Groene ruimte Vermiljoen-Indigo

SIERKERSEN

KABELBAAN
SPELAANLEIDING
OBSTAKELPARCOUR
SPEELTOREN
WATERSPEELPLAATS
SCHOMMEL

HEESTERS
lage vlinderstruiken
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hortensia’s
STEIGER
onder voorbehoud
MONUMENT
KETI KOTI
onder voorbehoud

ONTMOETEN EN VERBINDEN
De binnenruimte tussen de Vermiljoen- en Indigoflat wordt een
plek die verbindt. Op sociaal gebied verbindt het de bewoners en
op groen vlak wordt de verbinding versterkt tussen de oevers van
de Gouw en het groen tussen de flats.
Het gebied wordt aantrekkelijker, recreatiever en beter beleefbaar.
PARKEREN
Er zijn zes garageboxen gesloopt waardoor er een grotere open
ruimte is ontstaan tussen de Vermiljoen en de overgebleven 		
garageboxen.
De Vermiljoen heeft twee achteringangen gekregen zodat 		
bewoners makkelijker naar hun auto’s op het achter gelegen 		
parkeerterrein kunnen gaan.
Het parkeren wordt langs de Martin Luther Kingweg weggehaald
en tegen het parkeerterrein van de Indigo aangeplakt. Er gaan geen
parkeerplekken verloren.
MEER GROEN
Er komt meer groen bij. Dit komt namelijk omdat de Martin
Luther Kingweg smaller wordt en het voetpad dat langs de rijweg
ligt (aan westzijde, Gouwzijde) opgeheven wordt.
Het voetpad aan de oostzijde (langs Kleurrijk) en het voetpad door
het gazon langs de gouw blijven beide bestaan.
VERBINDEN EN SPELEN
Er wordt een pad een pad toegevoegd door de groene binnenruimte die de verbinding vormt tussen de toekomstige nieuwbouw
(oude locatie sporthal) en Gouw. Deze loper wordt aan beide
zijden begeleid door sierkersen. Er is voor deze bomen gekozen
omdat ze niet groot worden (6m), voor weinig schaduw zorgen en
een mooie bloei hebben in het voorjaar.
In de loper zelf komen beplantingsvakken om het geheel groener
te maken. Deze vakken zorgen er daarnaast voor dat er geen breed
pad ontstaat maar eerder een soort slingerpad. Hierdoor zijn we
niet bang dat het gebruikt gaat worden voor scooters. De snelste
route blijft Koningsgeel-Indigostraat.
De loper zelf is een recreatieve speelroute met spelaanleidingen
(hinkelbaan, twister, stammen, stappaaltjes en keien). Met in het
midden een waterspeelplaats.
Voor kleine kinderen is de loper ideaal om veilig op te steppen, te
fietsen en te wandelen doordat is gekozen voor asfalt
(multifunctioneel)
In het groen is ruimte voor een kabelbaan, schommel, speeltoren
met klimladders en een parcours met obstakels.

