iedereen
heeftzo zijn eigen ideeën, wensen en voorkeuren. Dat geldt
ook voor onze gezamenlijke tuin.
Dan kan ik ervoor kiezen om overal dat te doen wat iedereen,oké vindt. Dan wordt het welveel van hetzelfde. Daarom
ga ik graag in gesprek en stem ik onze tuin het liefst zo goed
mogelijk af op de wensen van de buurt. Dat betekent dat ik
verschil ga maken.
Ik kan het niet voor iedereen altijd en overal goed doen,
maar ik hoop wel dat er voor iedereen plekjes te vinden zijn
in onze tuin om te genieten.
Heb jij ideeën over hoe ik onze tuin nog verder kan verbeteren? Dan kom ik graag met je in gesprek.
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Wat vindt de
jongste
generatie?
Ik wil je niet alleen inspireren met dat wat wij als
volwassenen belangrijk vinden en wat wij zien als (on)
mogelijk. Ik wil je graag uitdagen eens met andere ogen
naar onze tuin te kijken.
Ook wil ik je uitdagen om de gebaande paden los te laten,
je ogen te sluiten en na te denken over hoe het ook zou
kunnen.
Kijk je mee door de ogen van onze jongste generatie? Voor
het project “De tuin van de toekomst” heb ik samen met
kinderen van groepen zeven gekeken naar hoe zij onze
gezamenlijke tuin in de toekomst zien. Zij hebben hun
ideeën voor onze tuin heel leuk verbeeld, ik laat hier vier van
deze ideeën zien. Ik geef liever niet teveel toelichting bij de
werkjes, maar om je fantasie een beetje te prikkelen, geef ik
een tipje van de sluier prijs.
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#1 Elke dag een glitterfeest!

#2 Mijn wijk in de wolken!

zijn hebben we veel ruimte
''Als de auto's uit de straat
voor leuke dingen.''

''Niemand mag buitengesloten worden!''

Wij vinden het belangrijk dat niemand buitengesloten wordt en
iedereen gelukkig is, Wie wordt er nu niet gelukkig van glitters?
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#3 De schoolstraatha
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grijk voor ons.
Dat is niet alleen belan

#4 De Kabelbaanstraat!

''Waarom een paars nijlpaard
?''
''Gewoon, omdat het leuk is!''

Met de kabelbaan verplaatsen

is snel en leuk, je hoeft niet in
de file te
staan. En we hebben ook gee
n parkeerplekken meer nodig.
Nijlpaard Bertha is onze masco
tte.
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‘‘Wij hebben vier tuinen van de toekomst
bedacht. Allemaal heel verschillend,
maar dat maakt het alleen maar leuker.
Welke is jouw favoriet?’’

Hallo nieuwe
favorieten!
Ik geef in onze tuin graag ruimte aan innovatie.
Dit zijn onze vernieuwde producten – en die kom je door de
hele inspiratiegids tegen.
Een kleine selectie van al dat nieuwe leuks zie je op deze
pagina. Nog niet voor alles heb ik een plekje gevonden.
Misschien weet jij een goede plek, laat je het me dan weten?
Een aantal van deze producten is tijdens mijn event “Tuin
van de toekomst”door bedrijven gepitcht. Mocht je nog
interessante innovaties kennen, dan hoor ik dat graag.
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NIEUW

FAVORIET #4 Bewegingsbankje

FAVORIET #3
Fre

WELKE
INNOVATIES ZIJN
JOUW FAVORIETEN?

Verzamel achterin dit
inspiratieboek al jouw
favorieten. Mix en match
alles uit dit boekje om
tot jouw stijl
te komen!

eWalker

NIEUW

Dit alarmdevic
e helpt met n
ame ouderen
minder valide
en
n met meer d
u
rf gebruik te m
van de openb
aken
are ruimte.
Pitch carrouse
l: SafetyTrace
r

12

Dit is het eerste SMART bankje welke aan een
in
service is gekoppeld, waarmee je op elke plek
.
epen
Nederland 24/7 lokale trainers kunt opro
Deze trainers ondersteunen jouw gewentse
sportprogramma. Natuurlijk staat het bankje
in een mooie groene omgeving en is het 100%
van
circulair! Pitch carrousel: Boomkwekerij M.
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den Oever en Grijsen Stra

‘‘VERANDERING
BIEDT
KANSEN VOOR
INNOVATIES
IN INRICHTING
EN BEHEER.’’

NIEUW

FAVORIET #5 Bushalte 2.0

met onder andere
Deze bushalte is uitgebreid
ervice. De reiziger
een automatische pakkets
om een pakket in
hoeft niet meer thuis te zijn
etje ligt gewoon bij
ontvangst te nemen, je pakk
rousel: EVAnet
de bushalte klaar! Pitch car

FAVORIET #6 Grondvochtsensors

- Wethouder Kim Schmitz

NIEUW

Met de toenemende droge zomers
voorkomt het
continu monitoren van het grondv
ochtgehalte
onnodige of te late bewatering. Dez
e
grondvochtsensor is op afstand inst
elbaar via
een interactief dashbord. Deze ma
akt het
mogelijk jonge bomen of akkers te
monitoren.
Pitch carrousel: Loratec en Flexyz
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FAVORIET #8 Toverzebra

Bijzonder fraai én officieel goedgekeurd kleurrijk
zebrapad geworden. Locatie Swentiboldstraat
bij het kindcentrum. Doel van dit ontwerp is om
de verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers te verhogen en meer kleur en fleur aan
te brengen in het straatbeeld.
Uitvoerder: Van Rens Mobiliteit
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FAVORIET #9 De Snuffelfiets

Deze sensor is makkelijk op je fiets te bevestigen
en meet fijnstofconcentraties en gps-locaties.
Hiermee wordt inzicht verkegen in de luchtkwaliteiten
op de plekken waar jij fietst. Vervolgens kan de beste
fietsbeleving voor jou worden gecreeerd.
Leverancier: Civity
:
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GESTART!

Vier tuinsferen
Kijk met mij mee in vier verschillende tuinen. In die tuinen
zie je tal van onze producten, heel wat ideeën en nog meer
inspiratie om onze gemeenschappelijke tuin fijner te maken.

‘‘KIJK MET MIJ MEE!
DAN GAAN WE SAMEN
OP AVONTUUR DOOR
DE VERSCHILLENDE
TUINEN!’’
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TUINSFEER #3

Knus en vertrouwd

TUINSFEER #1

Een levendige oase

2
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TUINSFEER #4

Een plek onder de zon
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‘‘In deze tuin
is altijd wat te
doen. Kijk mee
en laat je
verrassen"

WELKOM IN DE
LEVENDIGE
OASE

HALLO! IK BEN NOOR

Heb jij vandaag ook zin om je te laten leiden door dat wat op
je pad komt. Dat kan want hier is altijd wat te doen. Geen
dag is hetzelfde, iedere ontmoeting is een kans op een nieuw
avontuur.

Leuk dat je een kijkje komt nemen in
onze buurt. Wij verbouwen onze
eigen groenten, organiseren
yoga lessen in het park en delen
ons tuinmateriaal in het
gezamenlijke tuinhuisje. Het bankje
dat je daar ziet staan, daar komen
we vaak samen, we bedenken dan
we hoe we onze buurt zelf nog
leuker kunnen maken. Het bankje is
trouwens gemaakt van een oude boom uit
onze buurt, grappig he.
Wij houden van veel groen, dat kun je wel
zien toch? Het kunstwerk op die grote
muur daar, hebben wij gemaakt. Dat
vrolijkt de boel wat op! Zullen we even
samen naar het biologische winkeltje
lopen, dan blijf je vanavond lekker eten!

Nu de wereld steeds harder doordraait, willen veel mensen
leven op een manier die gezond is voor lichaam en milieu, in
balans met de natuur en zuinig op natuurlijke bronnen.
Stap je deur uit en wees welkom in deze levendige oase. Een
stap in deze tuin is al voldoende om u te laten verrassen.
Ineens heb je een schoffel in handen, struikel je over het
rondslingerende speelgoed van buurtkinderen, zie je een
nieuwe muurschildering of zie je een oude bekende op het
terras.
Neem de tijd, geniet van het moment.
In deze creatieve tuin draait alles om bewuste keuzes voor
een meer gezonde en duurzame manier van leven. Groente
is zelfgekweekt, veel wordt gerecycled, samen wonen en
werken kan dankzij inventieve, zelfgekluste oplossingen.
Een onuitputtelijke bron van woongenot – altijd dicht bij de
natuur, zelfs in de stadsdrukte.

Tuinsfeer 1: Een levendige oase
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Een paar stenen eruit,
biedt al verrassend veel ruimte
voor meer kleur en fleur!

De wereld ontdekken in de natuurlijke speeltuin!

Door wat potten en bankjes in onze tuin te zetten,
maak je vrij eenvoudig je (eigen) buurtplekje!

Wij geven graag ruimte aan wat extra planten.
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Meer groen
is anders
leven
Bewegen in onze tuin, een
ideale manier om te ontspannen.

Hier is het fijn spelen, een echte oase.

