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Ideeën voor het Muziekplein
Er zijn nieuwe ideeën voor het Muziekplein in Terwijde. Ontwikkelaar Eigenheid Vastgoed wil een
multifunctioneel gebouw bouwen op het plein en de gemeente werkt aan een plan voor de openbare
ruimte. Er komt ook een Tiny Forest.
Geschiedenis van het Muziekplein
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Tiny Forest
Nieuw gebouw en openbare ruimte
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Schetsontwerp Muziekplein
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Ideeën voor de openbare ruimte
Sommige ideeën van de buurtbijeenkomst
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Schetsontwerp Muziekplein inclusief Tiny Forest

Ontwerp van Tiny Forest in de huidige situatie

