
 

 

 

BIJ DE RODE BEUKENBOOM 

Omwonenden 

• Theaterplek 

• Wandelroute/fietsroute 

• Bij alle bomen: info bordje met natuurinfo 

• Natuurspeelplaats met natuurlijke elementen 

 

Belangstellenden 

• Kampvuurplek 

• Ruimte om te sporten (bootcamp bijvoorbeeld) 

• Open ruimte rond de boom (géén bouwsels!) 

• Open speeltuin 

• Klimbos 

• Watertappunt 

• Natuur speeltuin 

• Picknickplek 

• Informatief bordjes bij de bomen (educatie – looproute) 

• Open speelveld 

• Open theater natuurlijk aangelegd 

• Kunnen ouders het laatste stukje lopen om de kinderen te halen & brengen (quality time & 

minder verkeer) 

  

Kloostergoed Theresia | opgehaalde ideeën Inspiratie-avond 
 



 

 

BINNENIN HET KLOOSTER  

Omwonenden 

• Kloostertuin met zit- en actie (stille actie in vorm van yoga / tai-chi / dans) 

• Stille binnentuin 

• Tussen de gebouwen pergola’s 

• Bankjes 

• Veel begroeiing tegen de muren! Goed voor vogels, insecten e.d. en natuurlijk voor het 

uitzicht. 

Belangstellenden 

• Hoge bomen, groene beuk midden in de binnentuin 

• Groot schaakbord 

• Paden van oploopbare tijm en eventueel andere kruiden, voor de geuren die dan vrijkomen 

• Fontijn 

• Laag water om doorheen te lopen (strak ontwerp) 

• Stilteplek om te zijn 

• Zitje in binnentuin om buiten te eten 

• Eerbetoon aan geschiedenis 

• Kapelletje / kruis / info geschiedenis 

• Ontmoetingsplek kruidentuin 

• Muren parkeerplaats buitenkant begroeien 

• Fietsenhok 

• Container voor afval 

• Oppassen dat het geen klankkast wordt → bomen 

• Dakterras/tuinen 



 

 

IN EN OM DE MOESTUIN 

 

Omwonenden  

• Moestuin in ere herstellen (kruidentuin, plukbloemen, fruitbomen) 

• Afscheiding fietspad met bomen op de grond (natuurlijk afscheiding) 

• Gezamenlijke moes- en pluktuin, ook voor ouderen + kinderen vanaf 4 jaar 

• Nergens bestrijdingsmiddelen 

• Alles biologisch + samen bijhouden 

Belangstellenden  

• Pluktuin tussen de woningen 

• Speeltoestellen voor kinderen 0 – 4 jaar, 4 – 8 jaar 

• Biologische moestuin  

• Kavels inclusief sociale werkplek moestuin 

• Gezamenlijke picknick en BBQ plek 

• Pluktuin  

• Vlindertuin 

• Banken aan de bomenlaan, aan beide zijde 

• Dagbesteding in de moestuin (natuurlijk Thuys) 

• Insectenhotel 

• Zitgelegenheid 

• Jeu de boules 

• Speelgelegenheid voor jonge kinderen 

• Bloementuin + educatie 



 

 

• Ontmoetingsplek voor bewoners Theresia 

• Ruimte voor compost 

• Tuin op het Noorden? Misschien omdraaien 

• Gezamenlijke schuur met gereedschap om groen te onderhouden 

• Plek voor zwemband in de zomer (met zoutpomp) 

 

  



 

 

BIJ DE POEL 

Omwonenden  

• Zwemvijver 

• De dijk richting Wielewaal ontoegankelijk maken voor publiek 

• Route om de poel met info bordjes over de beestjes 

• Leuke zitplek (voor de rust) 

• Leuke wandelroute naast de dijk, de wal zelf is voor ’t Wild (niet toegankelijk) 

Belangstellenden 

• Waar eindigt thuisbezorgd.nl 

• Educatie 

• Beweegroutes voor jong en oud 

• Zwemvijver 

• Spelen met water (waterval) 

• Vlonderpad (ook toegankelijk voor rollators, rolstoel en wandelwagen) 

• Ergens hangplek voor jeugd (niet tussen de woningen) 

• Natuurlijke zwemvijver 

• Picknickplekje 

• Hanggroep plek voor jeugd 

• Waterbaan speeltuin 

• Vogelspotplek 

• Visvijver 

• Beweegtuin 

• Nog meer noten en fruitbomen aanplanten 

• Oogstdagen organiseren 

• Takken laten liggen om hutten te bouwen zoals in de Drunense duinen 

• Waterpomp zodat de kinderen kunnen helpen de ‘wadi’ leeg te pompen 



 

 

TUSSEN DE BOMEN OP HET VELD 

Omwonenden 

• Picknickplek  

• Speelweide 

• Natuur speeltuin 

• Looproute voor jong en oud, met onderweg een zit- en speelgelegenheid. In vorm van 

schelpenpad? 

• Leuke natuurlijke elementen, bosje om te verstoppen, modder om in te spelen.  

• Meidoornhessen als afscheiding → tuintjes 

• Honden mogen natuurlijk, maar iedereen moet zijn hondenstront zelf opruimen 

Belangstellenden 

• Een plek voor iedereen 

• Graag openhouden 

• Sport- en beweeggelegenheid 

• Centraal evenementenplein voor zomerfeestjes en diners uit de pluktuin 

• Niks → natuur zijn gang laten gaan 

• Geen kunstlicht in het park, wel in de straat 

• Blote voetenpad 

• Pluktuin 

• Vlindertuin 

• Bankjes 

• Natuurtheater  

• Fontein  

• Grote schommels  



 

 

• Speelrotsen 

• Liggende speelbomen 

• Educatieve plek met insectenhotels, bijenkasten, wormenbakken, mierennesten 

 

 

  