Wat gebeurt er als we proberen onze
dromen te realiseren (in plaats van er niet
eens aan te beginnen)?
Uit veel onderzoek blijkt: een groene
omgeving verandert ons leven. Echt waar.
Ook kleine ingrepen als meer groen zien
of zelfs het kijken naar een afbeelding van
groen hebben dat effect.
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Tuinsfeer 1: Een levendige oase

Vaak stellen mensen verbeteringen in
hun tuin uit. Uit angst dat de kosten uit
de hand lopen, de klus teveel tijd kost
of dat het werk uiteindelijk niet afkomt.
Een leefruimte moet in ontwikkeling
blijven. Anders blijven de mensen erin ook
stilstaan. Als je tuin van jezelf expres onaf
mag zijn, is dat al een stap richting blijer
leven. Neem lekker alle ruimte om je tuin
in te richten voor hoe je nu leeft – en hoe
je wilt leven. Dat mag, zolang je rekening
houdt met anderen en eigendommen niet
beschadigd ook in onze tuin.

Kunst past goed in onze levendige oase.

Train je oog eens
in wat voor lekkers er
groeit in onze tuin,
en voor je het weet heb je
een heerlijk maaltje op tafel!
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# Innovatie - Soluxio Solar

Lichtm

ast
Deze lantaarnpaal op zonne
-energie biedt de meest
lucratieve en milieuvriende
lijke vorm van verlichting in
gebieden waar geen elektr
iciteitsnet aanwezig is.
Leverancier So
luxio

Speeltoestellen zijn bij ons het liefst van natuurlijke materialen.

Onze daken kunnen ook
oases zijn. Dat kan ook al
op je eigen schuur
of uitbouw.
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Tuinsfeer 1: Een levendige oase

We bieden een extra thuis voor de bijen, ze kunnen dat beetje extra hulp goed gebruiken.

WIST JE DAT....
Bomen meer doen
dan "enkel"
zuurstof
Grote bomen zijn niet alleen belangrijk om de zuurstof die
ze produceren, ze hebben nog veel meer voordelen (kijk
maar op de afbeelding hiernaast). Rekening houdend met
het veranderende klimaat worden deze voordelen alleen
maar belangrijker. Daarom ben ik zuinig op grote bomen en
hoop ik dat onze jonge bomen ook de kans krijgen om in de
toekomst uit te groeien tot zulke waardevolle bomen. Dat
lukt niet overal, maar daar waar het kan geef ik ze graag de
ruimte.

Ook in je eigen tuin kunnen bomen zorgen
voor verkoeling.
Dat is best lekker in je hangmat.
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Ook vogels en insecten genieten mee

ROLSTOELVRIENDELIJK!

Voor nieuwe planten
hoef je niet naar de winkel.
Verzamel gewoon wat zaadlijsten
uit onze tuin
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# Rain(a)Way Ebb-

Dieren "maaien" ons gras, makkelijk en leuk
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Tuinsfeer 1: Een levendige oase
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# Klimaat klimaattegels

vast en
De klimaattegel houdt regenwater even
het
voert het vervolgens weer af. Laten we
klimaat een handje helpen!

Natuurlijke parkeerplekken
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# Internet of Things in de

openbare ruimte

nten in de
Bestaande netwerkcompone
uitstekend voor
openbare ruimte lenen zich
ngen. Neem een
Internet-of-Things toepassi
Wifi-kap op, met
straatkast, plaats hier een
met 4G sim, plus wat
daarin een Wifi Acces Point
ke demo.
sensoren, en je hebt een leu
go
Pitch carrousel: VodafoneZig

Stoere zitelementen passen in onze tuin.

# Kringloop Beplanting als

isolatie

Wij hebben verschillende moestuinen in onze tuin.
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Tuinsfeer 1: Een levendige oase

worden als
Lisdoddes kunnen gebruikt
zoveel mogelijk van
isolatiemateriaal. Wij willen
der schade aan onze
de natuur (her)gebruiken zon
ons mee?
aarde toe te richten. Help jij

‘‘Geniet jij ook
van deze groene
omgeving?
Heerlijk
rustgevend
en boordevol
inspiratie’’

JIJ KUNT OOK BIJDRAGEN AAN
DE SFEER IN JE EIGEN TUIN!
Haal een klinker eruit
en over een paar jaar
heb je een koele straat!

Afkoppelen naar
een handige regenton.

Ga voor meer groen
en minder steen.

# Arco zite

le

Dit organis ment
ch gevorm
d ziteleme
de bijzond
nt is een lu
er speelse
st voor het
u
itstraling.
mogelijk. Z
oog door
Er zijn eind
ie jij jezelf
eloz
hie
zonnetje?
Leverancie r al ontspannen en g e combinaties
enieten va
r Tjinco
n het

Een groene en creatieve plek midden in de stad. Even ertussenuit...

‘‘En wat vond je van onze buurt?
Heb je wat leuks gezien voor
bij jou in de buurt?’’
JIJ KUNT OOK BIJDRAGEN AAN
DE SFEER IN ONZE TUIN!

Lekker tuinieren in onze
tuin terwijl de kinderen
in de speeltuin spelen.

Hang leuke
lampionnen op!
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Geniet in onze tuin in
het zonnetje van een
goede fles wijn!

Tuinsfeer 1: Een levendige oase

Voeg geveltuintjes en
bloempotten toe!

INITIATIEF TER INSPIRATIE
Bewoners ondernemen leuke initatieven in onze gezamenlijke tuin.

JACK

Een plek voor iedereen
waar we kennis over
de natuur delen...
Schwienswei!

ROY

OSCAR

Struinend door de Schwienswei is het je misschien al wel eens opgevallen, hier zoemen heel wat
bijen vrolijk in de rondte. Dat deze bijen juist deze plek uitkiezen is geen toeval. Ze worden hier goed
verzorgd door de Vrienden van de Schwienswei. Een beetje verscholen tussen de bosjes bouwen zij
aan een prachtige plek. Een plek voor bijen, maar zeker ook voor mensen. Dat is te zien aan met
hoeveel zorg ze de ruimtes voor de bijen inrichten. De bijenkasten zijn zo neergezet dat je goed om
de kasten heen kan bewegen, ook met een rolstoel. Dat is fijn voor Oscar, maar wat Oscar betreft
genieten meer mensen in een rolstoel daar van mee.
Uit alles wat de vrienden van de Schwienswei doen blijkt dat zij hun plek en liefde voor de natuur
graag delen met zoveel mogelijk mensen. Ze hebben hun plek daarom ook zo ingericht dat ook
mensen die wat angstiger zijn of in verband met allergie liever vanaf een afstand toekijken, de bijen in
alle rust van achter een scherm kunnen bekijken. En voor wie dat nog niet voldoende zekerheid geeft,
bieden ze ook de mogelijkheid om vanuit hun keet de bijen te observeren. De keet en het buitenterrein
is ook de plek van waaruit ze voorlichting, wisselende tentoonstellingen en lessen organiseren voor
scholieren en andere geïnteresseerden. Ook starten vanaf hier (thematische) wandelingen door het
gebied zelf. Ook denken ze graag met de gemeente mee over het beheer van dit bijzonder stukje
en steken ze regelmatig zelf de handen uit de mouwen om de Schwienswei nog aantrekkelijker te
maken voor meer mensen. Dit doen ze onder andere door geregeld de kuilen in het pad te vullen met
grind en geven ze paden die nog geen naam hebben zelf een passende naam. De vrienden van de
Schwienswei laten graag aan anderen zien wat een bijzonder stukje natuur hier in de eigen achtertuin
te vinden is.

De harde kern bestaat mei 2020 uit zes mensen waaronder Roy,
Oscar en Jack. Inmiddels hebben zij een gezellige groep van 60
vrienden van de Schwienswei om hen heen verzameld.
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‘‘Oscar haalde zijn eigen
bijenkast op in Wageningen
Hij deelt deze graag met
anderen’’

Bij de Schwienswei geven ze ook graag excursies en voorlichting.

Initiatieven uit de buurt

Hergebruik van materialen van het oude
zwembad voor naamgevingsborden in het gebied.
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‘‘In deze tuin
streven we naar
rust, ruimte en
structuur. ’’

BIJ ONS
IS RUIMTE VOOR
INNOVATIE
In het leven staat minimaal één ding vast: verandering.
Grote beslissingen, nieuwe hobby’s, de laatste apps. In deze
tuin is verandering een bewuste keuze waarbij iedereen zich
prettig voelt.
Ik laat zien dat we meegaan met onze
tijd. Voorop lopen doe ik nog liever. Ik laat
zien hoe we dankzij (technologische) innovaties
kunnen leven met de luxe die we gewend zijn,
maar dan bij voorkeur duurzamer. Soms ga ik
ook voor innovaties simpelweg omdat ze leuk of geinig zijn.
We proppen onze tuin niet zomaar vol met allemaal
innovaties. In onze tuin streef ik juist naar rust, ruimte en
structuur. De innovaties krijgen daarom een passende plek
en voor mooie vormgeving heb ik ook een zwak.

Strak vorm gegeven plantenbakken

HALLO! IK BEN EDWARD
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Tuinsfeer 2: Ruimte voor innovatie

Leuk dat je er bent! Ik ben net
klaar met werken en wilde even
tot rust komen in onzet tuin. Wat wil je
graag drinken? Dan gaan we even
samen in de loungehoek zitten.
Wil je ook mijn nieuwste gadget zien?
Ik heb sinds kort een slimme
regenton. Ik koop graag de
nieuwste technologishe snufjes, zoals
ook mijn robotgrasmaaier. Ik hou van
strak gemaaid gras, dus dit is
ideaal voor mij. Het bespaart me veel tijd,
ik heb het al zo druk met werken dus die
robot is voor mij echt ideaal, want ik vind
het wel belangrijk dat de tuin er altijd
strak uitziet, maar dat zie je wel, he!

