
Echt
De Esch

#openateliers
1. Voor het beste 
resultaat in Zoom 
download de app of 
het programma op je 
computer.

30 juni | De unieke waarden van De Esch

2. We gebruiken 
zometeen ‘Mentimeter’. 
Installeer de app alvast 
op je telefoon.



3 maart | Fotoproject





3 maart | Nulmeting



Eerste open ateliers



Eerste open ateliers



Groen in De Esch

Echt 
De Esch

De unieke 
kernwaarden 

1. De kwaliteiten van woonwijk 
 De Esch zijn ruimte en rust, 

unieke natuurgebieden en toch 
dicht bij de stad. De mix en 
diversiteit van woningen kan 
beter.

2. De (natuurlijke) groene 
infrastructuur is een groot goed: 
versterken wat er al is, uitbreiden 
en verbinden.

3. De Esch is een bestemming en 
geen doorgangsgebied.

4. Er is behoefte aan 
bewonersinitiatief en samenhang 
tussen voorzieningen, sport, 
cultuur en welzijn.

5. We doen het samen: we 
voeren het gesprek tussen 
bewoners, gemeente en andere 
institutionele partijen over zowel 
de lange termijn als concrete 
acties op de korte termijn.

Dát is Echt De Esch!

echtdeesch.nl



 Wijktuin | Stichting Groenwaarde

Echt 
De Esch

De unieke 
kernwaarden 

1. De kwaliteiten van woonwijk 
 De Esch zijn ruimte en rust, 

unieke natuurgebieden en toch 
dicht bij de stad. De mix en 
diversiteit van woningen kan 
beter.

2. De (natuurlijke) groene 
infrastructuur is een groot goed: 
versterken wat er al is, uitbreiden 
en verbinden.

3. De Esch is een bestemming en 
geen doorgangsgebied.

4. Er is behoefte aan 
bewonersinitiatief en samenhang 
tussen voorzieningen, sport, 
cultuur en welzijn.

5. We doen het samen: we 
voeren het gesprek tussen 
bewoners, gemeente en andere 
institutionele partijen over zowel 
de lange termijn als concrete 
acties op de korte termijn.

Dát is Echt De Esch!

echtdeesch.nl

Leo van Duijvendijk & Mieke van Leeuwen



 Wijktuin | Stichting Groenwaarde

Echt 
De Esch

De unieke 
kernwaarden 

1. De kwaliteiten van woonwijk 
 De Esch zijn ruimte en rust, 

unieke natuurgebieden en toch 
dicht bij de stad. De mix en 
diversiteit van woningen kan 
beter.

2. De (natuurlijke) groene 
infrastructuur is een groot goed: 
versterken wat er al is, uitbreiden 
en verbinden.

3. De Esch is een bestemming en 
geen doorgangsgebied.

4. Er is behoefte aan 
bewonersinitiatief en samenhang 
tussen voorzieningen, sport, 
cultuur en welzijn.

5. We doen het samen: we 
voeren het gesprek tussen 
bewoners, gemeente en andere 
institutionele partijen over zowel 
de lange termijn als concrete 
acties op de korte termijn.

Dát is Echt De Esch!

echtdeesch.nl

Paul Wiese & Herbert van Sluys



 Wijktuin | Stichting GroenwaardeEcht 
De Esch

De unieke 
kernwaarden 

1. De kwaliteiten van woonwijk 
 De Esch zijn ruimte en rust, 

unieke natuurgebieden en toch 
dicht bij de stad. De mix en 
diversiteit van woningen kan 
beter.

2. De (natuurlijke) groene 
infrastructuur is een groot goed: 
versterken wat er al is, uitbreiden 
en verbinden.

3. De Esch is een bestemming en 
geen doorgangsgebied.

4. Er is behoefte aan 
bewonersinitiatief en samenhang 
tussen voorzieningen, sport, 
cultuur en welzijn.

5. We doen het samen: we 
voeren het gesprek tussen 
bewoners, gemeente en andere 
institutionele partijen over zowel 
de lange termijn als concrete 
acties op de korte termijn.

Dát is Echt De Esch!

echtdeesch.nl

Peter Zuurbier & Ben van Rooij



Echt 
De Esch

De unieke 
kernwaarden 

1. De kwaliteiten van woonwijk 
 De Esch zijn ruimte en rust, 

unieke natuurgebieden en toch 
dicht bij de stad. De mix en 
diversiteit van woningen kan 
beter.

2. De (natuurlijke) groene 
infrastructuur is een groot goed: 
versterken wat er al is, uitbreiden 
en verbinden.

3. De Esch is een bestemming en 
geen doorgangsgebied.

4. Er is behoefte aan 
bewonersinitiatief en samenhang 
tussen voorzieningen, sport, 
cultuur en welzijn.

5. We doen het samen: we 
voeren het gesprek tussen 
bewoners, gemeente en andere 
institutionele partijen over zowel 
de lange termijn als concrete 
acties op de korte termijn.

Dát is Echt De Esch!

echtdeesch.nl

Tom Bakkers & Anita Kornman



Echt 
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De unieke 
kernwaarden 

1. De kwaliteiten van woonwijk 
 De Esch zijn ruimte en rust, 

unieke natuurgebieden en toch 
dicht bij de stad. De mix en 
diversiteit van woningen kan 
beter.

2. De (natuurlijke) groene 
infrastructuur is een groot goed: 
versterken wat er al is, uitbreiden 
en verbinden.

3. De Esch is een bestemming en 
geen doorgangsgebied.

4. Er is behoefte aan 
bewonersinitiatief en samenhang 
tussen voorzieningen, sport, 
cultuur en welzijn.

5. We doen het samen: we 
voeren het gesprek tussen 
bewoners, gemeente en andere 
institutionele partijen over zowel 
de lange termijn als concrete 
acties op de korte termijn.

Dát is Echt De Esch!

echtdeesch.nl

Joeri Viergever & Koen de Boo



De unieke 
kernwaarden 

Hoe nu verder in het vervolg?
Het waardentraject is geen afgerond geheel maar de start 
van plannen en initiatieven om de kwaliteiten van de wijk te 
behouden en te verbeteren. Deze kernwaarden zijn daarbij 
richtinggevend en kunnen gebruikt worden als criteria om 
ontwikkelingen die op de wijk afkomen te beoordelen en zo 
nodig bij te sturen. De verdere uitwerking van de kernwaarden 
zal plaatsvinden in nauwe samenspraak met de partners.  
Om deze vervolgstappen te concretiseren wordt een 
kalender opgesteld.

Dát is Echt De Esch!

echtdeesch.nlechtdeesch.nl





Leo van Duijvendijk

Mieke van Leeuwen

Lot Mertens

Ben van Rooij

Anja van 
Ditmarsch

Anita 
Kornman Koen 

de Boo

Niels Vrije

Joeri Viergever



Bedankt en tot een 
volgende keer! 

#openateliers

Echt
De Esch www.echtdeesch.nl


