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Beste bezoekers van de informatieavonden inrichtingsplan Groenmarkt,

Op de laatste avond, 2 juli, hebben we toegezegd dat het voorlopig ontwerp in 3D wordt 

uitgewerkt en dat wij dit na de zomer aan u zullen toesturen.

In dit document vindt u een aantal eenvoudige 3D beelden. Het zijn ruwe beelden uit het 

3D model. De beelden geven een ruimtelijke indruk van het plein op ooghoogte en vanuit 

vogelperspectief. De beelden tonen niet zoals het er echt uit komt te zien. Zo zijn de gevels 

van de bebouwing niet uitgewerkt maar als vlakken weergegeven. De beplantingsvakken zijn 

niet uitgewerkt in planten maar in deze beelden groene blokken die de grens van de beplanting 

aangeven. Ook voor de bomen en het speelobject geldt dat ze in deze beelden worden 

aangeduid maar nog niet precies zijn uitgewerkt. Maar de ruwe 3D beelden geven wel een 

accurate weergave van de schaal van het plein, ook in relatie tot de hoogte van de bebouwing, en 

laten zien dat het een besloten en groene plek wordt waar overdag zon opvalt. Het beeld op de 

voorkant van dit document geeft wel een indruk van de sfeer en beplanting. 

Het document bevat ook een eenvoudig 3D beeld van de kade. Inmiddels is duidelijk geworden 

dat het huidige talud gehandhaafd wordt.

Tot slot bevat het document beelden van de bezonning op diverse tijdstippen op een dag in 

augustus.



Bovenop speellandschap (9 augustus 10:00 uur)

rubbere speelbult

beplantingsborder
halfverharde verdiept plein

hoge stoep/zitrand

Liander gebouw

schommel op rubbere ondergrond

Singelgrachtblok



Vogelvucht (9 augustus 10:00 uur)

rubbere speelbult

beplantingsborder
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Liander gebouw
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Singelgrachtblok



Kade in zuidelijke richting (9 augustus 19:00 uur)

trottoir gebakken klinkers

beplantingsborder. +/-1m hoog

houten zitelement

Singelgrachtblok



Schaduw/zon studie (9 augustus 9:00 uur)
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Schaduw/zon studie (9 augustus 12:00 uur)
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Schaduw/zon studie (9 augustus 15:00 uur)
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Schaduw/zon studie (9 augustus 18:00 uur)
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