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Verharde en onverharde plekken.. !
Hallo! Wij zijn twee weken geleden als een ech-
te filmploeg op pad geweest. Als presentatrices 
en cameravrouwen gingen we op zoek naar 
verharde, stenige plekken in de stad 
en naar onverharde, groene plekken in de stad. 
Hoe voelen deze plekken? Wat ruik en hoor je? 
Waar kan je leuk spelen? Hoe maak je een wijk 
zo, dat het een gezonde wijk wordt? Wij hebben 
dit onderzocht en op beeld vastgelegd. 
Daarna zijn we een maquette gaan bouwen van 
een gezonde wijk. We maakten het zo dat de 
wijk aantrekkelijk en gezond zou worden om te 
wonen en leven. We hebben gebruik gemaakt 
van verschillende materialen. Ook zo benieuwd 
hoe de gezonde wijk er volgens ons uit moet 
zien? En weet je wie ons hier bij geholpen 
heeft? Lees maar snel verder! 

De film	  !
Voordat we als filmploeg op on-
derzoek uitgingen, werden de 
rollen verdeeld. De camera-
vrouwen kregen nog wat tips 
over de werking van de camera. 
De film is te zien op: 
www.aorta.nu 
www.clickf1.nl  

De maquettes	  !
De tweede les werden delen 
van de wijk Hoograven opnieuw 
ingericht met als doel er een 
gezonde wijk van te maken. 
Meer groen stond hier centraal.

Deze krant is gemaakt in de Nieuw Rotsoord in Utrecht. 
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www.mixstation.nl 
Mix Station is een project van Click F1 

Plattegrond 
 
Een plattegrond is een tekening 
van een gebied of een stad. Je 
kijkt ernaar van bovenaf. Hier zie 
je een plattegrond van een deel 
van Hoograven. Samen kijken 
we waar nieuw Rotsoord ligt. 
Daarna geven we op de platte-
grond aan waar de stenige en 
groene plekken zich bevinden in 
Hoograven.
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Fenne en Merel hebben  de waanzige boomhut van 1 verdieping gemaakt

Info voor 
ouders  
 
Deze krant is een project van Archi-
tectuurcentrum Aorta en Click F1. 
Onder de noemer ‘Straatbeelden’ 
worden kinderen bekend gemaakt met 
architectuur, cultureel erfgoed en me-
dia. In het project Stadsjungle, gaf 
Landschapsarchitecte Arda van Hels-
dingen input over de gezonde wijk 
met verharde en onverharde plekken 
en mediacoach Esli Doosje maakte 
samen met de kinderen de film en 
produceerde deze krant.

De gezonde wijken
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Interview juf Arda  !
Hoe oud bent u? 
“48 jaar.” !
Wat zijn uw lievelingskleuren? 
“Blauw, oranje, rood” !
Wat is uw beroep? 
“Landschapsarchitect” !
Wat is er leuk aan uw beroep? 
“Dingen maken en met natuur bezig 
zijn.” !
Wat is uw lievelingsdier? 
“Dolfijn” !
Wat is het mooiste wat u ooit ontwor-
pen heeft? 
“Een park” !
Wat doet u het liefst op een groene plek? 
“Wandelen, lezen, kijken naar planten.” !
Wat is uw favoriete plek in Hoograven? 
“Mijn moestuin bij Rotsoord.” !!

Jasmijn en Madelene met hun Speeltuin der jungles

Josephine en Razan hebben een tropische speeltuin gemaakt

Het project werd mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht 


