
De nieuwe verbinding die het Merwedeterrein ontsluit gaan we samen maken. 
Niks geen gebaande paden. We bepalen zelf hoe ons pad zich vormt. 
Door er simpelweg te lopen. Samen. Of alleen. Elke dag weer. Of eenmalig. 
 We maken allemaal ons olifantenpaadje. En al die bewegingen samen 
slijten vanzelf een pad door het gebied. Dat wordt dan ons gezamenlijk pad. 

Zo verbinden we zelf, zo verbinden we samen. 
Zo maken we samen de verbinding met het gebied en met elkaar.

 
Hoe? Allereerst trekken we de boel open. Weg met de hekwerken. 
Verder behouden we alle mooie dingen die het gebied vormen; 
bomen, struiken water. En dan gaan we ontdekken. Vrolijke vogels, 
oude fietsen, begroeide paaltjes, verbaasde salamanders, oude 
buizen, een verdwaalde schutting, een eigenwijs hekwerkje.

We maken het iets aantrekkelijker om de verbinding te maken, door aan 
beide uiteinden een totempaal met wegzijzer te plaatsen. Iets later hangen 
we ook een tuinverlichtingsslinger door het gebied voor in de winter. 

Na een poosje kijken we hoe we het samen gebruiken. Als er een plekje is 
waar we graag zitten plaatsen we een betonelement. Of een kei.   Als er 
zich een paadje vormt waar veel van ons vaak lopen doen we iets met 

verharding. Of een schelpenpaadje. Zo blijven we kijken naar hoe we het 
terrein gebruiken. 

Zo geven we langzaam de verbinding vorm.  
Zoals we het zelf willen. Zoals we het samen willen.

verbinden we zelf
verbinden we samen  MERWEDE    ons padje



verbinden we zelf
verbinden we samen  MERWEDE

Mogelijk scenario 1Mogelijk scenario 1  2 3

4 5 Met vaste regelmaat wordt de plek bekeken 

en worden de gebruikssporen geïnventariseerd. 

Deze ondersteunen we waar nodig door kleine 

ingrepen en zo moedigen we gebruik aan. Er zijn 

vantevoren geen regels. We laten ons leiden door 

het gebruik, de gebruikers.  En door de natuur.  Het 

samenspel van stad en natuur vormt uiteindelijk de 

nieuwe verbinding. Het begint met faciliteren en 

langzaam stimuleren en versterken we het proces.
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Op deze manier is de verbinding
organisch
circulair

bottom up
van de gebruikers en voor de gebruikers

niet meer dan nodig
uitdagend

speels

zorgen we voor 
biodiversiteit

klimaatadaptatie
liefde voor de stad

sociale betrokkenheid
aansluiting op de omgeving

plezier
een unieke verbinding

ligt er een mooi kader voor de definitieve invulling
kunnen we bovenal samen lekker buiten spelen 

en zo bouwen aan onze stad

want die maken we toch zelf?
die maken we samen.
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