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In 2016 is de wijkvereniging door de gemeente gevraagd mee te denken over de herinrichting van het 
Stinspark. De wijkvereniging ziet mogelijkheden om de huidige functies van het park uit te breiden en 
te verbreden en de mogelijkheden die het park biedt te benutten. 
 
Op dit moment wordt het park hoofdzakelijk gebruikt als ontmoetingsplek voor hondenbezitters, 
speelgelegenheid rondom het houten kasteel en een dierenweide.  
 
Onderzoek door de wijkvereniging heeft inzichtelijk gemaakt dat ontwikkeling van de volgende 
functies wenselijk is: sport en spel, natuurlijk spelen, skatebaan, dierenweide en het inzichtelijk 
maken van de rijke historie van de plek.  
 
De Tuinen van Geerdink heeft naar aanleiding van bovenstaande een schetsontwerp gemaakt met als 
doel de ontwikkeling van een actiever, belevingsvoller en historisch herkenbaarder park. Onderdeel 
hiervan is de realisatie van een natuurlijke speelplek en het vernieuwen van de dierenweide.  
 
In het ontwerp is aandacht besteed aan het visueel, fysiek en tastbaar maken van de historie van het 
park.  
 
De wens om het park historisch herkenbaar te maken kan o.a. door de oevers van de singels aan de 
parkzijde meer natuurlijk in te richten. Dit kan door deze te ver-ondiepen en de oevers flauwer en 
met meer reliëf in te richten. Hierdoor blijft er meer water in het gebied staan en ontstaat er rondom 
het park een moeras zone. De uitstraling van deze verruigende vegetatie benaderd de sfeer van het 
gebied zoals het er in de tijd van de heren van Voort tot Voorst moet hebben uitgezien. Daarnaast 
wordt de vorm waarin het kasteel in dit landschap stond visueel zichtbaar.  
Op plaatsen waar bomen zijn uitgevallen of exemplaren staan die niet levensvatbaar zijn kunnen de 
oevers verder het terrein in worden gegraven. Het gaat dan om kleine, ondiepe ontgravingen die hier 
en daar vochtige milieus opleveren en daardoor veel ruimte geven aan de ontwikkeling van flora en 
fauna. Door het aanplanten van struwelen in de buitenranden van het park en het ontwikkelen van 
sfeervolle ontmoetingsplekken wordt een intiemere omgeving gecreëerd. Zo kan het park zich 
ontwikkelen tot een centrale ontmoetingsplek voor de omwonenden, bezoekers en passanten.  
De voormalige Achterburcht kan worden ingericht als (buurt)moestuin. Op de plek van de Voorburcht 
kan een amfitheater met toogplaats worden ingericht. De Voorburcht kan zo ook onderdeel 
uitmaken van dat deel van het terrein dat dienstdoet als evenemententerrein.  
 
Om een extra dimensie te geven aan het inzichtelijk maken van de rijke historie kan worden 
overwogen om in samenwerking met kunstenaars na te denken over de wijze waarop dit kan 
geschieden. Hierbinnen kan informatie worden weergegeven en kunnen wellicht historische 
attributen worden tentoongesteld. Realisatie kan zowel op authentieke als moderne wijze 
plaatsvinden.  
 
In grote lijnen wordt de padenstructuur gehandhaafd zoals deze nu is aangelegd. In het gebied van 
de kinderboerderij en de speelplek worden een aantal aanpassingen gedaan om plekken beter of 
juist meer uitdagend te kunnen bereiken. Het pad dat achter de huidige dierenweide loopt vervalt en 
wordt vervangen door een belevings-pad dat verhoogd door de dierenweiden loopt. Onderdeel van 
dit pad is een houten of stalen vlonder met een af- en opstap plateau ter hoogte van de Achterburcht 
De (buurt)moestuin wordt verhoogd aangelegd en door middel van vlechtheggen omsloten. De 
routing van het pad begint en eindigt op de dierenweide. 



