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Toelichting bij de opzet van de tijdelijke Stadstuin Allegro
Kijkend vanaf de Antonlaan
Hanna van den Dool en Anna Adrichem / 21-02=2014
De maten zijn (rechtsom lopend) in meters
1 Antonlaan
50
1a. Weeshuislaan
2 Muur langs Pandarve
22
2a. Muur achter Pandarve
3 Deel bij Sunny Camp
19
3a. Van Sunny Camp naar hondenspeelveld
4 Naar parkeerterrein
9
4a. Hondenspeelveld naast flat
Maten in meters
o Hondenspeelveld
o Tijdelijk terras Pandarve
o Tijdelijk Podium

36
13
25
24

24 x 11
4,5 x 11
4x6

Drie hoofddelen: Bewegen ~ Ontmoeten ~ Spelen
Het gehele gebied wordt – gespreid - ingezaaid voor een bloemrijk geheel. Bovendien
komen er bloemenperken.
Bewegen
Op dit deel komen enkele sporttoestellen, mogelijk gesponsord door Sunny Camp en
KPN
Er komt ook een labyrint en een jeu de boulesbaan. Bij Sunny Camp kunnen mensen
een set ballen lenen tegen betaling van borg.
Ontmoeten
Ruimte voor tafels en banken, gelegenheid om te spelen, zitten, picknicken.
Spelen
Een plek voor kinderen om te spelen.
In de speelkuil komen speelelementen van natuurlijke materialen voor kinderen.
In de speelheuvel staan verticaal enkele boomstammen.
Daarnaast komt een wilgentenen hut.
Overige
Zonnepanelen
Er komen 3 palen met verlichting met een bewegingssensor, gevoed door zonnepanelen.
Dit wordt gefinancierd door een sponsor.
Terras en podium: voor de periode zolang Allegro Stadstuin er is
Terras en podium worden –na verkrijgen van de vergunning- door Pandarve aangelegd en
onderhouden. Om het terras komt een omheining met rondom bloembakken. In de
omheining komt een hek zodat mensen direct vanaf het terras naar de stadstuin kunnen
lopen. Het terras komt op een talud zodat het integreert in de omgeving.
Groenten en kruiden
Rechts, tussen terras en Antonlaan, komen bakken waarin groenten en kruiden worden
gekweekt. Mw. Corrie Klarenbeek (Pandarve) onderhoudt dit. De bakken worden gemaakt
door haar schoonzoon.
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2 potten gemeente
De huidige 2 potten met bomen staan links van het podium. De bovenlaag in de pot wordt
verwijderd, aangevuld met potgrond en Indonesische kers.
Struiken en heesters in de tuin
Aan de randen van de tuin planten we struiken en heesters, afhankelijk van hoeveel er
binnen komt.
Hondenspeelveld
Er wordt nu gewerkt aan het maken van 2 hekjes in de omheining aan de binnenkant van
de tuin. Tegen de omheining aan zaaien we Indonesische kers, een eetbare plant
Water
We willen héél graag een watertappunt in de stadstuin. De aanvraag moet gaan via de
gemeente.
Wellicht wil de gemeente zich hieraan verbinden; het is ook héél goede p.r. voor Zeist
wanneer deze gemeente 3 drinkwaterpunten binnen haar grenzen heeft.
informatiebord
Er komt een bord met de naam van de tuin en namen van de sponsors, mogelijk
gefinancierd door de gemeente Zeist.
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