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Herbestemming St Lidwina school als na-oorlogs erfgoed: appartementen, aanleunwoningen & buurthonk - Klimbos voorzieningen, e.a. vooral veel natuurlijke speelaanleidingen - Zit- kant- en wal-elementen van Beton of Corten, meerdere zitjes - 2 of 3 laags Appartementen voor o.a. ouderen
Tiny Forrest of klein bOss:
Een klein bos, Tiny Forest of kleine wildernis is een
dichtbegroeid minibos, in de buurt. Het bos brengt de
natuur in de stad.
Hoe groot is het?
Een klein bos heeft de grootte van een tennisbaan.
Waarom een klein bos?
De bossen die volgens deze methode worden
aangelegd zijn na 10 jaar veel dichter begroeid en er
wonen veel meer dieren en insecten dan in een
normaal bosplantsoen.

Auto toegang bewoners
Herbestemming voormalige St. Lidwina school
- Een naoorlogs monument, welke nostalgische
gevoelens bij omwonenden oproept. Geef het een
herbestemming: verbouw tot starters woningen,
zorg-appartementen, minder validen woningen, een
zorgpost met aanleunwoningen
- In de rechter achtervleugel van de voormalige school
kan een buurthonk voor de actieve wijkraad leden en
omwonenden, en ook dienen als opslag voor spullen
voor onderhoud van het groen en andere activiteiten
- Op de plek van de voormalige Sporthal: 2 of 3 laags
appartementen in torenvorm, speciaal voor
zelfstandige ouderen, starters of eenoudergezinnen
- Een mix in bewoning van de woonunits: ouderen,
jongeren, gezinnen, alleenstaanden, etc. is belangrijk
Totaal aantal (nieuwe) woonunits:
- 5 woonclusters met in totaal 19 eengezinswoningen
evt tussenwoningen als senioren- / zorg-woningen
- Splitsing van enkele units in 2 (zorg)woningen levert
nog meer units op.
- Herbestemming en nieuwbouw op plek sporthal levert
minimaal nog eens 12 - 14 appartementen op.

Groene zichtlijnen en ingangen; Tiny Forrest ingangen voor voetgangers

Hoogteverschillen in het centrale parkdeel

-

Wilgentunnels en hutten; klimmen kruipen, schuilen, verstoppen, ontdekken

-

Een ontmoetingsplek en eigen honk

-
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Wadi’s en infiltratievoorziening i.c.m. Tiny Forrest / klein bOss, bio-diversiteit Pluk fruit en ander eetbaar groen
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Ideeënsessie Schadewijk bewoners
Oss 2 juli 2018
Creatieve bijeenkomst herinrichting lokatie Hooghuis Singel Schadewijk
Onder leiding van Alex van der Heijden heeft de klankbordgroep verder handen en voeten gegeven aan het advies wat al in maart
van dit jaar richting de gemeente is gestuurd. Projectleider Benno Kamink gaf in een toelichting aan dat de herinrichting vertraging
heeft opgelopen door drukte bij de architect en ontwikkelaar enerzijds en als gevolg van de aanwezigheid van beschermde diersoort
ter plaatse anderzijds. Alhoewel er vanuit de stuurgroep wel de wens was om nog voor de vakantieperiode met de gemeente,
ontwikkelaar en architect om tafel te gaan zitten gaat dit waarschijnlijk pas na de vakantie van de projectleider plaatsvinden (>11
september).
Om ideeën vanuit de groep op te halen worden de wensbeelden voor de openbare ruimte nogmaals op Post-its gezet en met elkaar
gedeeld. Met het aanbrengen van 1 sticker per persoon kon daarna de voorkeurs Post-it worden gewaardeerd. De volgende
onderwerpen/ideeën kregen 1 of meerdere stickers:
1.
2.
3.
4.

Klimbos (3)
Buurthonk (2)
‘skiberg’ (2)
Tiny forest (2);

Overige ideeën die veel waardering vonden en meermalen naar voren en ter bespreking kwamen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

School (Lidwina behouden)
Wilgentunnel
fruitpluk
hangmatten
waterpartij (modelboten)
woningen geschikt voor gehandicapten
zitjes & zitplaatsen onder de bomen
appartementen voor ouderen in oude school (Lidwina)
en veel groen en natuur.

Op basis van de verdere toelichtingen van de deelnemers op de wensen zijn de volgende belangrijke concrete beelden, vereisten
waaraan in de herinrichting van de openbare ruimte voldaan moet worden met elkaar vastgesteld:
A.
B.

Bomen behouden en inpassen in een open en met de wijk verbindende structuur (binnenkort volgt een eerste impressie vanuit
de Stadse boeren);
Onderzoeken van behoud van gebouw voormalige Lidwina-school t.b.v. appartementen (heeft architectonische waarde, als na
oorlogs-monument, en past uitermate goed in de bouwstijl van wijk)
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Enkele referenties: projecten, links, artikelen over herbestemming na oorlogse (school)gebouwen:
Louis Bouwmeesterschool Amsterdam
- https://www.hevo.nl/projecten/louis-bouwmeesterschool-amsterdam
Nieuw leven voor naoorlogse scholen op www.mevrouwmeijer.nu - http://www.lvo-onderwijs.nl/cache/lh/98856.pdf
Artikel: De Architect - Vernieuwing: niet slopen maar hergebruiken - https://www.dearchitect.nl/architectuur/blog/2015/06/vernieuwing-niet-slopen-maar-hergebruiken-101103484?vakmedianet-approve-cookies=1
Cultuurcluster ‘t Brewinc in na oorlogse school in Doetinchem
- https://www.onb.nl/project/t-brewinc/

