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halfverharding

Tussen het plein (hard) en 
de wadi (zacht) komt een 
strook halfverharding. In deze 
tussenstrook staan bomen, 
een bank en kan jeu de boule 
worden gespeeld. Er is ruimte 
voor een wedstrijdveld van 15 x 
3 m, maar er kunnen informeel 
ook meerdere partijen gespeeld 
worden.  

plint rondom

Aan de rand van het plein worden 
hardsteenkleurige banden ingepast 
om te markeren waar het plein 
begint en eindigt. Ook rond het 
dorpshuis wordt een plint gelegd 
om zo de bijzonder functie te 
benadrukken en een visuele relatie 
met het schoolplein te leggen. 
De rand ligt wat hoger, waardoor 
hoogteverschil wordt opgevangen 
en tevens als zitrand gebruikt kan 
worden. Binnen deze plint is ruimte 
voor het terras en evt. optredes. 

bestrating plein

Het plein wordt bestraat met 
nieuw gebakken klinker in 
keperverband. Deze heeft een 
rood/bruine kleur die aansluit 
op de rest van het dorp, maar 
tegelijkertijd een nuanceverschil 
laat zien tussen het plein en de 
straten. Het plein watert af op de 
wadi en heeft voldoende open 
ruimte voor een feesttent of om 
te voetballen. m

at
er

ia
lis

at
ie

 



5

verlichting

Op het plein worden in lijn 
met de lindebomen sobere 
verlichtingsarmaturen geplaatst, 
welke geen lichtvervuiling geven. 
Uitgangspunt is led-verlichting. 
Daarnaast zijn er goede 
mogelijkheden om de lampen 
te koppelen aan het beheer van 
het dorpshuis, zodat bij sociale 
evenementen de verlichting 
sterker of zwakker kan branden. 

hek

Een mooi houten hek als 
entree naar het schoolplein 
zorgt ervoor dat kinderen niet 
rechtstreeks het plein op kunnen 
rennen

Mocht op termijn het 
schoolgebouw vernieuwd 
worden, dan kan ervoor gekozen 
worden om de entree van de 
school op het dorpsplein te 
oriënteren.

bijzonder lichtobject

Om het plein (en het terras) 
tijdens de avonduren sfeer te 
geven wordt voor het dorpshuis 
een bijzonder lichtobject 
geplaatst. Door hier te kiezen 
voor een bijzonder ontwerp / 
uitvoering (bijvoorbeeld gemaakt 
door de kinderen van de 
basisschool) kan dit object een 
karakteristiek herkenningspunt 
in Marssum worden, wellicht 
in combinatie met een 
waterelement
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De bestaande grote boom in de 
wadi krijgt aan de zuid- 
zijde gezelschap van nog drie 
bomen. Hiedoor oogt de wadi 
iets intiemer. 

hagen 

Rond de tuin van de praktijk en  
school wordt met beukenhaag 
de afscheiding gemarkeerd. 
Ook langs de toegangsweg 
naar de voetbalvelden worden 
hagen geplant om een heldere 
scheiding te maken tussen 
prive en openbaar. De toegang 
krijgt daardoor een officielere 
uitstraling. 

lindebomen (tilia)

Om het historische lint vanaf 
de terp naar het buitengebied 
te versterken worden op het 
plein lindebomen gepland. 
Deze vormen visueel een rij die 
aansluit op de linebomen in het 
Franjumbuorsterpaed. 

sierappel (Malus Liset)

Rondom het dorpshuis worden 
op strategische plekken kleine 
bomen geplant. Deze bloeien 
in het voorjaar en geven het 
dorpshuis dan een bijzondere 
uitstraling. 
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kattenstaart moeraswalstro watermunt moerasspirea

gewone ereprijs gewone vlier

De plantensoorten die worden 
gebruikt in een wadi, moeten 
bestand zijn tegen:
• langdurige perioden van 
droogte;
• periodieke, enkele dagen 
durende inundaties;
• relatief voedselrijke 
omstandigheden.

