
PARKEREN EN FIETSENSTALLING

Een deel van het plein krijgt een parkeerfunctie voor zowel 
auto’s als fietsen. In het plan worden 6 parkeerplaatsen aange-

boden bestemd voor de omliggende functies. Hierdoor wordt 
de parkeerdruk in de directe omgeving verlaagd.

BORDERS EN BEPLANTING

Een groot deel van het plein zal worden ingericht als borders 
met beplanting. De borders zijn verhoogd waardoor deze ook 
als zitelementen kunnen dienen. Tevens dienen de borders als 
keerwanden naar de hoger gelegen delen rondom het plein. 
Het lijnenspel van de borders wordt benadrukt door de 
weelderige beplanting van siergrassen en wilde bloemen. 
Er ontstaat een rijke tuin die niet alleen aantrekkelijk is voor de 
mensen, maar ook voor insecten en andere fauna. 

BESTRATING

Het plein wordt deels voorzien van een harde bestrating. De 
tegels krijgen een overwegende gele kleurtoon. Dit heeft als 
effect dat er duidelijk contrast ontstaat tussen de reeds aan-

wezige bestratingen van de openbare ruimte. Daarnaast heeft 
de gele kleurtoon een positief effect op de hittestress tijdens 
warme zomerdagen. Zo ontstaat een plein dat in alle 
seizoenen en weersomstandigheden een aantrekkelijk verblijf 
kan aanbieden.

VUURSTENEN MUUR

De bestaande vuurstenen muur krijgt een duidelijke herken-

baarheid in het plan. Niet alleen worden grote delen van de 
muur zichtbaar gemaakt, ook wordt de aanwezigheid van de 
muur benadrukt door de begeleiding van leibomen. Bovendien 
is er de optie om een glasplaat in de bestrating op te nemen 
die, de onder maaiveld geleden, fundamenten zichtbaar 
maakt.
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Opgave
Eys heeft ruimte voor het creëren van een nieuwe ontmoetingsplek. Een plek waar men zich toevallig treft 
of kan afspreken om opzettelijk samen te komen. De opgave is dus om een dergelijke plek te ontwerpen, 
waarbij ontmoeting, ook in de toekomst, gefaciliteerd wordt. 

Ontmoeting
Om andere mensen te ontmoeten moeten we het verblijf en het gebruik van het plein stimuleren. 
Het ontwerp moet mensen aantrekken en liefst mensen (voor een bepaalde tijd) vasthouden. De pleinin-

richting moet daarom het verblijf aangenaam te maken. We zorgen voor zitruimte, intimiteit, rugdekking, 
een mooie inrichting en een prettig klimaat. 

Verder moet het plein aanvoelen alsof het ontwerp als een vanzelfsprekend puzzelstuk past in zijn omge-

ving. Dat gevoel kan bereikt worden door de verbinding met het verleden te zoeken en de historie te ge-

bruiken om het plein identiteit te geven. 

Daarnaast bieden we met ons ontwerp ruimte voor activiteiten, zoals een optreden van een lokale mu-

zikant, schilder of artiest, maar ook voor het plaatsen van een tent voor het geven van een feest. Ruimte 
voor activiteiten vraagt om een flexibele open ruimte met een solide ondergrond.

Tot slot kunnen we ontmoeting stimuleren door ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen langs het 
plein komen. Het plein moet onderdeel van routes zijn en daarmee onderdeel van het stedelijk weefsel 
worden. 

AANGENAAM VERBLIJF

Een ruimte voelt prettig aan als deze aan een aantal voorwaarden 
voldoet. Daarbij kunnen we onderscheid maken in voorwaarden 
die gebaseerd zijn in het menselijk instinct en voorwaarden die 
gericht zijn op het bieden van een bepaalde mate van comfort.

Het menselijk instinkt is opzoek naar veiligheid en geborgenheid. 
Het creëren van intieme plekjes met een menselijke schaal en 
maat en het geven van rugdekking in de vorm van wat hogere 
beplanting biedt het gevoel van geborgenheid en veiligheid waar-
naar men instinctief opzoek gaat. 

Daarnaast wensen we een bepaalde mate van comfort. Zo is het 
niet prettig verblijven op een plein waar het hard waait. Het com-

fort bieden we in dit ontwerp door te zorgen voor voldoende 
zitruimte, door rekening te houden met bezonning en door de 
beplanting af te stemmen op de verschillende seizoenen, zodat 
er altijd wel iets in bloei staat. Men wil ten slotte ook iets te zien 
hebben!

ONDERDEEL VAN ROUTES

Vele pleinen zijn van oudsher ontstaan op de kruising van belang-

rijke routes. Dit was het punt waar de meeste kans was om ande-

ren te treffen en daarmee ook de beste plek om te handelen. Om 
de kans op een toevallige ontmoeting te laten toenemen dient 
het nieuwe plein dus onderdeel te zijn van routes. 

In de vormgeving van de plantenborders en zitelementen reke-

ning gehouden met de mogelijkheid om de bocht af te snijden 
voor voetgangers. Hierdoor zal men ook sneller geneigd zijn om 
een pauze in de route in te lassen en op het plein te verblijven.

Ook is het plein het vertrek- en eindpunt voor vele fietsroutes, 
van waaruit de fietsers de Eyserbosweg trotseren, die bekend 
staat om zijn mooie klim. Er is daarom in het ontwerp ook ruimte 
om fietsen te parkeren, zodat ook fietsers even op het plein kun-

nen pauzeren.

FLEXIBELE OPEN RUIMTE

Een plein is van oudsher een stenige open ruimte in het stedelijk 
weefsel en daarmee ook een ruimte waar plek is om met velen 
bijeen te komen. Het is de plek waar ruimte is voor het organise-

ren van evenementen en daarmee in principe de huiskamer voor 
de stad of het dorp. 

Het bieden van die open ruimte en daarmee het faciliteren van 
ruimte voor activiteiten door bijvoorbeeld verenigingen zorgt 
voor het versterken van de sociale cohesie. Met name in de 21ste 
eeuw waar men veel digitale manieren van communiceren heeft, 
is de face-to-face ontmoeting vaak zeldzamer geworden.

In het ontwerp is ook ruimte voor het plaatsen van een kleine 
(demontabele) kiosk waar lokale artiesten kunnen optreden. De 
verhoging kan worden gebruikt als zitelement op het moment dat 
er geen activiteiten op het plein zijn. 

IDENTITEIT

De historie van de plek is de kapstok voor een ontwerp dat als 
vanzelfsprekend op de locatie past.

De historische elementen die deze plek karakter geven zijn:
De vuurstenenwand en gewelven (optioneel) die weer zichtbaar 
worden. Het ontwerp focust de zichtlijn op de wand, die geaccen-

tueerd wordt door Leilinden.

Daarnaast voegen we een Lindeboom toe, een van oudsher sterk 
met de mens verbonden boom. Vooral in de Christelijke cultuur  
is het een gekoesterd en zelfs heilige boom, dikwijls gewijd aan 
vrouwelijke heiligen. De Lindeboom vormt de symbolische ver-
binding tussen kerk en het plein.
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ont·moe·ten (ontmoette, heeft ontmoet) 

1 toevallig tegenkomen, toevallig samenkomen met
2 opzettelijk samenkomen


