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De nieuwe sportplek in de Fruittuinen moet een actieve en sportieve ontmoetingsplek zijn voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Samen met jongeren uit
de buurt, de gemeente en een ontwerper is er gediscussieerd over mogelijke ideeën en het programma
van eisen voor de inrichting. Om samen hier een succesvol ontwerp van te maken.
Britt Dekker (Podium voor Architectuur) heet iedereen welkom en introduceert de werkvorm: “Leuk dat
de jongeren gekomen zijn om mee te denken over
de inrichting van de Fruittuinen. We zullen tijdens
speed dates (jongeren met deskundigen) de ideeën
gaan inventariseren en bespreken waarna we deze
(eventueel ondersteund met schetsen) aan elkaar
presenteren.”

PRESENTATIE
Rob van Dijk heeft in opdracht van de gemeente
Haarlemmermeer een plan gemaakt voor Fruittuinen
en het wandelbos. Er gaat veel veranderen en Rob
laat zien waar de sport-/speel-/ontmoetingsplek komt
te liggen.
Een kort overzicht van de ingrepen:
• Zorgen voor een hoofdroute centrum – station
door het park
• Het maken van een rondje park (pad waar iedereen rond kan lopen)
• Het verbeteren van het padenstelsel
• Het zorgen van een goede ruimtelijke indeling
• Het intensiveren van de functies in het park
• Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
Rob licht de kaart toe en laat afbeeldingen zien van hoe
het kan gaan worden. Bedrijventerrein Beukenhorst
zal de komende jaren steeds meer gaan fungeren als
woongebied waardoor daar ook meer behoefte voor
recreatie zal komen en het gebied veel meer gaat leven. Ter bevordering van de veiligheid wordt er momenteel flink gedund in het groen.
De Bootcamp Club uit Beukenhorst gebruikt het park
ook als bootcamp plek. Er worden attributen geplaats
op een met een laag haagje afgezet gedeelte.
We gaan vandaag alle ideeën verzamelen en aan de
gemeente en bewoners presenteren. Het plan dat
daaruit volgt wordt weer aan de jongeren gepresenteerd. Er is vanuit de gemeente een beperkt budget,
maar er zijn alternatieven om hele goede ideeën
toch te kunnen bekostigen bijvoorbeeld m.b.v. crowd
funding.
Jasper van Laar vertelt in het kort nog even over het
project Hoofddorp Centraal. Het is een heel bijzonder
project waarbij iedereen betrokken kan worden, een
heel open proces.
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SPEEDDATEN
De jongeren worden ingedeeld in groepjes om samen
met een deskundige te bedenken wat voor voorzieningen zij willen op de betreffende sport-/speel-/
ontmoetingsplek.
Groep 1
Het huidige veld is te
lang, kan beter ingekort
worden en graag een hek
achter het veld plaatsen.
Met boven het doel een
basket en ballenvanger.
Fietscrossbaan, onderhoud in de herfst (overlast vallend blad)
Huisje / hangplek om te
rusten en te ontmoeten
Pingpongtafel
Groep 2
Sportveld van kunstgras
met basketbal, hockey,
voetbal en een atletiekbaan. Bespaart ruimte
door sporten bij elkaar te
houden op een gebied.
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Groep 4
Het terrein in vieren
verdelen:
Huisje met uitkijktoren in
het midden
Skatebaan
Hangplek (overdekt)
Ruimte voor verschillende sporten, klimrekken,
georganiseerde sporten

Groep 5
Het terrein in vieren
verdelen:
Volleybal, basketbal,
voetbal
Klimmuur
Freerunparcours
Huisje als hangplek

Groep 3
Twee sportvelden, 1 van
asfalt en 1 van kunstgras
(voetbal, basketbal en
hockey). En daarnaast
een overdekte hangplek
waar je kunt zitten zodat
je in de regen naar buiten
kunt.
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COLOFON
Inhoudelijk deskundigen: Sandra van Egmond –
Boere Gemeente Haarlemmermeer | Britt Dekker,
Yvonne Lub, Podium voor Architectuur | Wim van
der Lee, Bonnie Barlag Hoofddorp Centraal | Rob
van Dijk, Dijk & Co | Ron Gravemaker, Henny Meijer
Sportservice
Ervaringsdeskundigen, de jongeren: Liam Ahem
| Jens den Braber | Françoise Bus | Duncan
Comvalais | Mitchell Comvalais | Teye Hoekstra
| David Kiel | Liz Kiel | Mara Sprangers | Sanne
Versteegh | Tom de Waard | Bowen Xu
Communicatie: Jasper van Laar
Verslaglegging door: Tikken en Meer, Monique Terlouw
Fotografie door: Karin Dekkers

AFSLUITING
Wim van der Lee sluit de bijeenkomst af, alle aanwezigen worden bedankt. Rob gaat de input verwerken
waarna de grootste gemene deler wordt gepresenteerd aan de gemeente en omwonenden. Daarna zal
de uitkomst hiervan gepresenteerd worden aan de
jongeren; het zij via Facebook het zij in een bijeenkomst als deze. Het is belangrijk dat we investeren in
iets waar mensen blij mee zijn. Belangrijk: de jongeren
worden gevraagd ook het e-mailadres van ouder(s) /
verzorger(s) door te geven zodat er toestemming gevraagd kan worden om foto’s te delen.
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