Baanpark
Wa rm en h u izen

Omvang in ha:

2

Ontwerper(s):

Saline Verhoeven

Opdrachtgever(s):

Gemeente Schagen

Jaar van ontwerp:

2017

Thema:

Openbare ruimte

Opgave:
Het Baanpark aan de Baan in Warmenhuizen was een verouderd park en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Paden
en verharding waren gedateerd en aan vernieuwing toe. Ook de ecologische inrichting kon veel beter. De gemeente Schagen
schakelde Natuurlijke Zaken in om het ontwerp te maken en de participatie van parkgebruikers te organiseren.
Aanpak
Natuurlijke Zaken bereidde de thema’s ruimtelijke beleving, padenstructuur en beleving van het water voor in aanloop naar
het ontwerpproces. Keuzes voor de bewoners werden aan de hand van verschillende afbeeldingen helder en inzichtelijk
gemaakt, waardoor de bewonersavond gestructureerd verliep. Het resultaat van de avond gaf daardoor heldere kaders en
richting aan het maken van een voorlopig ontwerp.
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