
                                                                                             Aan de Gemeenteraad 
                                                                                             t.a.v. de Commissie Beheer 
 
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij verzoek ik u  te overwegen of gras-meubelen een leuke aanvulling  zijn  op het 
gewone straatmeubilair.  Ik denk hierbij aan  het '' strandbed-model''  geheel gemaakt 
van aarde,   bedekt met gras. 
 
VOORDELEN : 
1.   1 persoon kan er op liggen, het hoofdeinde loopt  lichtjes schuin omhoog, waardoor het ook 
relaxed ligt. 
 
2.   In plaats daarvan kunnen er ook 2 of 3 personen OP  zitten. 
 
3.   De  zijkanten  en de  voor- en achterkant van het ligbed loopt lichtjes schuin   naar beneden,  
naar de grond, waardoor maar liefst  8 personen er tegenaan kunnen  hangen als zij op de 
GROND  zitten,   wat toch echt veel relaxter is dan zitten op een vlak grasveld.    
Ik heb het dus over een massieve verhoging in de grasmat, geheel opgebouwd uit aarde en gras, 
maar dan in het meest gebruiksvriendelijke vormpje :   het  "strandbed-model". 
 
4.  Een natuurlijke uitstraling , natuurlijke materialen als aarde en gras..en naast perfect in gebruik  
ook bijzonder geinig om naar te kijken.   (  eventueel met of zonder mini-grastafel daaraan vast) 
 
5.   Kost niet veel om op te zetten    ( al is er de eerste weken wel een hek nodig , rondom, om  
dat de graszoden  dan nog moeten wortelen  )   
 
6.  Is onverwoestbaar , maar  als er dan toch een keer een lapje moet worden hersteld kost dat 
 een klapscheet,   1 graszood kost namelijk slechts   2,50  
 
7.  ik denk wel vrijwilligers te kunnen vinden die dat willen maaien.  1 daarvan ben ik zelf.  
 
Wat let u om mij daar ( in het voorjaar ) eerst 1 van te laten plaatsen , als try-out, zodat ik  u in  
de praktijk kan laten  zien  hoe leuk dat is op zomerse dagen...waarna u kunt beslissen of u er dan  
meer van wilt of juist niet. 
 
Ik verzoek u dit onderwerp ter berde te brengen in de vergadering van Commissie Beheer. 
( in plaats van een inspreekbeurt  mijn  vraag via deze brief  ) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alice de Nijs 
 
ps.  Die gras-meubelen had ik weliswaar zelf bedacht, maar nadien bleek ik bepaald niet de enige te zijn die 
op het idee van gras-meubelen was gekomen, wat te verwachten was, want erg eenvoudig te bedenken en  
te maken.   Kijk op :   Grow your own chair from grass, soil and cardboardframework , 
waar overigens wat slecht gelukte voorbeelden op staan, niet het eenvoudige model dat ik voor ogen heb. 
Het " strandbed-model"   is  multi-fuctioneel  en ik heb geen kartonnen framewerk  nodig om dat op te zetten.   
Click  eventueel ook op de zoekterm strandbedden om een idee te krijgen van het model, geen leuningen  
aan de zijkanten,  waardoor te gebruiken voor liggen en/of zitten, maar dan uiteraard volstrekt anders, 
in zijn geheel , van onderen tot boven,  opgebouwd uit aarde en bedekt met gras 
 
 