# Olivij

n

Dit min
eraal O
liv
duurza
me bod ijn is een optim
emverb
ale kalk
eigen g
et
v
ewicht
in CO2 eraar. Het nee ervanger en e
op. Lev
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r
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r Green liefst 1 maal zij
sa
n

Een opvallend design bankje in onze tuin.

nd

# Minder fijnstof in onze omgeving

Staticair is een fijnstofopvanger om rond een
lantaarnpaal te bevestigen. Het helpt om de
lucht in jouw buurt
schoon te houden! Pitch carrousel: Static
Air

Een randje is met een simpele
toevoeging gelijk ook een
strak bankje passend in
onze tuin. Kom je zitten?
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Een heel groen en rustig beeld uit onze tuin. Mooi he!

Ben jij ondernemer? Ook in
onze tuin is ruimte voor
ondernemers.

Tuinsfeer 2: Ruimte voor innovatie

Strakke stoeltjes passen goed in onze tuin.
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WIST JE DAT....
Niet iedere boom
hetzelfde is?
De eigenschappen van een boom, zoals hoe een boom
wortelt, de vorm, dikte en ruwheid van het blad en de kroon
bepalen mede hoe goed een boom op een plek kan groeien
en welke waarden de boom voor de omgeving heeft. Op een
grote zomereik kunnen bijvoorbeeld wel 800 verschillende
diersoorten leven, terwijl dat op een plataan slechts enkele
zijn. Daarom is het belangrijk dat we bewust nadenken over
welke soort we waar planten en dat we voor meer variatie
kiezen. Bomenziektes (zoals we afgelopen tijd onder andere
bij de iepen, kastanjes en essen hebben gezien) kunnen zich
makkelijker verspreiden en hebben een grotere impact als
we hele straten of wijken met enkel een soort beplanten.
Hetzelfde geldt ook voor dieren die voorkeuren hebben voor
een soort, zoals de eikenprocessierups. Samen met jou
kies ik graag goede bomen uit, waarbij het belangrijk is dat
we ook naar hun waarden kijken en voor diverse soorten
kiezen.

Cedrus Libani

Wegvangen fijnstof :
Vastleggen CO2:		
Nectarbron insecten:
Stuifmeelbron insecten:
Voedselbron vogels:

Quercus Rubra

****
****
-

Wegvangen fijnstof:
Vastleggen CO2:		
Nectarbron insecten:
Stuifmeelbron insecten:
Voedselbron vogels:

Elaeangnus angustifolia
Wegvangen fijnstof:
Vastleggen CO2:		
Nectarbron insecten:
Stuifmeelbron insecten:
Voedselbron vogels:

Platanus x acerifolia

Wegvangen fijnstof:
Vastleggen CO2:		
Nectarbron insecten:
Stuifmeelbron insecten:
Voedselbron vogels:
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Tilia x europaea

*
**
-

**
****
-

Wegvangen fijnstof:
Vastleggen CO2:		
Nectarbron insecten:
Stuifmeelbron insecten:
Voedselbron vogels:

LEGENDA
- 		
*		
****		

Geen waarde
Kleine positieve invloed
Grote positieve invloed

Bron afbeeldingen:

van den Berk Boomkwekerijen

Bron informatie:

www.groenkennisnet.nl

**
****
***
V

**
****
****
**
-

Symetrie past in onze tuin.
Met een bankje en
twee potten is dat eenvoudig
te accentueren.

Rust als
statussymbool?

Lekker tot rust komen bij het water

Rust zou geen luxeartikel
moeten zijn. Maar het wordt
steeds zeldzamer omdat ons
dagelijks leven zo hectisch is.
Door-door-dóór! Rust is ook
kostbaar; als we beter ontspannen,
kunnen we beter omgaan met
wat de dag ons brengt.

Neem daarom de tijd om te genieten van
onze tuin. Dat mag ook vanaf een luie
lekker zittende stoel. Of met een goed
glas wijn in de hand.

Nieuwe gadgets vragen (soms) ook om nieuwe voorzieningen in onze tuin.
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Wat ook helpt? Maak het jezelf
gemakkelijk. Geniet van de nieuwste
technische snufjes. Laat de robot
grasmaaier je gazon verzorgen. Maak
gebruik van slimme sensoren om je eigen
wereld zo optimaal mogelijk in te richten,
zoals jij hem graag ziet.

Tuinsfeer 2: Ruimte voor innovatie

De tuin richt ik daarom zo in
dat als je dat wilt je hier lekker
kan ontspannen. Groen kan
daarin een belangrijke rol spelen.

In deze tuin is iets kunnen gebruiken belangrijker dan het zelf bezitten.

enbare ruimte

# We halen meer uit de op

ie zetten we
Door middel van een applicat
mensen te
technologie in om gedrag van
Denk bijvoorbeeld
verleiden tot ander gedrag.
ren van je auto.
aan het buiten de stad parke
in de stad weer voor
Dan kunnen we de ruimte
iken. De applicatie is
andere mooie dingen gebru
kkeling.
op dit moment nog in ontwi

Lifemobility
Pitch carrousel: Kragten &

Ook leuke baskets..

Zet je basketbalnet op de rand van onze
gezamenlijke tuin. Heb jezelf meer ruimte
en kunnen anderen af en toe
ook een balletje gooien.
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# Met behulp van data een be

tere sta

d
Inzicht in geografische inform
atie helpt in de
aanpak van opgaven. ESRI Arc
GIS Hub
software ondersteunt initiatieve
n met (open) data
samen te werken aan een bet
ere stad. Hierdoor
sluit de openbare ruimte beter
aan op de
behoefte van de veranderende
bevoling.
Denk hierbij onder andere aan
klimaatadaptatie
en goede speelvoorzieningen.

Wielrennen kan hier goed, de omgeving nodigt het uit.

Pitch carrousel: Esri
Heb je hier al eens gebruik
van gemaakt?

Dit is een parkeersensor. Die geeft aan een
app door waar vrije parkeerplekken zijn. Ook
geeft deze inzicht in hoe lang mensen ergens
parkeren. Handig he!

e

el: Prisma

Design stoeltjes in speelse opstelling: hier kan je privé zitten of met elkaar kletsen.
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Security

Tuinsfeer 2: Ruimte voor innovatie

# Een veilig

stad
Met behulp
van data en
algoritems
voorspellin
kunnen
gen worden
g
edaan om d
veiligheid va
e
n de stad te
vergroten. D
aan een be
it draagt bij
tere leefom
geving. Doo
intelligente
r
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monitoring
wordt autom
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wordt er we
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# Werelds slimste bankje

t slimme faciliteiten.
Een zonne-energiebank me
n.
even heerlijk buiten te werke
Maak verbinding met wifi om

Leverancier Cenned

# Circulaire, biobased beton

straa

tstenen
Deze stenen zijn niet alleen
mooi om te zien, maar ook
goed
voor het milieu en de toeko
mst van onze wereld.
Leverancier Bio
Bound

Overal toegang tot een fiets in onze tuin.
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WIST JE DAT....
We op zoek zijn
naar andere vormen van energie?
Jarenlang maken we al gebruik van gas. Gas om te koken,
om te douchen en ons huis te verwarmen. Dat gaat
veranderen. We zijn als land op zoek naar andere vormen
van energie, hernieuwbare vormen. In 2050 willen we
helemaal van het gas af zijn.
Dat verklaart waarom je nu al veel zonnepanelen op daken
ziet verschijnen en steeds meer windmolens aan de horizon
zichtbaar zijn. Waarschijnlijk redden we het daar niet
alleen mee. Niemand weet hoe de energietransitie, zoals
de overstap naar andere vormen van energie ook wel wordt
genoemd, er precies uit gaat zien. Dat het ook invloed gaat
hebben op onze tuin is wel al duidelijk, zo is de kans groot
dat we voor warmtepompen nieuwe buizen in de ondergrond
van onze tuin moeten leggen en dat gasleidingen in de
toekomst niet meer nodig zijn.

Met ons eigen spel en bewegen kunnen we ook energie opwekken.

Tuinsfeer 2: Ruimte voor innovatie

Heb je dit al eens geprobeerd?
In plaats van een sportschool
abonnement afsluiten kan je ook
gebruik maken van
onze tuin. Steeds meer mensen
doen dat.
Ook omdat het lekker is om
buiten te zijn.
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‘‘Kom jij in

deze tuin vol
overzicht en
structuur ook
tot rust?’’

JIJ KUNT OOK BIJDRAGEN AAN
DE SFEER IN JE EIGEN TUIN!

Denk eens aan
infiltratiekratten voor
onder je terras.

Of zonnepanelen
op het dak.

Maak je tuinverlichting
smart, zo kun je deze op
afstand aanpassen.

# Glowing lines

Door gekleurde ve
rlichting wordt er
een duidelijke rout
weergegeven in he
e
t donker op dit fie
ts
pad. Zo kun je ook
donkere maanden
in de
makkelijk met je fie
Leverancier Heijm
ts naar het werk!
ans

Nieuwe mogelijkheden als thuis bezorgen. Hebben ook gevolgen voor het gebruik van onze tuin.

‘‘Heb je handige of leuke gadgets
gezien voor bij jou in de buurt?
En wat vond je van onze strakke
inrichting? Ik ben benieuwd!’’
JIJ KUNT OOK BIJDRAGEN AAN
DE SFEER IN ONZE TUIN!

