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• Welkom

• Voorstellen

• Deze les: een ontwerpopdracht en quiz

• Landschapper: over het belang van groen en hergebruik materialen

• Naar buiten (15 min)

• Start ontwerpopdracht > in 6 groepjes aan de slag

• Omgevingsmanager: quiz met vragen over jullie wensen en ideeën voor

het vergroenen van de Sas van Gentlaan

• Afsluiting

Agenda







Naar buiten



• Maak in groepjes een ontwerp voor een zitelement dat bestaat uit 
materialen die je nu al kunt vinden op het Annapark. 

• Behalve het hergebruiken van de betonnen materialen als zitelement, is 
de vraag om iets te ontwerpen wat niet alleen voor mensen een functie 
heeft, maar ook voor vogels, vlinders, bijen en of andere dieren. 

• Bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde planten en bloemen, of nisjes 
en andere schuilplekken voor insecten of vogels. 

Ontwerpopdracht





Quiz



De gemeente Almere is een van de snelst groeiende gemeenten in Nederland. 
In 2030 zal Almere zelfs de vijfde stad van Nederland zijn. Om het groene 
karakter van de stad te waarborgen heeft de gemeente ambitieuze 
doelstellingen gesteld. Het aanleggen van klimaatbossen draagt hier aan bij.

>>>> Wat is een klimaatbos? : 

Quizvraag 1



De term klimaatbos wordt gebruikt voor de bossen die aangeplant worden 
om kooldioxide uit de atmosfeer op te slaan. Door die opslag neemt de 
hoeveelheid CO 2 in de atmosfeer af en daarmee in theorie ook het 
wereldwijde broeikaseffect.

Antwoord



Nederland circulair in 2050 en in 2030 al 50 procent minder verbruik van 
grondstoffen.” Dat is het beoogde doel, ook voor de openbare ruimte. 
Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven maken inmiddels werk 
van het thema.

Wat zijn voorbeelden van een circulaire openbare ruimte?

Quizvraag 2



Groene reststromen krijgen een tweede leven, openbare verlichting wordt 
met de dag duurzamer, straatmeubilair wordt steeds vaker opnieuw 
ingezet en vervuilend cement steeds vaker vervangen door duurzame 
bindmiddelen. 

Antwoord



We willen graag meerwaarde geven aan jullie buitenruimte. We denken 
hierbij aan groene ontmoetingsplaatsen voor sport, spel en ontspanning. 

• Wat is een inspirerende inrichting van de Sas van Gentlaan voor jullie 
en docenten? 

• Hoe kunnen we het Annapark zo inrichten dat de sport- en 
spelinrichting beweging stimuleert? 

Quizvraag 3



Afsluiting
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