
Opheusden, augustus 2019

Beste bewoners en mede-schouwers Bomenbuurt,

Hierbij sturen we u een ‘Moodboard voor de Bomenbuurt’. Met dit 
moodboard willen we u beeld geven van de ‘look & feel’ die ons voor 
ogen staat bij de herinrichting van uw buurt. Bij ‘toelichting op het 
moodboard’ kunt u lezen hoe dit tot stand is gekomen. 

Reageren op het moodboard
Graag vernemen wij uw reactie op dit moodboard. 
• Wat spreekt u aan in de uitgangspunten voor de inrichting, 

kleurstelling en structuur?
• Zijn er beelden of gevoelens die extra zouden mogen terugko-

men in het ontwerp?
• Mist u in het moodboard beelden of gevoelens die u graag terug 

zou zien? Welke is/zijn dat?  

U kunt uw reactie of vragen tot 2 september 2019 doorgeven aan 
Nanneke van der Heijden via nheijden@nederbetuwe.nl.

Vervolgstap voor de Bomenbuurt
De volgende stap is een voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrich-
ting van de openbare ruimte van de Bomenbuurt. Naar verwachting 
is het voorlopig ontwerp in september gereed waarna we het aan u 
zullen presenteren. Wij informeren u hier nog over. 

De waterproblematiek in de Bo-
menbuurt is reden voor de ge-
meente om aan de slag te gaan 
met het herstel van het bestaan-
de riool. Omdat de straten open 
gaan en weer dicht moeten, is 
nu het moment om met elkaar 
te bekijken hoe we straks de 
straten opnieuw kunnen inrich-
ten. Met de nieuwe inrichting 
wil de gemeente zoveel mogelijk 
rekening houden met uw wen-
sen, behoeften en beleving van 
de buurt, zodat u straks op een 
nóg prettiger manier in de buurt 
woont, werkt, verblijft en ver-
plaatst.

Bewoners-
participatie



De ontwerper heeft zich bij het maken van het moodboard 
onder andere gebaseerd op de opbrengsten van de schouw 
die we op 5 juni 2019 met elkaar hebben gelopen. De be-
langrijkste conclusies van de schouw met betrekking tot de 
openbare ruimte waren:
• Bewoners waarderen de buurt, wonen er graag en wil-

len niet weg. 
• De buurt is saai en sleets (onder andere straatstenen) 

en toe aan een opfris- en oppimpbeurt:
 ○ Kleur aanbrengen en nieuwe materialen; 
 ○ Nieuw, fris groen en bloeiende beplanting;
 ○ Vernieuwing en uniformiteit in straatmeubilair;
 ○ Ruimte rond afvalcontainers vriendelijk inrichten.

• Op een aantal plekken vraagt de huidige, onlogische 
inrichting (rare bochten, onlogisch uitstekend vakken, 
enzovoorts) om aanpassing

• Er is in principe voldoende parkeergelegenheid. Houd 
wel rekening met de omvang van de nieuwe generatie 
auto’s (groter en breder).  

• Het realiseren van een open watergang wordt positief 
ontvangen. 

• De speeltuin is een belangrijke, centrale plek in de 
buurt.

Daarnaast heeft de ontwerper zich laten inspireren door de 
naam ‘Bomenbuurt’. Zoals hij zelf zegt: 

“De structuur en opzet van de Bomenbuurt in Ochten 
nodigt uit om de overeenkomsten te zoeken met een blad 
van een boom. De groenzone is te vergelijken met de 
hoofdsteel van een blad, deze voedt de overige woonstra-
ten (nerven) en biedt een prachtig thema om het water 
in de groenzone door te zetten. De knooppunten van de 
woonstraten zijn de vertakkingen van de nervenstructuur. 
Op deze plekken wordt in het ontwerp geprobeerd om 
meer ruimte te maken voor een verbijzondering (bijvoor-
beeld met een aantal (fruit)bomen en/of qua materialisatie). 
Bepaalde (fruit)bomen hebben een hele mooie bloesem, 
zijn lang groen en geven daardoor kleur aan de wijk. Voor 
de materialisatie denken wij eraan om een mix van twee 
kleuren toe te passen welke de “verkleuring van het blad” 
vertegenwoordigt.”

Toelichting op het moodboard