Meer kleur? Zet planten
in een strakke bloembak
voor je deur.
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Tuinsfeer 2: Ruimte voor innovatie

Zet je robotgrasmaaier
voor je deur.

INITIATIEF TER INSPIRATIE
Bewoners ondernemen leuke initatieven in onze gezamenlijke tuin.

Yes! We hebben in Schipperskerk een fruitweide.
Dankzij onze kinderen!
Op een groenstrook tussen de Parallelweg en de Berghaven in Schipperskerk is Wim samen met andere
omwonenden en leerlingen van bassischool De Kingbeek en IVN Born-Swentibold enthousiast aan de
slag gegaan. Door hun inzet is een heuse bloemen-/fruitweide ontstaan. De fruitweide is eigendom van
het Consortium Grensmaas, maar de vrijwilligers krijgen van hen veel ruimte om zelf een fijne plek te
realiseren. Van planten en zaaien tot gras maaien en praktische zaken regelen, alles doen de vrijwilligers
zelf om zo bij hun in de buurt een fijne plek te creëren en elkaar beter te leren kennen. Ook insecten en
vogels weten hun weg steeds beter te vinden naar deze prachtige bloemen-/fruitweide.
Als tuinman heb ik de vrijwilligers een steuntje in de rug gegeven door een snoeicursus te verzorgen en
bloembollen ter beschikking te stellen. De rest doen ze helemaal zelf. Goed he!
Op de foto aan de rechterkant is het nog in aanplant. Maar kom nu eens kijken en zie met eigen ogen wat
een verschil hier is gemaakt door enthousiaste buurtbewoners!
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Volwassenen en kinderen hebben hier samen de handen uit de mouwen gestoken om deze groenstrook meer kleur en betekenis te geven.

Initiatieven uit de buurt
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‘‘In deze tuin

kun je even
uitloggen en op
adem komen,
lekker he"

HEERLIJK
KNUS EN
VERTROUWD

HALLO! IK BEN ANJA

Heb je weleens zin om de drukte te ontvluchten – uitloggen
en op adem komen – al is het maar voor even? Je bent niet
de enige. En het hoeft ook helemaal niet moeilijk te zijn.

Hallo! Fijn dat je langskomt,
Ik laat je graag onze buurt zien.
Wij houden van rust in onze buurt, we
hebben wel een hechte band met onze
buren. We gaan vaak samen wandelen
of fietsen, dan gaan we gezellig ergens
picknicken. Bij ons op straat kun je
samen zitten aan een picknickbank en
de (klein)kinderen in de gaten houden
wanneer ze spelen. In onze tuin staat
veel groen, ik vind het leuk om dit te
onderhouden. Als ik daar bezig ben vind
ik het leuk om een praatje te maken met
de buren. Wel heb ik behoefte aan privacy
in mijn tuin, dus we hebben ook een
plekje gemaakt waar we echt privé zitten.
Dat is echt mijn plekje om me even terug
te trekken. Het groenafval van de tuin
gooien we niet snel weg, dit geven we aan
de buurtgeitjes, zie je ze staan? Ik geloof
dat mijn koekjes uit de oven kunnen, die
ben ik aan het bakken voor mijn dochter.
Die woont een paar straten vederop. Kom
binnen, dan kun je ze even proeven.

Het leven is al druk genoeg. Maak tijd voor elkaar. Geniet
samen in de tuin. Leg je kleedje neer op het gras en
geniet samen met je gezin van jezelfgebakken appeltaart.
Misschien zijn in de buurt nog wel meer hongerige lieden.
Of maak een wandeling door de buurt met de hond, lees
een boek op de buurtbank, was je auto, scheer de heg. Er
is genoeg te doen. Zonder dat het echt moet. Heb je ook
meteen de tijd om even bij te praten met je buren.
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Tuinsfeer 3: KNUS EN VERTROUWD

Een vertrouwd plekje in onze tuin!

Dit is een simpele
manier om de
tuin wat meer
kleur en fleur geven.

Onze eigen buurtgeiten, heb je ze al gezien?

Wij hebben fijne visplekken, dat is belangrijk voor ons want wij hebben veel fanatieke vissers.
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Zet gerust je stoelen in
onze tuin om lekker te
genieten van onze tuin.

Een blokje om lopen doen we graag in onze tuin.

Bewust in
onze tuin
Rust zou geen luxeartikel
moeten zijn. Maar het wordt
steeds zeldzamer omdat ons
dagelijks leven zo hectisch is.
Door-door-dóór! Rust is ook
kostbaar; als we beter ontspannen,
kunnen we beter omgaan met
wat de dag ons brengt.
De tuin richt ik daarom zo in
dat als je dat wilt je hier lekker
kan ontspannen. Groen kan
daarin een belangrijke rol spelen.

Speelplekken zijn belangrijk in onze tuin, dat hoeft niet met teveel poespas.
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Wat ook helpt? Maak het jezelf
gemakkelijk. Geniet van de nieuwste
technische snufjes. Laat de robot
grasmaaier je gazon verzorgen. Maak
gebruik van slimme sensoren om je
eigen wereld zo optimaal mogelijk in te
richten, zoals jij hem graag ziet.

Tuinsfeer 3: KNUS EN VERTROUWD

Zie je dit saaie muurtje?
Die plantenbakken, maken
het tot een prachtig
paradijsje!

Neem daarom de tijd te genieten van
onze Tuin. Dat mag ook vanaf een luie
lekker zittende stoel. Of met een goed
glas witte wijn in de hand.

WIST JE DAT....
Grondstoffen uit
kunnen sterven?
Steeds meer grondstoffen raken op.
De aarde kan onze honger naar grondstoffen niet bijbenen
en dat de verwachting is dat sommige grondstoffen al
binnen een paar jaar ‘op’ zijn. Dat geldt voor grondstoffen
als lood, zilver, zink en koper, maar ook voor een
‘alledaagse’ grondstof als zand. Daarom is het belangrijk
dat we met zijn allen meer gaan denken in kringlopen. Dat
betekent dat we op een zelfde manier gaan denken als de
natuur. In de natuur wordt niets weggegooid. Al het afval
is weer een grondstof voor iets anders, denk maar aan
een appel die van de boom valt. In onze gezamenlijke tuin
kunnen we ook meer op die manier gaan denken. Kijk maar
eens mee naar hoe we oude bomen uit de tuin weer kunnen
gebruiken als bank.

Huisdieren horen ook thuis in de tuin, Dit zorgt voor minder overlast.

Bovenstaande banken staan al in onze tuin!

Wij zijn blij met initiatieven in onze tuin. Heb jij een initiatief in onze tuin?
Neem dan contact met mij als tuinman op. Dan kan ik je misschien nog tips
geven en kunnen we het ONZE tuin houden.
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Even rustig bellen in een groene omgeving.
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# Bio-Asfalt

In Wageningen is een
fietspad aangelegd we
lke gemaakt
is van bio-asfalt: de he
lft van de op aardolie ge
baseerde
bitumen is vervangen
door lignine, de stof die
bomen,
struiken en planten hu
n stevigheid geeft.
Leverancier Gosselink

Tuinsfeer 3: KNUS EN VERTROUWD

In onze tuin en
gezamenlijke tuinen
in de rest van het
land zie je steeds
meer hergebruik
van materialen en
experimenten met
nieuwe type materialen.
Zodat we materialen
meer in kringlopen
kunnen verwerken. Ken
jij deze al?

# Fietsenstalling op zo
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energie
Door de geïntegreerde
zonnepanelen wekt de
ze fietsenstalling ook energie op
. Hiermee kan de elektr
ische fiets
vervolgens worden opge
laden wanneer jij even
met de
kinderen en kleinkinder
en een rondje over de
kinderboerderij maakt.
Leverancier Accres
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Het neerzetten van dit
soort poppen kan helpen
om bestuurders rustiger
te laten rijden.

Een veilige speelomgeving voor onze kinderen vinden we belangrijk.
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Tuinsfeer 3: KNUS EN VERTROUWD

We vinden het leuk als op en rond het water ook wat te zien is.
In onze tuin zijn dieren graag geziene gasten.

# Klimaa

tM

eer ruim
Haal in o
te voor p
nze tuin g
lanten
erust enk
meer ruim
ele tegels
te te geve
eruit om
n aan bep
de buurt
alleen ma
lanting. D
it fleurt
ar op en
voor het k
is ook no
limaat!
g eens go
ed

Op de fiets naar school door onze tuin.

# Samen Het kan ook anders!

Een bijenkast is lang niet altijd
toegankelijk voor
een rolstoel. Maar bij Schwiensw
ei hebben ze
hier een oplossing voor gevond
en. Dit kunnen wij
ook toepassen in onze tuin, zor
g dat iedereen kan
meegenieten.

Al jarenlang een vertrouwde opknapper.
Met een paar bakken creer je al een ander
beeld.
Of vind je het nog te vroeg om al achter de
geraniums te duiken?

