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Toelichting op schetsontwerp t’Dok - 01-10-2020
Bestrating:
- Voorterrein geheel bestraten met betontegels;
- Rondom de dierenverblijven de bestrating verbreden;
- Slinger-wandelpad door de dierenweide aanleggen van GraviLyn;
- Langs de afrastering grasbetontegels aanbrengen.
Hekwerk:
- Nieuw hekwerk van deels hardhouten planken/balkjes (kinderboerderijstijl) en deels draadmathekwerk.
- Hardhouten poorten.
Beschoeiing:
- Rond de watergang een kunststof beschoeiing 40cm boven.
Vijver/waterbakken:
- Op het voorplein komt een vijver van hergebruikte betontegels.
- In de dierenweide niet al te ver van de watergang, wordt een ondiepe
ronde kunstof vijverbak ingegraven.
- Rondom de vijver worden tegels aangebracht.
Bomen:
- Op het voorplein zorgt een boom voor schaduw.
- In de dierenweide komen twee voorjaarsbloeiende/herfstverkleurende
bomen.
- In de dierenweide komt een groepje fruitbomen te staan.
- De bomen worden beschermd met een hekwerk van draadmat of houten
planken/latten.
Grondwerk:
- Op het terrein komen verhogingen/ glooiingen in het gazon.
- Drainageleidingen ontwateren de dierenweide.
- Tussen vijver/waterbak en sloot komt een gedraineerd zandstrand voor
de emoes.
Boomstammen:
- Tussen de huidige boomstammen komt een speelplaats van
boomstammen en autobanden voor de geiten.
- Het zandstrand wordt afgescheiden door boomstammen.
Overig:
- Op het voorplein komt een zitmuur en zitplateau van hergebruikte
betontegels en restmateriaal.
- In de buurt van waterelementen komt een vorstvrije buitenkraan te
staan.
- Voor het terrein komt een overdekt eikenhouten informatiebord te
staan.

