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Plannen Ingelumer dorpsplein

Het plan gaat vooral over het gebied rondom het dorpshuis, maar ook over een aantrekkelijke route naar de
kerk en bijbehorende parkeerplaats. Landschapsarchitectuur Arcadis maakt het volgende ontwerp.
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Hier is het plangebied weergegeven. ook het grasveldje naast het huidige parkeerterrein is hierin meegenomen.

 

Knelpunten plangebied

• Dorpshuis niet zichtbaar vanaf de weg

• Grote functionele ruimte met hoofdzakelijk parkeerfunctie

• Weinig intiem

• Kaatsveld en Dorpshuis gaan geen relatie met elkaar aan

• Dorpshuis heeft veel blinde gevels. Entree aan noordzijde, oriëntatie gebouw op zuidzijde

 

Kansen plangebied

• Ligging naast Kaatsveld, uitwisseling van bezoekers kan levendigheid versterken

• Aantrekkelijke route naar de kerk en bijhorende parkeerplaats

• Zicht op open landschap

• Veel ruimte dus nog veel mogelijkheden

• Renovatie Dorpshuis
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En dit is dan het plan zoals het eruit kan komen te zien. U ziet dat het hele plein is opgevrolijkt met
verschillende kleuren bestrating. En verder zijn er plannen voor een kaatsmuur, waar de jeugd natuurlijk van
alles mee kan doen zoals kaatsen en voetballen. Verder is er achter de muur plaats voor een hangplek voor de
jeugd. Parkeren kan in principe overal in de grijze gebieden.

En doormiddel van bomen en struiken wordt het nu wat kale plein een stuk gezelliger gemaakt.
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En tot slot een paar voorbeelden van bomen en stuiken die zouden kunnen worden gebruikt. De kaatsmuur
kan eventueel ook nog als welkomsbord worden gebruikt. En de hangplek voor de jeugd kennen we nu
natuurlijk ook al.

U ziet; het zou een stuk gezelliger kunnen worden rondom Skerne Wibe!

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:
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