# Buitenruimte in kaart

platform welke
Werkwijze(R) is een digitaal
ud en beheer van de
ondersteunt bij het onderho
ArcGIS (Esri) verkrijg
buitenruimte. Op basis van
beheer en onderhoud.
je inzicht in het benodigde
(R)
Pitch carrousel: Werkwijze
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te spelen
# Energie opwekken door
waarmee

Wij houden van groen in onze tuin.

spelen
Een interactieve manier van
wekt. Door met je voet
je ook nog eens energie op
elt het toestel
op de pedaal te pompen spe
ingezet als een
muziek af. Het kan worden
welke een verhaal
interactief informatiepunt
stad.
vertelt over bijvoorbeeld de
.nl
tic
ne
Leverancier: www.play

Al lopend met de hond zie
en hoor je van alles.
Als het nodig is, neem je
dan contact met mij als
tuinman op?

maar het is er altijd.
Fijnstof zie en ruik je niet,
ect resultaat door
Deze fijnstofvanger geeft dir
. Geniet van schone
fijnstof uit de lucht te halen
van zeker 12 meter in
lucht binnen een diameter
ls op de foto. Laten
een buitenluchtsituatie zoa
luchtkwaliteit zorgen.
we samen voor een betere
Leverancier: www.ziut.nl
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Tuinsfeer 3: KNUS EN VERTROUWD

# Gezond leven in de stad

‘‘Kom je bij

ons ook eens
een rondje met
de hond
wandelen?’’

JIJ KUNT OOK BIJDRAGEN AAN
DE SFEER IN JE EIGEN TUIN!

Een boom in je tuin kan
werken als natuurlijk
zonnescherm.

Sedumbeplanting op je
schuur isoleert en houdt
vocht vast.

# De Ra

inwinner maakt het voor
bewoners mogelijk om
voldoende hemelwater
te bergen en het vervo
lgens in te
kunnen zetten voor div
erse klimaatbestendige
activiteiten zoals
de tuin bewateren. Leve
rancier Rainwinner
Kom tot rust in onze mooie bloementuin vol met mooie vlinders.

JIJ KUNT OOK BIJDRAGEN AAN
DE SFEER IN ONZE TUIN!

Potten met planten voor je
deur geven anderen een
welkom en veilig gevoel.

Oefenen met de
harmonie in onze tuin,
dat is gezellig. Wie doet
mee?

Rozen zijn bij ons
populair, maar vragen veel
onderhoud. Help je mee?
55

Tuinsfeer 3: KNUS EN VERTROUWD

‘‘Geeft onze tuin je een
vertrouwd gevoel? Voor
ons hoeft het allemaal
niet zo verrassend te
zijn, als het maar goed en
vertrouwd voelt en we met
elkaar lekker onze gang
kunnen gaan. Hoe is dat
voor jou?’’

INITIATIEF TER INSPIRATIE
Bewoners ondernemen leuke initatieven in onze gezamenlijke tuin.

Vergeten Limburgse fruit
soorten? Bemind
Sittard-Geleen!
Een boomgaard midden in de wijk, dat is eigenlijk best bijzonder. Toch was deze boomgaard aan het
vervallen. Dat kon zo niet langer dacht Paul. Hij verzamelde een groep van dertig vrijwilligers om hem
heen die zich nu samen met de aangrenzende boer ontfermen over de boomgaard. Iedere vrijwilliger
draagt een eigen uniek steentje bij. De een vindt het leuk om vooral te snoeien, de ander vindt het
leuk om in een hoekje wilde bloemen te planten voor de insecten, de volgende vindt hier een plek voor
zijn bijen en bijzondere bijenkast uit, of zet zijn handige handen in voor het maken van naambordjes
voor bij de bomen, weer een ander raakt vooral enthousiast van het gezellig samen komen, het
drinken van een bakje koffie onder de schaduw van de grote walnotenboom of krijgt juist energie van
het delen van kennis met schoolkinderen. Iets door willen geven aan een jongere generatie is ook
een belangrijke motivatie om voor jonge aanplant te zoeken naar bijzondere Limburgse fruitsoorten.
Soorten die voor de productie minder interessant zijn, maar waarvan het zonde is als deze in de
vergetelheid raken. En de koeien van de boer? Wat doen die eigenlijk? Die grazen op het gras, scheelt
de vrijwilligers weer maaien! Benieuwd geworden? De boomgaard is vrij toegankelijk.
Zin in een praatje? Iedere derde zaterdag van de maand is hier zeker activiteit.

Zie je deze potjes met stro?
Dat scheelt ons spuiten,
en werkt als biologische
bestrijding.

Nieuwe aanplant in de boomgard zijn "vergeten" Limburgse soorten.
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Initiatieven uit de buurt

Dit is echt een rustige oase midden in de wijk!
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‘‘Kijk je mee
wie hier leven,
en hoe we deze tuin
samen kleur
geven?’’

ONZE
PLEK ONDER
DE ZON

HOI, IK BEN MEES

En altijd iemand
in de buurt...

Ik woon in deze knusse wijk.
Ik speel de hele dag buiten, met alle
andere kinderen uit de buurt. Wij
hebben een eigen pleintje waar we
balspelltjes kunnen doen. Mijn ouders
vinden het leuk om naar ons te komen
kijken, dan komen ze samen met
de buren en nemen ze iets te eten
en drinken mee en gaan ze samen
op het bankje kletsen. In de zomer
doen we samen met de hele buurt
‘de waterspelen.’ Dit hebben we
zelf bedacht, we doen dan allemaal
waterspelletjes en daarna krijgen we
ijsjes!

Tuinen zijn net zo uniek als vingerafdrukken.
Groot of klein: in iedere tuin kan je jezelf zijn.
Meng wat je mooi vindt met wat je nodig hebt.
En de tuin past je als een warme deken.
Deze tuin leeft door de mix van kleuren en patronen, door
de mix van oud en nieuw en door de mix van vertrouwde
elementen met zelfgemaakte kunstwerken. Laat zien wie
hier leven en geef de buurt samen kleur.
Het centrale punt is een knusse zitplek.
Het liefst met een zandbak erbij. Ideaal voor een
ouder en kind tussen speeltijd, eettijd, badtijd, speeltijd,
badtijd en nog meer speeltijd door. Alles kan en alles mag.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Je bent nooit te oud!

Wij houden van kleur!

Heb je trouwens onze buurtkat al
ontmoet? Deze is echt heel lief! Kom
ik laat je zien waar ze ligt.

Tuinsfeer 4: ONZE PLEK ONDER DE ZON
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Deze bakken onderhouden we zelf en zijn een stuk mooier dan palen.
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Gezellig
samenzijn
Als kinderen in een creatieve bui zijn,
kan er van alles gebeuren.
Van een zelfportret op de muur tot een
hapje van een smakelijk ogend zelf
gemaakt moddertaartje.
Ik vind het leuk om kinderen te zien
spelen in onze tuin en nodig hen
graag uit dat vaker te doen. Die
uitnodiging staat ook voor volwassenen.

Bloemen geven kleur aan onze tuin

Wij spelen graag op straat, dat kan ook goed want iedereen let op elkaar!

61

Maak het jezelf dus zo aangenaam mogelijk,
zet een bankje op de stoep, pak een kopje
thee erbij en laat je kinderen lekker kind zijn.
Die paar extra ogen helpen onze tuin veiliger te
maken. Ook geeft het een gevoel van veiligheid
als mensen zien dat anderen betrokken zijn bij
onze tuin, dus als het geen zooi op straat
is, maar het er verzorgt uitziet. Een paar
bloempotten op straat draagt daar ook aan bij
en zien er bovendien gezellig uit.

Tuinsfeer 4: ONZE PLEK ONDER DE ZON

Ik richt onze tuin daarom graag zo in dat
hier veilig gebruik van gemaakt kan worden
en niets het (kinder)spel in de weg staat.
Ik controleer onze tuin regelmatig op veiligheid.
Dat geldt ook voor de speeltoestellen. Wat ik
ook bedenk en doe en hoe goed de nieuwe
technieken ook zijn. Niets kan op tegen een
paar oplettende ogen (van een ouder).

WIST JE DAT....
Onze tuin een belangrijk medicijn
kan zijn?
Onze manier van leven maakt dat we gevoeliger zijn voor
ziektes gerelateerd aan onze levensstijl waarin we, als
we niet oppassen, te weinig bewegen en verleid worden
tot ongezond eten en drinken. Dat zien we terug in de
cijfers, enkele voorbeelden: meer dan 50% van 18 jaar en
ouder heeft overgewicht (RIVM via www.volksgezondheidzorg.
info), meer dan een miljoen mensen slikken antidepressiva
(bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen) en 1,2
miljoen Nederlanders hebben diabetes waarbij het aantal
tussen 2000 en 2011 met ruim de helft is gestegen (bron:
Diabetesfonds Nederland). In onze tuin willen we mensen
daarom uitnodigen deze inactieve levensstijl te doorbreken.
We willen ze uitnodigen naar buiten te gaan anderen te
ontmoeten en van de zon en de omgeving te genieten. Ook
geven we mensen in onze tuin graag de ruimte om lekker
met de handen in de aarde te zitten en zelf bijvoorbeeld
rabarber of frambozen te kweken. Met die uitnodigingen
zetten we onze tuin graag in als natuurlijk medicijn.

Deze huisartsen stellen de eigen tuin bij hun praktijk beschikbaar als moestuin vol gezonde voeding voor iedereen.

Een appel plukken terwijl je van de glijbaan gaat, leuk en gezond!
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Ook uitnodigingen om te bewegen zijn nodig!

# Tap_art

Gratis artistieke
watertaps! Deze
zijn ontstaan in
Nijmegen vanuit
de Green Capital
Challenges. Door
van 24 watertaps
de komst
gebruiken we 10
0.
000
plastic flesjes min
der per jaar. Aan

jager Marianna B

akker

Een zonnescherm
beschermt niet alleen
tegen de zon en regen,
maar helpt ook om een
meer ‘eigen’ plek te
maken. Die toch ook van
iedereen is.

