Ontwerpwedstrijd!
Sfeervolle tuinontwerp gevraagd. Van plein naar tuin.
Ontwerp jij dé tuin voor De Skûle Welzijn? Dan gaan wij samen met jou aan de slag om jouw ontwerp
werkelijkheid te laten worden.

Het idee is….
Achter het monumentale pand (bouwjaar 1665) van De Skûle Welzijn, Godsacker 35 in Franeker, ligt
een ingebouwd plein verscholen van ongeveer 500 vierkante meter. Op het plein staan drie
monumentale perenbomen en voor de rest is alles betegeld. Niet echt sfeervol en uitnodigend.
En daar willen we samen met jou verandering in brengen!

Voor wie maak je de tuin….
In de eerste plaats ontwerp je de tuin voor De Skûle Welzijn. Een non-profit- en welzijnsorganisatie.
De Skûle houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken. Met elkaar bouwen aan een
samenleving waarin iedereen van waarde is en ertoe doet. Om dit te bereiken plannen en
organiseren we o.a. activiteiten en zetten we projecten op. Voor meer achtergrond info:
www.deskule.nl

Waar de tuin aan moet voldoen
We willen je niet belemmeren in je creativiteit, maar ontkomen er toch niet aan om een klein pakket
van eisen mee te geven.
De tuin moet aan het volgende voldoen:
• Het moet een inclusieve tuin worden. Daarmee bedoelen we dat de tuin aantrekkelijk moet
zijn voor meerdere doelgroepen (o.a. leeftijd en interesse).
• Goed toegankelijk ook voor mensen met rolstoel of scootmobiel.
• De tuin nodigt uit tot ontmoeting en tot doen.
• De tuin is het hele jaar door aantrekkelijk
• Budgetneutraal ontwerp. Zoveel als mogelijk circulair, Fairtrade en duurzaam.
Houdt rekening met:
• Dat de drie monumentale perenbomen blijven staan.
• Dat het een stadstuin is die soms erg warm, droog of juist vochtig kan zijn.
• Dat de (nood)uitgangen toegankelijk zijn.
• Dat er genoeg privacy is voor de bezoeker.
• Dat de bomen schaduw geven en in de herfst de tuin bezaaid is met peren.
• Dat het onderhoud van de tuin door eigen mensen en vrijwilligers gedaan wordt en niet door
professionals.

Jouw ontwerp
Heb jij leuke ideeën voor onze tuin? Mooi! Jouw ontwerp kun je tot 1 mei 2021 insturen. Dit kan door
deze te mailen naar info@deskule.nl.

Iets gemaakt wat niet over de mail kan? Geen probleem. Wij zijn dagelijks tot 12.00 uur open. In
verband met de Corona-maatregelen vragen we je wel om eerst even een afspraak te maken. Dit kan
door contact op te nemen met onze receptie (tel. 0517 39 37 50).
Inspiratie opdoen voor je ontwerp? Kom langs om onze tuin te bekijken. Graag eerst wel even een
afspraak maken met onze receptie of met Corien Stam. (06 17 518765). Bij Corien kun je ook voor al
je vragen terecht.

En dan….
Jouw ontwerp wordt na de inleverdatum door een commissie bestaande uit 5 leden beoordeeld. Ben
je de winnaar? Dan kun je voor 15 mei 2021 een telefoontje van ons verwachten.
Alle inzenders ontvangen voor 15 mei 2021 schriftelijk bericht. Vanaf juni vind je de uitslag ook op
onze website.

Succes!

