
Enige tijd geleden heeft de gemeente Dalfsen een werkdocument laten opstellen waarin de bijzondere
archeologische vondsten in de openbare ruimte van Oosterdalfsen een plek krijgen.
Dit document is te vinden op de website van de gemeente Dalfsen.
Langs de eeuwenoude Oude Middenweg (inclusief Barnsteen en Langzwaard), worden plekken gecreëerd die
verbinding, ontmoeting en familieleven stimuleren en bewoners (en anderen) informeren over de unieke
geschiedenis van deze plek. Deze familieweg wordt de sociale as van de buurt. Op de plek waar de
eeuwenoude weg loopt komt een groene strook van gras, wadi’s, beplanting en een karrespoor van stenen. De
weg verandert elke keer van functie. Zo wordt de weg een zitplaats, een speelplaats, een ontmoetingsplek,
een zandbak, een seizoentuin en een barbecue plek. Alle elementen zijn geïnspireerd op de archeologische
vondsten uit de wijk en vertellen verhalen over 5000 jaar familieleven. In het midden wordt de weg een
heuvel; een centrale ontmoetingsplek met verdiepende informatie over de archeologische vondsten.
 
In de gemeente Dalfsen willen wij het heden, verleden en recreëren verbinden. In de oudste wijk van Dalfsen
is daarom extra aandacht voor archeologie en ontmoeten in de openbare ruimte. Hiervoor heeft de gemeente
samen met een architect een plan opgevat, waarin de betekenis van de archeologische vondsten in de
openbare ruimte een plek krijgt. Hierover heeft oktober 2021 een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. 
 Voor meer info: www.dalfsen.nl/dalfsen-oosterdalfsen

In deze nieuwsbrief leest u meer over het
familiepad en de seizoenstuinen.
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SPEELVOORZIENING/FAMILIEPAD

UITVOERING WERKZAAMHEDEN
FAMILIEPAD
Vanwege de lange levertijden van de elementen en
de technische uitwerking/-haalbaarheid vanuit het 
 ontwerp is ervoor gekozen om de aanleg van het
pad in 2 delen uit te voeren.
De elementen die geen lange levertijd hebben
brengen we vóór de bouwvak aan.

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u
contact opnemen met Sarah Ririhena van de
Sallandse Wegenbouw:
s.ririhena@sallandsewegenbouw.com



Start werkzaamheden week 28 t/m eind week
29 
Speeltoestellen en waterspeelplaats worden
aangebracht (gedeelte bij Barnsteen) 
Overige attributen van het pad worden week
46/47 aangebracht. 

Onderstaande planning is onder voorbehoud 

PLANNING

Heeft u vragen  over de 
werkzaamheden? Neemt u gerust contact op met
omgevingsmanager Sarah Ririhena, zij staat u graag te
woord.
Sarah is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag 
 tussen 8.00 - 17.00 uur   via: 06 -520 340 49
Of stuur een email naar:
s.ririhena@sallandsewegenbouw.com

VRAGEN?

De drie seizoenstuinen maken duidelijk hoe dichtbij de hunebedbouwers bij de natuur stonden en laten de
huidige bewoners nadenken over hun eigen relatie met planten en seizoenen. In het ontwerp zijn drie
seizoenstuinen ingetekend. Voor één tuin willen wij de bewoners een eigen  invulling en beheer geven. De
overige seizoenstuinen  worden over gelaten aan de gemeente om een mooie invulling aan te geven.
Momenteel zijn hier nog gespreken over gaande met enkele bewoners om enkele randzaken, afspraken en
haalbaarheid te bespreken.

Meedenken over de invulling van één van de seizoenstuinen?
Tijdens de informatiebijeenkomst hebben vier bewoners zich aangemeld om te participeren in de aanleg , het
beheer en het onderhoud van de seizoenstuinen . Er wordt nu door deze bewoners nagedacht over de
invulling van één van de seizoenstuinen. Daarnaast hebben ze meegedacht over het spel dat op de
picknicktafel wordt gegraveerd. Mocht u ook interesse hebben om mee te denken over de invulling van één
van de seizoenstuinen dan kunt u dit doorgeven aan Petra Nieuwland van de Gemeente Dalfsen. Haar
mailadres is p.nieuwland@dalfsen.nl.

SEIZOENSTUINEN
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