Wij verbouwen graag samen onze eigen groente!
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Tuinsfeer 4: ONZE PLEK ONDER DE ZON

Wil jij graag minder met
de auto doen?
Maar wil je niet minder
ruimte hebben? Denk dan
eens aan een bakfiets.

Met de inrichting van
onze tuin kun je ook
(expliciet) een boodschap
overbrengen.
Dat is soms heel handig en
slim.

# Fitstation

Dit toestel bied
t de mogelijkhe
id om 16 versch
traningsoefene
illende basic
ningen te doen
. Een echte eyec
aanwinst op he
at
cher en
t ce
Leverancier Tjin ntrale plein van de buurt.
co

# Innovatie Kwiek beweegroute

Kwiek maakt gebruik van het straatmeubilai
r dat er al is
in jouw buurt. Opvallende stoeptegels vormen
een route
met oefeningen om balans, kracht en uithoudin
gsvermogen
te trainen. Leuk en gezond! Leverancier: Kwie
k Beweegroute

Een moestuin op de stoep. Pluk je eigen bramen!
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# Straatmeubilair

Functioneel, mooi en ook nog eens goed voor onze wereld. Dit
straatmeubilair is gemaakt van gerecycled materiaal en
reduceert de Co2 in de atmosfeer.
Leverancier Bio Bound

We drinken graag (munt)thee uit onze tuin.

Kersen plukken in onze tuin terwijl je de hond uit laat. Wat een verwennerij.

Een fleurig tafelkleed doet
wonderen.
Het ziet er direct een stuk
gezelliger uit.
Schuif je aan?
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Tuinsfeer 4: ONZE PLEK ONDER DE ZON

Het delen van een auto geeft meer speelruimte voor kinderen

# Klimaat Hemel(s)water

solution zuivert
Deze Hemel(s)water innovation
regenwater tot drinkwater.
edrijfsleven.nl
Leverancier: www.duurzaamb

# Gezond bewegen met Skills

Garden

Een nieuwe manier van denken
over gezonde
beweegvoorzieningen. Skills Ga
rden biedt een
inrichting voor gezonde (schoo
l)pleinen, (sport)
parken, speel- en beweegtuin
en en de openbare
ruimte. De ruimte wordt zo ing
ericht dat men
wordt uitgedaagd om er te bew
egen.
Leverancier: www.skillsgarde
n.nl

Lekkere schaduwplekken worden steeds belangrijker.

# Samen Wifi delen

Geen Wifi, het is bijna niet me
er voor te
stellen. De op zonne energie we
rkende Wifi
kastjes staan op Jongeren On
moetinsplekken
(JOP). Het aanbrengen van een
Wifi-hotspot op een weloverw
ogen plek in de
buitenruimte zorgt voor rust in
de wijk.
Leverancier: www.inframarks.n
l
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Een kale hoek
is zo al snel
opgevrolijkt!
Door verschillende
kleuren te combineren
wordt het al snel
extra vrolijk.

WIST JE DAT....
We samen meer
zijn dan alleen?
We vinden het leuk om met anderen te zijn. In onze tuin is de
grootste attractie die we in kunnen zetten niet een achtbaan
en ook niet een bankje. De grootste attractie is simpelweg
de aanwezigheid van andere mensen. Daar houd ik graag
rekening mee bij de inrichting van onze tuin. Dat betekent
ook dat we ons inspannen zodat onze tuin toegankelijk is
voor iedereen en dat er voor iedereen wat te doen is. Dat
geldt ook voor de kinderen, we willen tenslotte graag
een kindvriendelijke gemeente zijn.
Dit is een belangrijk item in onze tuin. Onze pizzaoven!

Door een paar tegels
te vervangen kunnen we in
onze tuin een uitnodiging
maken om samen te
schaken.
Simpel, maar leuk!

Ons eigen zwembad in onze tuin, heerlijk op warme dagen.

Als ik zie dat 43% van de volwassenen zich eenzaam voelt,
dan geeft dat mij extra motivatie om onze tuin zo in te
richten zodat onze tuin een fijne plek is om (on)bekenden te
kunnen ontmoeten. Van de 85plussers voelt zelfs 63% zich
eenzaam. Tussen groepen bestaan grote verschillen: onder
55-plussers voelt ‘maar’ 16% zich eenzaam. Wist je ook
dat van de jongeren tussen de 16 en 34 jaar 43% zich een
keer per week eenzaam voelt en dat bij 71% van die groep
het zelfs zo is dat die eenzaamheid hun leven beïnvloed. Dit
lossen we niet even op met een andere inrichting van onze
tuin, maar we kunnen hier wel rekening mee houden.
(bron: RIVM via www.volksgezonheidzorg.info)

Tuinsfeer 4: ONZE PLEK ONDER DE ZON
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‘‘Kom je nog
eens bij ons
spelen?
Volgende keer gaan
we met de buurt
bbq-en!’’

JIJ KUNT OOK BIJDRAGEN AAN
DE SFEER IN ONZE TUIN!

Een groene gevel kan ook
heel simpel met wat
klimop of oude flessen.

Geef een oude ladder
een tweede leven.

# HopOp
Dit multifu
nctioneel s
peel-sprin
speelplezie
g en zitele
r in de buu
ment zorg
rt! Leveran
t voor veel
cier Tjinco

Deze patunia’s hebben we aan het begin van het seizoen geplant, wat een kleuren al he. En nog handig ook.

‘‘En kom je nog eens
langs? Dat vinden we
gezellig hoor! Of heb je nu
vooral (weer) zin gekregen
om in je eigen buurt ook
aan te slag te gaan?’’

JIJ KUNT OOK BIJDRAGEN AAN
DE SFEER IN ONZE TUIN!

Zet je wigwam of
speelgoed glijbaan ook
eens op in onze tuin!

Zet je kruiwagen
gevuld met planten gerust
in onze tuin.
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Zet op warme dagen
een water bakje neer voor
de dieren. Ook zij hebben het
warm.

Tuinsfeer 4: ONZE PLEK ONDER DE ZON

Maak een buurt whatsapp
aan en deel inspiratie
met je buren.

INITIATIEF TER INSPIRATIE
Bewoners ondernemen leuke initatieven in onze gezamenlijke tuin.

Meer dan alleen een
balletje gooien.....
Speel mee Jeu de Boules!
In Oud-Geleen is het iedere maandag en woensdag tussen 13.00u en 16.00u een gezellige drukte
rond de vier Jeu de Boules banen bij het Bókkeriejerssjteegske. De club met dertig leden onderhoudt
de banen zelf en zorgt dat het jeu de boulen meer is dan bewegen in de buitenlucht. Een derde
helft hebben ze niet nodig, want al tijdens het jeu de boulen zelf wordt volop bijgekletst en met elkaar
koffie gedronken. Zeker voor (alleenstaande) ouderen is dit een leuke plek om lekker een praatje
met elkaar te maken. Soms is het ook tijd voor wat ‘serieuze’ competitie en organiseren ze een
toernooitje. Wil je meer weten?
www.jbcawtgelaen.nl.
Wist je dat we in de gemeente maar liefst 32 plekken zijn met jeu de boulesbanen?! Slechts drie
plekken daarvan worden intensief gebruikt. Zonde! ’t Bökske bewijst wat een mooie en gezellige
ontmoetingsplek deze jeu de boules banen kunnen zijn.

We hebben 32 Jeu de Boulesplekken in de gemeente. Dat is best veel!
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Initiatieven uit de buurt

