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Parkeer eens iets anders

De nieuwe flexibele, persoonlijke manier van recreeren
in de verharde openbare ruimte.
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VERGROOT UW WONING
Stadsbewoners hebben het vaak niet voor het
kiezen: een etagewoning met een klein balkon, of
een benedenwoning met een achterplaatsje. Een
tuin zit er meestal niet in, vooral niet aan de
voorzijde van de woning. Het uitzicht uit het
voorraam bestaat meestal uit geparkeerde auto's en
voorbijkomend verkeer.
Met de VOERTUIN wordt dat allemaal anders: of u
nu op de begane grond woont of boven, u kunt op
de bestrating voor uw huis uw eigen tuin parkeren.
En niet zomaar een tuin, maar een zorgvuldig
eigentijds ontworpen mobiele tuin, waarin u de
volledige vrijheid heeft deze naar uw wens in te
richten en te gebruiken.

De VOERTUIN kan een gazon zijn, waarin bloemen tussen het gras opkomen. De VOERTUIN
kan een zandbak zijn, waar kinderen kunnen spelen of waar u uw grootste en meest
fantastische zandkasteel kan bouwen samen met de buren. De VOERTUIN kan een
bloemenzee zijn, waarin het hele jaar door steeds nieuwe kleuren te voorschijn komen en
waaruit heerlijke geuren zich door de straat verspreiden. De VOERTUIN kan een bos van twee
bomen zijn, of een terras voor drie stoelen, of een vijver voor vier seizoenen. De mogelijkheden
zijn alleen beperkt door uw eigen vindingrijkheid. En doordat de VOERTUIN in de openbare
ruimte staat, daagt hij uit tot delen met de buren, in het ontwerp, onderhoud en gebruik.

DE RUIMTE IS VAN IEDEREEN
Er is ruimte voor uw woning, namelijk het trottoir, de
parkeerplaats. Dit is openbare ruimte, dus van
iedereen, dus ook van u. Vanuit deze gedachte is
de VOERTUIN ontwikkeld. De openbare ruimte kan
door u worden gebruikt en opgewaardeerd, zodat
zowel u als al uw buren en alle passanten meer van
de ruimte genieten. Autobezitters konden dit al,
door hun auto daar te parkeren, waar zij dat
wensten, op speciaal daarvoor gereserveerde
parkeerplaatsen.
De VOERTUIN maakt dit nu ook mogelijk zonder
het bezit van een auto of rijbewijs. De parkeerplaats
voor uw woning wordt voortaan door u gebruikt
zoals u dat wenst, op en rond de naar uw smaak
ingerichte voertuin. Voor u gelden nu geen andere
regels meer dan voor de automobilisten. En als u
de voertuin wenst te verplaatsen, is dat moeiteloos
te doen. Ook handig als u gaat verhuizen!
VOERTUIN.NL

GEEF DE STRAAT WEER KLEUR
Veel stadsstraten zijn volledig verhard, van trottoir
via rijbaan en parkeerplaatsen weer naar trottoir.
Hier en daar een boom met een vierkante meter
aarde daaromheen. De kleur moet komen van de
jassen van voorbijgangers, en van de geparkeerde
auto's. Steeds dezelfde franse en japanse kleuren
met steeds dezelfde franse en japanse vormen.
De VOERTUIN is ontworpen door een internationaal
team van ontwerpers, en heeft een uitstraling die
past bij de moderne levensgenieter in de stad. De
vormen en kleuren zullen in elke straat opvallen, en
bovendien is er keus uit een prachtig palet van
eigentijdse kleuren. Als uw straat wel iets vrolijks kan
gebruiken, denkt u dan eens aan een VOERTUIN!

01 Eigenwijs roze

04 Blue blue world

07 Lumineus

02 Beaujolais

05 Sky unlimited

08 Future green

03 Signaalrood

06 Koeler dan koel

09 Fluorissant

VEILIG EN ZORGELOOS
De VOERTUIN is solide en vandaalbestendig
uitgevoerd in 4mm polyester, door en door
gekleurd. Ze staat op vier wielen en is te verrijden
met behulp van een elektromotor aan het voorwiel.
In geparkeerde toestand kan zij worden
geblokkeerd. Zij kan zonder moeite een volle bak
aarde en een ruime hoeveelheid beplanting dragen,
en dan kunt u er nog gerust bovenop klimmen.
De VOERTUIN voldoet aan alle voorwaarden om
zich op de openbare weg te mogen bevinden, en
kan daarom overal geplaatst worden, waar andere
motorvoertuigen ook mogen staan. U hoeft voor de
VOERTUIN echter geen wegenbelasting te betalen,
en ook de APK-keuring is op de VOERTUIN niet van
toepassing. Wel de lol maar niet de zorgen dus.
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VOERTUIN V1.0
Afmetingen
Afmetingen uitwendig:
Lengte:
3,950 m
Breedte:
1,540 m
Hoogte:
0,590 m
Afmetingen inwendig:
Lengte:
3,050 m
Breedte:
1,190 m
Diepte:
0,260 m
0,940 m3
320 kg
1.200 kg

3950

3050

Volume inwendig:
Massa onbeladen:
Max. Belading:

Aandrijving:
Type motor:
Motorvermogen:
Max. Snelheid:

elektromotor aan
voorwiel
2,6 kW
5 km/u

Categorie RDW:

motorvoertuig met
beperkte snelheid
Kentekenverplichting:
NEEN
Rijbewijsverplichting:
NEEN
Keuringsplicht:
NEEN
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