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Groen, plekken en pleintjes
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De afgelopen maanden hebben we in de
herontwikkeling van Savant Alphonsus
naar Dorpsplein Mierlo-Hout gewerkt aan
beeldkwaliteit. Om de stap te kunnen
maken van de abstracte, witte gebouwen
die we eerder lieten zien, naar een meer
realistische invulling. Dat betekent dat we
nadenken over gevelindelingen, materiaalgebruik, kleurstellingen en meer. Maar
nadenken over gebouwen kan alleen als
we ons ook een beeld vormen van de buitenruimten. Daarom besteden we in deze
fase ook veel aandacht aan een groene
inrichting en aan plekken in de buitenlucht die aantrekkelijk zijn voor ontmoeting. Gelukkig gaan deze twee richtingen
ook goed samen. Daarbij maken we ook
graag gebruik van de bestaande kapel, die
straks mooi in de toekomstige kloostertuin staat, en van al aanwezige volwassen
bomen.
De kloostertuin
Het grote groene hart in de kloostertuin
biedt ruimte voor buitenactiviteiten en
verblijven. De grote boom die nu ook al
prijkt in het midden van het Alphonsusplantsoen biedt de nodige beschutting,

natuurwaarde, kleurenpracht en, niet te
vergeten, schaduw. Dat laatste is zeker
van belang in tijden waarbij de zon steeds
feller gaat schijnen. Tegen de hittestress,
zoals dat in vakjargon zo mooi heet. Tegelijkertijd willen we ook graag enkele
plekken realiseren waar volop van de zon
te genieten is. Afwisseling van zonnige en
goed beschaduwde plekken is daarom
één van de invalshoeken. Dat sluit meteen ook aan bij onze insteek dat we plekken willen realiseren waar grotere groepen
mensen bijeen kunnen komen, en meer
intieme plekken voor kleinschaliger gesprekken.
Groen dek
Naast de invulling van groen in de binnenhof is er ruimte voor borders met
groen en gevelgroen. De gebieden tussen de woongebouwen nabij het spoor
zijn semi-openbaar en worden ingericht
met een groen dek in de vorm van sedum
en ander weelderig groen. De verhoging
in het landschap creëert een plek met
overzicht en is uiteraard ook een mooie
plek om te zitten. De trappen worden
geïntegreerd met een hellingbaan. Het

hofje dat ontstaat tussen de oudbouw
en nieuwbouw aan de Hoofdstraat heeft
een meer besloten karakter en krijgt een
groene invulling. Ook een fijne plek om te
verpozen.
Aan de noordzijde van de kapel komt een
pleintje dat veel verschillende functies
zou kunnen hebben. Dat komt omdat dit
pleintje direct geschakeld is aan toekomstige kantoorruimte, en anderzijds juist
onderdeel uitmaakt van een min of meer
vanzelfsprekende route door de tuin. Wellicht is dit dé ontmoetingsplek voor bewoners, zorgmedewerkers en alle anderen
uit Mierlo-Hout.
Ruimte voor beweging
Nu zouden we in de buitenruimte ook
graag ruimte willen geven aan beweging.
We kunnen van alles verzinnen. Maar wat
spreekt jullie aan? Waar is volgens jullie
behoefte aan als het gaat om bewegen
in een groene omgeving? We horen het
graag. Deel je mening via de redactie van
Ons Mierlo-Hout of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. Volg ons project op www.
dorpspleinmierlohout.nl en Facebook.
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