In Oud-Geleen is het gezellig druk rond de Jeu de Boulesbaan.
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VERBLIJVEN
We leven allemaal anders. Zoveel mensen, zoveel
wensen. Die wensen verschuiven bovendien ook wat
door veranderingen in onze omgeving. Zo wonen de
komende jaren minder mensen in onze gemeente,
en wonen er bovendien meer ouderen en minder
jongeren. Die veranderingen wil ik inzetten om
ruimte te bieden aan verduurzaming, vergroening
en betere kwaliteit en diversiteit in onze woonen leefomgeving. Zodat het fijn verblijven is. Dat
betekent ook iets voor onze tuin. Daarom wil ik
daar, gecombineerd met jouw wensen, graag op in
spelen.
Ik wil de tuin graag samen zo inrichten dat die
aansluit bij de manier van leven van de meeste
mensen in de buurt. Om dat goed te kunnen doen
hoor ik graag wat jij mooi en belangrijk vindt in
onze tuin. Om je daarbij te helpen laat ik je vier
verschillende tuinsferen zien, ieder met een eigen
verhaal. Verschil zien helpt tenslotte om beter te
weten wat jij mooi en belangrijk vindt. Niet alles van
een tuinsfeer hoeft je aan te spreken. Mix & Match
naar je eigen wensen. Laat je inspireren, geef aan
wat je mooi vindt en wat je niet ziet zitten. Zo kan
iedere tuinsfeer stuk voor stuk jou inspireren om nog
meer te genieten van onze tuin, hoe je ook leeft.
Als jij beter weet wat je mooi en belangrijk vindt dan
helpt dat mij bovendien om de inrichting, beheer en
onderhoud van onze tuin beter op jouw wensen af
te stemmen. Misschien krijg je van het zien van al
die beelden zelf ook wel zin om onze tuin mooier te
maken. Ga dan vooral aan de slag, dat zie ik graag!
Daarbij hoor ik wel graag van je plannen, zodat ik
kan checken of ik denk dat dit ook aansluit bij de
ideeën van anderen.
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WINKELEN &
UITGAAN
We hebben de ideale combi.
De voorzieningen van de stad met de rust en
ruimte van een landelijke omgeving. De stad biedt
op verschillende plekken de mogelijkheid om te
winkelen en uit te gaan. Daarin is afgelopen jaren
wel het nodige veranderd.
Vind jij het ook wel lekker om vanaf de bank een heel
pakket met kleding te bestellen, het thuis te passen
en dat wat past direct in je kast te kunnen hangen?
Je bent niet de enige. Steeds minder mensen
komen naar de stad om te winkelen. Het straatbeeld
verandert. In de stadcentra zien we minder mensen
met volle winkeltassen, maar meer mensen die even
een koffietje komen drinken om elkaar of anderen te
zien. De centra lijken meer een plek voor ontmoeten
te worden. Wat vind jij belangrijk in onze stadcentra?
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SPORT EN
BEWEGEN
Bij een innovatieve stad horen ook innovatieve
faciliteiten zoals Sportzone Limburg. Daar willen we
echt in uitblinken en topsporters faciliteren. In het
bijzonder op het gebied van wielrennen. Maar dat
is niet onze enige focus. Naast de meer traditionele
sportvelden nodig ik de mindere (top)sporter uit om
van de bank te komen. Daarvoor is onze tuin het
ideale startpunt. Dichtbij huis in een vertrouwde
omgeving. Makkelijk en laagdrempelig zonder
duur abonnement of investeringen in materialen.
Bewegen is goed voor iedereen, dus ik nodig ook
iedereen uit. Alleen al de aanleiding om te bewegen
is soms al genoeg. Dat hoeft niet saai te zijn. Houd
je niet van sporten. Ook spelen mag! En het leuke
daarvan is: je bent nooit te oud. Dus wat houd je nog
tegen, doe je mee?
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INITIATIEF TER INSPIRATIE
Bewoners ondernemen leuke initatieven in onze gezamenlijke tuin.

Van braakliggend terrein
naar kloppend hart!
Het geluid van spelende kinderen heeft ruimte gemaakt voor gezoem, geblaf en
gelach. Het schoolgebouw van de spelende kinderen werd gesloopt en in plaats van
een braakliggend terrein met een hek erom zien we nu een kloppend hart voor de
buurt. Een plek voor initiatieven uit de buurt. Een plek voor jong en oud, waar nog
altijd gespeeld wordt door kinderen en ook ruimte is voor rust en ontmoeting. Een
plek om samen te komen, te genieten van (wilde bloemen), de handen uit de mouwen
te steken of te genieten van het fruit uit het eigen park. Iedere eerste zaterdag van de
maand steekt een enthousiaste groep hier de handen uit de mouwen.
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Initiatieven uit de buurt
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EVENEMENTEN
In de rest van het land weten ze het: daar in het
zuiden houden ze wel van een feestje! Wijzelf
weten dat als geen ander. En we weten ook dat, dat
feestje zich niet beperkt tot ons best bekende feest:
carnaval.
Wij pakken ook graag groots uit bij bijvoorbeeld de
Geleander Kirmes en het Oktoberfeest Sittard. Ben
je (toevallig) op dat moment in Sittard-Geleen? Dan
kun je niet om deze evenementen heen en kan je
er het best voor kiezen om gewoon gezellig mee te
doen.
Door het jaar heen wisselen we de grotere
evenementen af met wat kleinschaligere
evenementen. Ook verschillen de evenementen
in karakter. Een aantal van die evenementen zijn
typsich Sittard-Geleens, zoals het St. Rosa festival.
We bieden voor een ieder wat wils, maar de echte
diehard gaat natuurlijk gewoon ieder feestje af! Van
de jaarmarkt, St Joep tot de Kennedymars Sittard,
van samen met je moeder op moederdag dansen
op Mama’s Pride Geleen tot échte dance op Groove
Garden en van het kerstcircus Wentjerdruim tot de
kerstmarkt in kasteelpark Born. Dus houd je wel
van een feestje? Dan zit je bij ons in Sittard-Geleen
goed. Onze gezamenlijke tuin is de ideale plek om
deze feestjes samen te vieren. Daar houden we bij
de inrichting en het beheer en onderhoud ook zoveel
mogelijk rekening mee.
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WERKEN
Werken is voor velen een belangrijk onderdeel van
het leven. We besteden er heel wat uurtjes aan.
Gelukkig is werk bij ons in de buurt volop aanwezig.
Dat hebben we mede te danken aan onze gunstige
geografische ligging en bereikbaarheid. Lang
niet iedereen werkt op een bedrijventerrein. Ook
op andere plekken wordt volop gewerkt. Voor nu
focus ik wel op de traditionele gebieden waar bijna
exclusief gewerkt wordt, onze bedrijventerreinen. Dit
omdat de uitstraling van onze tuin in deze gebieden
anders is dan elders in onze tuin. Ook die plekken
vind ik belangrijk. Ook omdat een aantal krachtige
bedrijven en locaties een belangrijke impuls zijn
voor de economie in de regio. Ik geef graag ruimte
aan deze bedrijven, maar houd daarbij ook oog
voor de kwaliteit van de omgeving. Het mooie is,
uiteindelijk is dat ook goed voor de bedrijven. Een
aantrekkelijke omgeving en leefklimaat dragen
bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.
Bovendien geldt dat wanneer mensen in de tuin
goed kunnen ontspannen, ze ook uitgeruster en met
meer plezier weer aan het werk gaan. Sommigen
kunnen het nog wat slimmer combineren. Die
draaien het om en genieten van onze tuin terwijl
ze aan het werk zijn. We zien een nieuwe generatie
‘bedrijventerreinen’ ontstaan. Ook aan deze nieuwe
generatie bedrijventerreinen wil ik hier aandacht
geven. De eerste zzp’ers die onze tuin gebruiken
als werkplek zijn tenslotte al gesignaleerd. Niet
met een schoffel in de hand, maar achter hun
laptop hun creatieve uitspatting verder vormgevend,
overleggend aan een picknicktafel met een kopje
koffie of al wandelend een coachinggesprek voerend
in een van onze parken. Het grappige is, hiervoor
kiezen ze juist niet de traditionele bedrijventerreinen
uit als werkplekken, maar juist de bijzondere
plekken, zoals het stadspark. Ik vindt het goed. Het
kan allemaal, zolang iedereen maar geniet van onze
tuin.
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ONTSPANNEN
Houd jij er ook zo van om af en toe even niks te
hoeven, behalve je ene voet voor de andere te
zetten? Geen plek beter om de drukte even lekker te
ontvluchten dan het buitengebied. Onze Oosterburen
hebben er een mooi woord voor: Wanderlust.
Onder jongeren daar is het een grote trend, mede
omdat het prachtige plaatjes oplevert die weer
goed onderling deelbaar zijn op Instagram. Deze
trend kan makkelijk overwaaien naar onze tuin,
want wij zijn in de gelukkige omstandigheid een
bijzonder buitengebied te hebben. Volop ruimte om
te wandelen, te fietsen en te genieten op een bankje
van de fluitende vogels, kortom om te relaxen. We
hebben een groen hart. Zowel figuurlijk als letterlijk.
We delen niet alleen de liefde voor onze groene
omgeving, maar hebben ook fysiek een groen hart.
Dit gebied brengt rust in onze dorpen en maakt dat
ieder dorp afzonderlijk zijn eigen identiteit, met zijn
eigen dynamiek, kunnen ontwikkelen. Ons groene
hart is het gebied tussen de Maas en de twee
stad-landzones. Deze stad-landzones zijn op hun
beurt ook typerend voor onze omgeving en zijn
onderdeel van het Nationaal Landschap ZuidLimburg. Beide zones liggen op de grens van stad
en landschap en van economische en ruimtelijke
dynamiek. Voor veel mensen zijn deze zones de
plekken waar ze als eerste naartoe gaan als ze
bewust het groen op zoeken om te relaxen in de
buurt van hun huis. Dat versterkt de dynamiek van
deze gebieden en maakt dat er altijd wel wat te zien
is, iets of iemand nieuws te zien is. Zet jij ook graag
een voet buiten de deur? Wat kunnen we in het
buitengebied doen om jouw wanderlust verder aan
te wakkeren?
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INITIATIEF TER INSPIRATIE
Bewoners ondernemen leuke initatieven in onze gezamenlijke tuin.

Nog meer gezoem....
In het Maaslandpark!
Ook in het Maaslandpark is veel gezoem te horen. Hier is dat te danken aan Imkers Craig
Mc Morland en Rolf Janssen. Naast de vier bijenkasten is de mooi aangelegde tuin met
planten, kruiden en bloemen ook een attractie voor de bijen maar zeker ook voor mensen.
U vraagt zich misschien af….waarom hebben we in Sittard-Geleen zoveel initiatieven waar
de bij een prominente plek inneemt? Dat komt omdat de afgelopen 30 jaar het aantal bijen
in Nederland met twee derde is afgenomen. Deze initiatiefnemers willen het tij keren en
goede omstandigheden creëren voor dit ‘oh zo belangrijke’ beestje.
Als tuinman vind ik dit ook heel belangrijk en ondersteun ik deze initiatieven graag en
zet ik me ook in voor een bewuster insectenbeheer. Ook vind ik het belangrijk dat we
naast aandacht voor de honingbijen ook aandacht schenken aan de wilde bijen. Deze leven
voornamelijk alleen. Daarvan hebben we in Nederland ca. 350 soorten. Wilde bijen leven
veelal in de grond, in rot hout, in holtes in muren of holle rietstengels. Zij zoeken hun voedsel
meer dan honingbijen in de directe omgeving. Voor de wilde bij is het daarom heel belangrijk
om op veel plekken bloemen te hebben. Bloemrijke bermen zijn hiervoor in stedelijke
omgeving en nog meer op het platteland heel belangrijk voor. Daar heb ik als tuinman
(steeds meer) oog voor.
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In onze tuin geven we ook (steeds meer) ruimte aan de (wilde)bij en andere insecten. met bloemrijke bermen.

