Project Borger-Oost
Uw ideeën

Tijdens de bijeenkomst op donderdagavond 14 maart j.l. in MFA Het Hunzehuys
te Borger werd u uitgenodigd om uw ideeën met ons te delen, zodat wij
gezamenlijk naar een nieuwe inrichting van dit gebied toe kunnen werken.
Dit document is een samenvating van uw ideeën.

2 april 2019

PARKEREN EN VERKEER
ROTONDE
 Huidige bestrating bij rotonde is 'fantasieloos' rotonde richting
molenstraat is een goed voorbeeld
 Rotonde kleurrijker aankleden
 Rotonde vergroten/verruimen i.v.m. doorgang
LANG PARKEREN
 Lang parkeren terrein bestraten (5x)
 Eerder borden plaatsen m.b.t. lang parkeren (2x)
 Parkeerplaats duidelijker toegankelijk maken (verwijderen slagboom)
 Oplaadpunten plaatsen bij parkeerplaats
 Afwatering lang parkeren verbeteren
 Gebied tusen promenscare en hunebed inrichten voor parkeren met
oplaadpunten voor auto's
 Campers en caravans niet meer parkeren na zonsondergang
VERKEER
 Functionaliteit fietsbrug behouden in oude staat (zie oude foto), brug is
nu gevaarlijk voor fietsers ( geen afscheiding N374)
 Doorgaand verkeer via Buinerstraat zoveel mogelijk mijden
 Ingang parallelweg bij AIVN overzichtelijker en veiliger maken (3x)
 Snelheid N374 vanaf Buinen naar Borger 60 km p/u maken (2x)
 Flitspalen neerzetten
 Rotonde bij de Baander na afslag De Drift een inhaalverbod of
doorgetrokken streep plaatsen
 Snelheids borden maken van de bomen

GROENVOORZIENING
SCOUTING
 Willen graag gebruik gaan maken van het perceel naast hun gebouw aan
de Marslanderweg
 Natuurlijkere overgang van bosperceel bij het scouting gebouw richting
Buinen-Schoonoordkanaal
 Voedselpad goed idee, geeft aan dat hun terrein gebruikt kan worden
voor bereiden van het geplukte voedel in overleg
 Perceel naast scouting gebouw wordt vaak gebruikt voor
speeldoeleinden, scouting kan toiletten aanbieden
 Bospad aanleggen door het bos van scouting richting mammoet pad.
Kunnen eventueel zelf onderhoud regelen. Daarentegen vragen ze wel
de mogelijkheid om dan eventueel uit te kunnen breiden.
WANDELEN
 Voedselpad/bos aanmaken (5x)
 Wandelpaden aanleggen
 Belevingsroute maken voor wandelen, fietsen, joggen inclusief
voedselbos
 Paden om te joggen/powerwalking
 Pad maken via bestaande zandpad naar Hunebedcentrum
 Flonders o.i.d. plaatsen
 Educatief voor jong en oud
 Moeraspad door moerasland
 Bospad
AANZICHT BORGER-OOST ALGEMEEN
 Dode boom bij rotonde opruimen of opnieuw planten (3x)
 Stobbe omgevallen boom onderspitten
 Ingang Borger-Oost met groene struiken en bloemen
 Bermen goed onderhouden (ook bij N374) (2x)
 Vuilnisbakken plaatsen
 Grote diversiteit aan planten en bomen
 Scheiding veen/zand laten zien en beleven in het landschap
 Snoeien van de bomen (scheiding Hunzedal/Dingspel)
 Haag verwijderen iv.m. overzicht bij parkeerplaats
 Aanplanten singel naar Tuin en Hof
 Bos of struiken planten met paden erdoor (bijvoorbeeld natuurbos)

 Een strook van 7,5 tot 10 meter gazon + parkeerruimte voor
langparkeren. Een hunebed en een vijver er achter.
BUINEN-SCHOONOORD KANAAL
 Kanovaart/ fluisterbootjes in het kanaal
 Kanaal gebruiken voor zwemmen/schaatsen/varen
ANDERS
 Recreatieveld met picknicktafels
 Gezellige stopplaats voor fietsers en wandelaars

KUNSTWERK, HERKENNINGSTEKEN, BRUG
BRUG
 Brug met mammoet-look
 Hunebed als brug
 Brug authentieken uitstraling geven, wel fietsonderdoorgang behouden
(2x)
 Brug in de vorm van een turfschip met een uitkijkpost
 Bij de Buinerbrug toren van opgestapelde flinten in verschillende felle
kleuren geverfd (bijna fluoriserend)
 Kunstwerk van Willem Kind bij de brug
 Brug als toegang van Borger maken
 Toegang maken met brug van links naar rechts van het wandelgebied
 Brug is nu gevaarlijk voor fietsers, geen afscheiding tussen N374 en
fietspad
ANDERS
 Hub in de vorm van een hunebed voorzien van zonnepanelen
 Als het kunstwerk wordt verplaatst dan graag na de 5e boom aan het
wandelpad naar het hunebed of aan de zuidzijde van de n374
graag.markering
 Groot hunebed als markering (2x)

ANDERE ZAKEN M.B.T. PROJECT BORGER-OOST
HORECA
 Bistro/mogelijkheid om te lunchen, koffie te drinken, ijsje te halen
 Bistro bij hunebed Buinerstraat voor kleinere hapjes
ZONNE-ENERGIE
 Zonnepanelen plaatsen
 Zonneveld aanleggen, eventueel met een Kiosk (i.c.m. aanleg gebied
tussen Promenscare en Hunebed ingericht als parkeerplaats)
HONDEN
 Hondenuitlaatplaats op mammoetpad verbieden of prullebakken
plaatsen
 Oplossing bedenken voor hondenuitwerpselen
VERDER NOG
 Kanaal Buinen-Schoonoord laten meanderen
 Historie van het gebied zichtbaar maken net zoals de toeristische route
in Nieuw-Buinen (welke route?) d.m.v. info borden
 Wegvlak omlaagbrengen tot waterniveau en beide kanten afbakenen
met glaswand zodat je op wateroppervlakte kijkt. Vroeger was hier een
voorde. Breng de Buiner Voorde weer terug.
 Bewoner van de Kubbing: “Wij zijn er erg op tegen dat aan de kant van
de Kubbing ook maar iets komt. Rust van bewoners kan verstoord
worden. Indringers (eventueel) in de tuin en uitzicht is misschien weg”.
 Mammoet spektakel op Buinerveld

ZAKEN NIET M.B.T. PROJECT BORGER-OOST
 Minder ganzen in het kanaal

