
Rondje Weteringallee: 
Bewegen en ontmoeten 
langs de vijver

DENK MEE 
OVER DE 
INRICHTING!

W
ETERINGALLEE

DE PARNASSIA

WETERINGALLEE

Een wandelpad langs de vijver bij de Weteringallee, ook geschikt voor min-
dervaliden en ouderen. Lekker in beweging zijn of even genieten van het mooie 
om je heen op een fijne rustplek of ontmoetingsplek. En tegelijkertijd meer te 
weten komen over planten en kruiden. 
Maar hoe gaan we dat realiseren? Dat doen we samen met u. Graag willen wij van 
u weten wat u belangrijk vindt als het gaat de (groene) inrichting van dit pad.  
Op deze kaart kunt u aankruisen wat uw wensen zijn als het gaat om beweeg-
toestellen, om de groene afscheiding maar ook of u graag een visplek wilt voor 
mindervaliden of misschien wel een waterelement. Of u juist veel zon belangrijk 
vindt of misschien een schaduwplek. Uw mening is belangrijk. Dat helpt ons 
om keuzes te maken. 

WAT MAG NIET ONTBREKEN  
BIJ DIT BEWEEGPAD: 
* Kruis er maximaal 3 aan.

Ontmoeten 
Losse rustpunten
Centrale plek  

Ontspannen
Beweegtoestellen
Visplekken voor minder validen

Natuur beleven

Waterelement 
Aanwezige droge greppel ‘ombouwen’ tot echt 
waterelement met een functie binnen het park.

Paden
Naast betonpad ook andere paden toevoegen om 
bereikbaarheid van schaduw te vergroten.

Anders: 

WAT WILT U ECHT NIET:

BEWEEGTOESTELLEN
* Kruis er maximaal 2 aan.
* Voorbeelden op de achterzijde.

1. Dubbele armfiets 

2. Arm Rotation zittend

3. Cyclone 2 zitjes

4. Trap 

5. Vitaliteitsbrug

6. Zigzag stang

7. Bibberspiraal

8. Beweegbank
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RUIMTELIJKE GROEN-ELEMENTEN 
Het gebied heeft een drassige ondergrond.
Wat vindt u het mooist? WAT IS EEN 

MOOIE NAAM 
VOOR HET PAD?Coulissen 

Hoge bomen langs waterlijn en elders in 
navolging van rij linden langs Parnassia.

Slangenhaag 
Geschoren haag ter weerszijde van een pad 
om locaties te creëren voor kruidenmengsels, 
vlindertuin, etc.

Boomgroepen 
Redelijke accenten die er toe doen;  
kunnen ook solitaire bomen zijn.

Solitaire heesters-heestergroepen 
Inheemse soorten, strategisch geplant in gazon 
voor dieptewerking.

Bloemrijke graslanden 
Afwisseling tussen intensief en  
extensief beheer.
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BEWEEGTOESTELLEN

1. Dubbele 
    armfiets 

2. Arm Rotation
     zittend

3. Cyclone
     2 zitjes

4. Trap 5. Vitaliteitsbrug

6. Zigzag stang

7. Bibberspiraal 
    vingertraining

8. Beweegbank

OPMERKINGEN 
EN AANVULLINGEN

Kruis op de andere zijde uw voorkeur aan.