Voorbeelden hiervan zijn:

beplanting wadi

De grasmat van de wadi krijgt 
door het planten van enkele 
struiken en het zaaien van een 
wildmengsel een meer natuurlijke 
uitstraling, met elk seizoen een 
andere uitstraling. Door deze 
planten vooral aan de oostkant 
van de wadi te plaatsen worden 
de geparkeerde auto’s langs 
de Doctor Poptastrjitte minder 
zichtbaar.
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bank

Aan de rand van het plein is een 
19 meter lange bank geplaatst 
als overgang van plein naar wadi. 
De bank heeft geen rugleuning 
en kan dus tweezijdig gebruikt 
worden; zicht op het plein en 
zicht op de jeu de boule baan en 
de wadi.

boomspiegel

De bomen op het plein staan 
in een kleine en sobere 
boomrooster en zijn in de 
bestrating gemarkeerd met een 
rollaag.
De bomenrij tussen de wadi en 
het plein staan ín de bank. De 
lange bank zal hierdoor op deze  
plekken een ronde uitsparing 
krijgen. 

basketbal

In lijn van de bank wordt een 
basketbalnet bevestigd, zonder 
belijning op straat.
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volleybal

Aan de noordkant van de wadi 
is voor incidenteel gebruik een 
ruimte gereserveerd van 9 x 18 
m. voor een tijdelijk volleybalveld.

vogelnest

Onder de bestaande boom wordt 
een vogelnest geplaatst. Wanneer 
mogelijk kan deze schommel 
worden bevestigd aan de boom 
anders wordt er een frame op 
de grond geplaatst waar de 
schommel in wordt gehangen.

bruggetje

Vanaf het ‘eiland’ met de grote 
boom wordt een bruggetje 
gelegd naar de Doctor 
Poptastrjitte om bij nat weer met 
droge voeten aan de overkant te 
kunnen komen en natuurlijk als 
speelaanleiding.
Het houten bruggetje heeft een 
natuurlijke uitstraling.

bank

Rond de bestaande boom wordt 
een boombankje 
geplaatst. Hier kan men midden 
in de wadi genieten van de 
activiteiten of juist de rust. 
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straatkaatsen

Aan de oostkant van de wadi is 
ruimte voor 25 parkeerplaatsen. 
Wanneer de auto’s weg zijn 
is er voldoende ruimte voor 
straatkaatsen. Er is dan 
een ruimte van 10 x 51 m 
beschikbaar.  

veldje

De zuidkant van de wadi is 
een open veldje geschikt als 
trapveldje. Kinderen kunnen hier 
zelf met bijvoorbeeld hun jas een 
doeltje maken. 

zwerfkeien

Tussen de bomen en het groen 
worden zwerfkeien geplaatst. 
Hierop kunnen kinderen spelen 
en zitten.

klimboom

Bij de bomen aan de zuidzijde 
van de wadi wordt een klimboom 
geplaatst. Hierin kan door 
kinderen worden geklommen en 
gespeeld.  
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doorsnede A’-A’’

maten in meters

trottoir
1.78 

rijweg
5.18
 

tuin wadi
17.65

parkeerstrook
4.50

rijweg
7.50

trottoir
1.35

tuin

ruimtereservering straatkaatsen
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A’ A’’

doorsnede AA



doorsnede B’-B’’

maten in meters

plein
17.20

plint
4.25

ruimtereservering volleybal

wadi
variabel

halfverharding
7.00

ruimtereservering jeu de boules

0.20

1.03

0.83

1.08

0.40
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doorsnede A’- A’’
wadi

B ’ B’’

doorsnede BB



doorsnede C’-C’’

maten in meters

pleinruimte tuinplint
5.50 10.85 1.37

1.00
0.80

0.60

1.08
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C’ C’’

doorsnede CC



pad
3.30

parkeren
6.00

rijweg
5.80

groenstrook
1.50

trottoir
1.00

tuin

doorsnede D’-D’’

maten in meters

18
D ’ D’’

doorsnede DD
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