
muziekplein is een proefplein



Een proefplein is niet tijdelijk, 
maar heeft tijdelijke elementen



Zijn tijd gebonden karacter 
ontwikkeld zich in een duurzaam 
ontwerp.



tijdschema

2015 begin 2016 eind 2016 2017 toekomst visie



toekomst visie



2015, leegstand



Na een jaar leeg is het gebouw weg,  we kijken naar de 
mogelijkheiden van het bestaande vloer in het plein.

voormalige supermarkt



Er wordt een openoproep gedaan, wat is voor 
jouw spelen? meer dan 100 briefjes worden daar 
verzameld, oud en jong doen er mee.



Welke woorden zijn het meest gebruikt? we maken 
daar een goed data verzameling van.



2017, Brieven vertaald in 
een ruimtelijk concept



Sommige bestaande vloertegels worden weggehald en wanneer het 
mag, laten we het vloer van de voormalige Albert Heijn staan. We we 
voegen ook extra materiaal toe aan de hele compositie. Het idee is 
een landschap te creeeren die op verschillende manier kan worden 
gebruikt.

Op het parkeer terrein doen we er nog geen interventie, want het 
wordt toch gebruikt.

interactieve landschap op zand DIGITAAL PARCOUR

spelbare overkapping AVONTUURLIJKE TOESTELLEN

vloer om te SKATEN  

kiss en rijd KLEURRIJK ZELFBOUW

natuurlijke tribunne RUSTIG ZITEN

fruitbomen kwekerij NATUUR, ONTMOETEN



interactieve landschap op zand DIGITAAL PARCOUR



spelbare overkapping AVONTUURLIJKE TOESTELLEN

Onder het idee van een wijk die “nooit af is” gaan we de  meest ge-
bruikte woorden van de briefjes vertallen in de “casco van een ty-
pisch Vinex skeleet”. Denk aan tennis tafel, schommels, glijbaan...



kiss en rijd KLEURRIJK ZELFBOUW

Kinderen worden naar school gebracht en op een xden gebruik 
tijdens de pauze om verschillende spelen erop te kunnen doen.



natuurlijke tribunne RUSTIG ZITEN

Dit is een meer rustige plek, voor mensen om te chillen, voorstel-
lingen bekijken, of gewoon om van een hogere overzicht te genie-
ten. Toegankelijk voor oud en jong, en rolstoel.



vloer om te SKATEN  

Maar ook om andere activiteiten te doen, zoals markt evenemen-
ten of andere evenementen die een lekker harden vloer nodig heb-
ben.





toekomst visie



Ooit komt er een gebouw en we gaan, als een accordeon, de bomen die 
we aan het kweken waren verplaatsen naar de parkeer terrein.

nieuw gebouw

gegroeid fruitbomen zijn verplaats naar de een 
goed functionerend parkeer terrein



fruitbomen kwekerij NATUUR, ONTMOETEN

Net als een acordion, gaan we de bomen die we gekweekt hebben 
tijdens ons “proefplein” weer in een nieuwe plein zetten. Parkeer 
plekken kunnen ook mooi zijn.