 
Het pad dat door de kinderboerderij loopt leidt naar het gebied van het voormalige kasteel Voorst. 
In de zuidoosthoek staat de skatebaan met chill-plek. Recent is deze uitgebreid met een tijdelijke 
schuilhut. Dit tijdelijke karakter kan een permanente status krijgen door een meer passend 
bouwwerk te plaatsen. Om vandalisme en ongewenst gedrag te voorkomen moet betrokkenheid 
worden gecreëerd. De eerste stap om deze betrokkenheid te bewerkstelligen is het betrekken van de 
doelgroep bij de planvorming ten aanzien van de herinrichting van het park.  
 
De zuidkant van het park kan dienst blijven doen als honden uitlaatplek. Aan de westkant van het 
park wordt het voetbalveld gehandhaafd. Op deze plek is ook ruimte voor het aanleggen van een 
bewegings- en fitness parcours voor senioren. Een overweging is echter om deze aan te leggen op 
het terrein van de kinderboerderij, omdat deze plek voor beschutting zorgt.  
 
Om de kinderboerderij in het park te behouden is een upgrade noodzakelijk. De noodzakelijke 
upgrade zal voor meer dynamiek in zowel het park als bij de vrijwilligers en bezoekers zorgen.  
 
Belangrijke voorwaarde is dat er op het terrein van de kinderboerderij voorzieningen worden 
gerealiseerd zoals toilet, overdekte verblijfs- schuilruimte en de mogelijkheid om b.v. koffie of thee te 
nuttigen. Het terras van de kinderboerderij moet een actief ontmoetingspunt worden dat bijdraagt 
aan de dagelijkse dynamiek van het park. Ook kunnen hier kleine evenementen, die betrekking 
hebben op de kinderboerderij, georganiseerd worden. Deze aanpassingen zullen er ook voor zorgen 
dat buurtbewoners geïnspireerd raken om actief mee te doen. Hierdoor zal het eenvoudiger worden 
om vrijwilligers te vinden die zich willen binden aan de kinderboerderij. 
 
In het ontwerp vervalt een deel van het fietspad, achterlangs de woningen aan de noordoostzijde, 
om een rustige en stille plek voor de kleine boerderijdieren te creëren. Bijkomend voordeel is dat 
parkbezoekers over het hellende pad, dat door het terrein loopt, de kinderboerderij en dierenweide 
in en uit kunnen.  
 
Het pad dat door de kinderboerderij loopt wordt hellend (10%) aangelegd, maar blijft rolstoel en 
rollator vriendelijk. De helling in het pad maakt het mogelijk een verdiepte tunnel aan te leggen, 
waardoorheen de dierverzorgers en dieren in en uit de dierweide kunnen zonder tussenkomst van 
poorten en hekken. Bovenop de tunnel komt een uitkijkpunt (belvedère) met zicht op de 
kinderboerderij en natuurlijke speelplek.  
 
De natuurlijke speelplek wordt ingericht op de bestaande schoolpleinen aan de rand van het park. 
Door beide schoolpleinen op natuurlijke wijze in te richten kan gezamenlijk gebruik gemaakt worden 
van de diverse speelaanleidingen en speeltoestellen. Door te combineren kunnen er meer 
uitdagende toestellen en aanleidingen worden gebouwd en blijft er tegelijkertijd voldoende ruimte 
voor vergroening van deze plekken.  
 
Voor de allerkleinsten kan een speelplek ingericht worden bij de kinderboerderij. Deze kan omheind 
worden, waardoor beschermt kan worden gespeeld. Deze plek wordt voorzien van voldoende 
zitgelegenheden voor ouders en begeleiders.  
 
De verbinding tussen de kinderboerderij en de natuurlijke speelplek versterkt de dynamiek en 
aantrekkelijkheid van het park. Er kan een verbinding ontstaan tussen de beheerders en gebruikers 
van de verschillende plekken. De toename van de attractiviteit van het park en haar omgeving kan 
zorgen voor een toename van initiatiefnemers die willen bijdragen aan een positieve ontwikkeling 
van het Stinspark.  
 



 
 


