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Detail amphitheater
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Marjan Nijland PORTFOLIO

Opdr.gever: DAR

Jaar:  2016 │ 2017

Partijen: ouders van 
schoolgaande kinderen,
gemeente, middenstand, 
schoolbestuur, omwonenden,
ijsbaanvereniging, SBB

Herontwikkeling 
terrein achter mfc Noordbroek

Projectorganisatie en advies bij het 
omvormen van het braakliggende terrein 
achter multifunctioneel centrum. 
Recreatief aantrekkelijk maken voor 
brede doelgroep zowel schoolgaande 
kinderen als verenigingsleven. 
 

Impressie van speelterrein 

oktober 2016

Verenigingsleven

400 m. ijsbaan in het projectgebied. 
Amphitheater voor voorstelling van 
toneel- of uitvoering, zangverenging. 
Bootcamp, jeu de boules, wandelroute, 
ruimte voor bijv. stratenvolleybal of
voetbal toernooi.

ni
jla
nd

Aanplant 
bomen en heesters

Grondverzet en profileren van de speelheuvels juli 2016. 
Na veel overleg door initiatiefnemers, met betroken 
partijen, het informeren en vooral ook enthousiasmeren 
van mensen voor het plan worden er in het voorjaar van 
2017 samen met de schoolkinderen van de Inspecteur 
Americaschool bomen aangeplant.

Boomplantdag 
22 maart 2017

< Eerste schets 
  mei 2016  

Visualiseren >
en uitzetten
grondwerk met 
initiatiefnemers

juli 2016
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Visualisaties en 
haalbaarheidsonderzoek

- ter verduideling van een plan
-  vergunningaanvraag
-  welstandcommissie
- onderbouwen met budgetcheck 
- grove raming t.b.v. haalbaarheid

Opdr.gever: Het Driespan

Jaar:  2012

Partijen:  Schooldirecteur
  Facilitair manager,
  Hoofd behandeling  
  Kempenhaeghe
  Hovenier 

Inrichtingsvoorstel 
De Muldersteeg Oosterhout

School verbonden aan Kempenhaege
onderzoekskliniek. Diverse wensen 
en eisen vertalen in een totaalplan
waarin de verschillende functies 
een plek krijgen.

Realisatie 2012

Stadsspeelbos Sittard

Startoverleg op locatie. Met de gemeente 
kijken en beoordelen wat er aan geschikte 
elementen en beplanting staat om te 
handhaven. Tevens uitéénzetten hoe we 
het aanpakken en inrichten. Begeleiding 
tijdens de uitvoering.

Waterspeelplek
Gebroeklaan Roermond

Opknappen van twee bestaande 
speelplekken in de wijk Maasniel.
Eén ervan wordt ingericht als water-
speelplek. Over dit lager gelegen 
terrein moet het overtollig water 
afkomstig vanaf de Gebroeklaan 
afgevoerd worden naar de Maasnielderbeek.

Opdr.gever: Gemeente
  Sittard

Jaar:  2013

Opdr.gever: Gemeente
  Roermond

  2011

Zwetkade Wateringen

Recreatie en landschapselementen
inpassen in agrarisch,
landelijk gebied.

Opdr.gever: Gemeente Westland

Jaar:  2013


