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Ontwerp je eigen wijk 

In Rotterdam komt een nieuwe stad in Merwe. Maar hoe moet deze wijk er 

uit komen te zien? Er moet bijvoorbeeld bedacht worden hoe de huizen er 

uit zien, waar de kinderen kunnen spelen, hoe de wijk wordt ingedeeld en 

waar je je hond kunt uitlaten. Het moet een wijk worden waar de bewoners 

zich veilig voelen en op hun gemak kunnen leven. En bovenal moet de wijk 

helemaal duurzaam zijn. Maar hoe ziet zo’n wijk er dan uit..? 

 

 

 

De BrainTrigger opdrachten van de Buitenruimte Battle: 

Ontwerp een duurzame wijk en buitenruimte (HBO). 

Of… 

Ontwerp een duurzame woning in deze wijk (MBO). 

Of… 

Ontwerp een duurzame speelplek in deze wijk (Voortgezet 

Onderwijs). 

 

 

Moeilijk? We helpen je op weg. Op de volgende pagina’s vind je de 

stappen naar jouw eigen oplossing. 
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STAP 1: WAT ZOU JIJ GRAAG WILLEN? 

Bedenk wat jij zelf graag zou willen in de wijk of woning. Wat voor 

plekken moeten er allemaal zijn? Wat moet je er allemaal kunnen 

doen? Wat zouden je kleine broertjes en zusjes leuk vinden? Maar 

ook: welke voorzieningen stellen je oma of opa op prijs? Schrijf de 

losse woorden op een vel. 

 

STAP 2: HOE ZIET DE WIJK ER UIT? 

Nu probeer je je te verplaatsen naar de wijk. Hoe zou die eruit zien? 

Hoe groot zijn de huizen? Waar staan de auto’s? Of misschien is het 

wel een wijk waar geen mensen met auto’s wonen. Misschien is er 

wel een gezamenlijke tuin waar de bewoners samen voor zorgen en 

van genieten. Een plek voor dieren waar de kinderen uit de wijk voor 

zorgen. Een plek waar de bewoners van en met elkaar kunnen leren. 

We zijn benieuwd naar jouw idee voor (een onderdeel van) de wijk, 

(een onderdeel in) de buitentruimte (park, parkeerplaatsen, 

fietsenstallingen?), woning of speelruimte. Geef je fantasie de vrije 

loop in een brainstorm en schrijf je idee voor (een onderdeel in) de 

wijk op!  

 

STAP 3: DUURZAAM! 

Bedenk wat jouw wijk, onderdeel van de buitenruimte, speelplek of 

woning duurzaam kan maken. Welke materialen zijn er gebruikt en 

waar komt de energie vandaan? Is er nog wel een beetje groen? 

Maken veel mensen gebruik van jouw ontwerp? 

Hoe duurzamer jouw ontwerp, hoe beter! 
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STAP 4: JOUW IDEE 

Misschien ben je in stap 3 al tot heel veel leuke ideeën gekomen voor 

de wijk….  

Het is tijd om je idee te gaan kiezen. Vaak is het eerste idee waar je 

aan dacht het beste! Maar als je meer ideeën hebt bespreek je ze 

gewoon eens met anderen en vraag ze vooral om redenen waarom je 

idee wel goed is.  

Kies het beste idee en omschrijf het in een soort reclameboodschap 

van maximaal 25 woorden. Je idee is geboren! Alles mag! Het kan 

niet gek genoeg! 

 

STAP 5: DE UITWERKING 

Maak een tekening van je ontwerp. Het mooiste is het als je een 3D 

ontwerp kunt maken, bijvoorbeeld in Sketchup. Maar presenteer je 

ontwerp zoals jij dat wilt.  

Op internet vind je veel tekeningen en foto’s van verschillende 

wijken. Kijk voor inspiratie op http://www.destraad.nl/ en 

www.urban2020.nl.  

Misschien kun je je idee wel toepassen of combineren met ideeën of 

plaatjes die al op het internet staan… (maar kopieer GEEN 

afbeeldingen naar de website van Buitenruimte Battle!) 

  

http://www.destraad.nl/
http://www.urban2020.nl/
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STAP 6: PRESENTEREN 

Zend je idee of ontwerp in op http://www.braintrigger-

challenge.nl/opdrachten/design/buitenruimte-battle. 

Dat kan door te klikken op ‘Inzending Aanmaken’.  

Presenteer jouw teksten en beelden (foto’s, ingescande tekeningen, 

filmpjes) op de website. Probeer jouw idee als het ware te verkopen!  

 

Wat zijn de redenen dat jouw plek de beste is om in te verpozen? En 

wat is er duurzaam aan jouw idee/ontwerp? 

 

Voeg steeds nieuwe plaatjes/teksten toe. Een soort hoofdstukjes zeg 

maar… Bijvoorbeeld: wat kost het? Voor wie is het bedoeld? Van 

welke materialen is jouw idee gemaakt? Wat zijn de voordelen? Hoe 

ben je op het idee gekomen?  Presenteer het op de site.  

 
 

STAP 7: STEMMEN WERVEN 

Vraag iedereen die je kent om op je idee te stemmen. Je kunt je 

ontwerp, uitvinding of idee promoten door op de pagina met jouw 

inzending te gaan staan en dan op de icoontjes van sociale 

netwerksites te klikken en bijvoorbeeld ‘’Twitter’’ of “Facebook” te 

selecteren. Je kunt natuurlijk ook iedereen die je kent mailen met de 

vraag om op je idee te stemmen. 

 

Veel succes… en plezier! 

http://www.braintrigger-challenge.nl/opdrachten/design/buitenruimte-battle
http://www.braintrigger-challenge.nl/opdrachten/design/buitenruimte-battle