Initiatieven uit de buurt

Op veel plekken in onze tuin zijn initiatieven van inwoners voor de bijen.
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BIJZONDERE
AANDACHT
Aandacht maakt alles mooier...
Door de gids heen heb ik laten zien hoe we aan de
volgende onderwerpen aandacht kunnen geven. Soms
werkt het ook inspirerend door deze mogelijkheden
juist bij elkaar te zetten. Inspiratie vanuit slimme
combi’s of juist nieuwe ideeën. Vandaar dat we ze hier
even in een overzicht bij elkaar zetten.

Een visplek voor iedereen, ook met rolstoel.

Onze tuin is van
en voor
iedereen samen

Dit is voor sommigen hun rode loper.
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Onze gezamenlijke identiteit.

Onze tuin is ook van jongeren.
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Ik vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt
in onze tuin. Dat iedereen die dat wil mee kan doen en
dat onze tuin ook een belangrijke ontmoetingsplek is.
Dat past ook bij dat wat Sittard-Geleen bijzonder maakt.
Dat iedereen mee kan doen past bij een innovatieve en
ondernemende stad. Niet alleen in landschappen en
in onze bebouwde omgeving wordt onze eenheid juist
gevormd door de verscheidenheid. Ook de mensen
in onze gemeente zijn divers. Ook hier zien we veel
verscheidenheid. Daarom vinden we het extra belangrijk
dat mensen die van elkaar verschillen elkaar ontmoeten.
Dat kan in onze tuin. Daar kruisen onze wegen en
openen we onze eigen vertrouwde cirkels. Elkaar zien
is soms al genoeg en kan al bijdragen dat we ons een
eenheid in verscheidenheid voelen.

Een groene omgeving nodigt uit tot een gezonde leefstijl.

Uitnodigen
tot
activiteiten is
gezond
Ik vind het goed en leuk om te zien als mensen onze
tuin gebruiken. Dat is voor mij als tuinman het grootste
compliment dat ik kan krijgen. Wanneer mensen de tuin
gebruiken is dat ook de beste uitnodiging naar andere,
mensen komen namelijk het liefst daar waar andere
mensen zijn. De meeste mensen zitten nu eenmaal
liever op een vol, dan op een leeg terras.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat wanneer mensen
gebruik maken van onze tuin daarbij worden uitgenodigd
om dat bij voorkeur op een gezonde manier te doen.
Dat betekent dat ik graag zie dat mensen buiten zijn
en bewegen, dat we daarbij aandacht hebben voor een
schone lucht en veiligheid, en dat we het mogelijk maken
dat mensen contact hebben, dat we onze tuin zo groen
mogelijk inrichten en het mogelijk maken dat mensen
groente, kruiden en fruit in onze tuin kunnen plukken.

We willen graag uitnodigende speelplekken, dit kan hier beter.

De berenklauw een invasieve soort, die kan zorgen voor blaren.
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Ons
veranderende
klimaat

Een groene wadi om water langer vast te houden.

We kunnen nog veel meer met halfverharding.

We hebben steeds meer last van plagen.

Ik merk dat het klimaat verandert. Jij vast ook. Hevige
regenbuien waarbij in korte tijd straten onderlopen,
wisselen langere periodes van droogte af. Het wordt
warmer, zeker in de stad kan dit tot een onaangenaam
verblijfsklimaat leiden. Het veranderende klimaat vraagt
om twee typen maatregelen.
• Inspelen op het veranderende klimaat door de nadelige
gevolgen van de verandering te verminderen.
• Verandering van het klimaat zelf verminderen.

Water vasthouden in de wijk.
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Sedum daken op de bushokjes.

Meer invasieve soorten.
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Hiervan merk je vaak minder direct een effect. Als je de
fiets pakt merk je niet direct het effect van verminderde
CO2 uitstoot. Van maatregelen die inspelen op de
nadelige gevolgen van het veranderende klimaat is
het effect in de meeste gevallen directer merkbaar.
Wanneer je bijvoorbeeld na piekbuien een vrij sompige
tuin hebt merk je vrij direct, na het aanleggen van
infiltratiekratten, een verschil. Hierdoor zie ik aandacht
voor maatregelen die zich richten op het aanpassen van
de openbare ruimte toenemen. In Sittard-Geleen vinden
we beide typen maatregelen belangrijk. Daarom laat ik
op deze pagina deze twee typen maatregelen door elkaar
zien. Voor dit onderwerp geldt in het bijzonder, dat jij
ook op jouw eigen terrein maatregelen kan treffen die
hieraan bijdragen.

# Energie opwekken met een

bankje

Dit is zelfs de nummer 1 solar
bench van
Nederland! Het staat mooi str
ak in de
buitenruimte en het bankje sla
at zonne energie
op in de interne accu. Zo is er
ook bij
weinig zonlicht voldoende stroom
aanwezig.
Werken, studeren of ontspanne
n, op dit bankje
kan het allemaal! Leverancier:
InfraMarks

Nieuwe
vormen van
energie

We zien steeds meer zonnepanelen.

Sinds een tijdje is het duidelijk dat we in Nederland
van het gas af moeten. Dat hoeft gelukkig niet van
vandaag op morgen, want in de meeste huishoudens
in Nederland wordt nog gebruik gemaakt van gas om
bijvoorbeeld te koken en te verwarmen. Op termijn
gaat dit veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor onze
tuin. Nu bereikt de gasleiding de huizen onder de
grond namelijk via onze tuin en in de toekomst vragen
de alternatieve vormen van energie mogelijk ook om
voorzieningen in onze tuin.
Bij de inrichting van onze tuin denken we graag ver
vooruit, termijnen van 30 jaar zijn niet gek. Dat vraagt
dat we zoveel mogelijk voorsorteren op deze aanstaande
verandering. Vandaar dat we graag extra aandacht
aan dit onderwerp schenken en hier een aantal
mogelijkheden schetsen die nu bekend en bruikbaar zijn.

Een andere manier van bouwen bespaart het energieverbruik.

92

# Kringloop Meer delen is de

uitkoms
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Door meer spullen te delen heb
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Heb jij een idee voor deze stapel palets?

Niet enkel gras, maar een paddenpoel met lisdoodes die te gebruiken zijn ter isolatie.

Het gras in de wijk als voedsel voor dieren in plaats van het af te voeren.
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Een appel valt van de boom en is voedsel voor planten
en dieren in de omgeving. Anders dan de natuur sluiten
wij als mensen steeds minder kringlopen. Wij nemen
iets, gebruiken het en gooien het weg. Nu we zien dat
de grondstoffen op aarde langzaamaan opraken en
de vervuiling toeneemt, zien we dat het anders moet.
In onze tuin kan het ook anders. Daarom wil ik graag
samen met u kijken hoe we de kringlopen, het liefst
zo dicht mogelijk bij huis, kunnen sluiten. Zodat alles
wat we gebruiken, na het gebruik weer gebruikt kan
worden. Dat betekent dat we al voordat we producten
gaan gebruiken moeten nadenken over wat we nadat het
gebruikt is, ermee gaan doen. Ik ontdek hierin iedere
dag nieuwe mogelijkheden, dus als je een idee hebt, laat
het mij vooral weten want samen ontdekken we meer
dan ik alleen kan!

‘‘HOE ZIET JOUW
IDEALE BUURT
ERUIT?
IK BEN HEEL
BENIEUWD!’’
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NEEM ONS
MEE IN
JOUW VERHAAL!
Mix & Match
Maak jouw ideale buurt, kies uit verschillende stijlen,
producten en innovaties. Denk in
mogelijkheden, ga op je gevoel af en verras ons met
jouw combinaties!
Knip & Plak
Knip uit wat je mooi vind en plak het hier neer. Maak
een mooie collage van alles waar jij blij van wordt uit
deze gids.
Schrijf & Vertel
Schrijf je ideeën en inspiraties op, vertel ons wat je
mooi vindt. Zo maken we samen een
mooie en fijne buurt!
Kies zelf wat je mooi vindt en praat vooral
ook eens met de buren, wie weet welke ideeën jullie
samen hebben voor een fijne buurt!
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DEZE BEELDEN VIND IK MOOI
Mijn favoriete beelden....
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DIT VIND IK BELANGRIJK
Mijn beelden....
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MIJN FAVORIETE INNOVATIES
Mijn favoriete innovaties....
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DEZE SFEER ZIE IK GRAAG IN MIJN BUURT
Mijn favoriete sfeer....
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CONTACT
Interesse, vragen of ideeën?
Bel dan met ons klant contact centrum,
te bereiken via 14 046 en vraag naar de wijkcoördinatoren.

“LAAT ME VOORAL
WETEN WAT JE
ERVAN VINDT!”

‘‘ONZE TUIN?
DIE MAKEN WIJ SAMEN!’’

