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De invulling van het terrein
FUNCTIES

The Big Barn kent 3 ruimten waar sport bedreven wordt, te weten de loods 'barn' van 600
m2, de kapschuur (half open overkapping) van 120 m2 en een buitenterrein van ongeveer
1,5 ha met een grasweide als verlengstuk van de barn en kapschuur. Er komen verschillende
parcours met hindernissen voor survival, obstacle running en ninja warrior trainingen.
Daarnaast heeft The Big Barn een aantal faciliteiten voor de leden van de in- en outdoor
sportsclub met horeca met receptie en ontvangstruimte, kleed- en doucheruimten en
lockers.
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Aandacht voor impact
Natuur heeft uiteraard een intrinsieke waarde. Maar natuur heeft ook waarde vanwege de
relatie tussen mens en de andere levende wezens. Mensen zijn gezonder en gelukkiger in
een natuurlijke omgeving. Aansluiting bij de omgeving is één van de uitgangspunten van The
Big Barn. Het sporten in de natuur geeft ontspanning maar geeft ook een hernieuwde relatie
tot die natuur. Dit geeft ook de verplichting te zorgen voor het behoud van de natuur en het
cultuurlandschap.
Op het terrein van The Big Barn is de natuurbeleving ook belangrijk onderdeel van de
aantrekkelijkheid van het plan. Waar aanpassingen nodig zijn is het belangrijk rekening te
houden met de natuur, bijvoorbeeld bij het planten van hagen om inkijk te voorkomen. Het
stimuleren van een gezonde bodem en ruimte voor vogels kan een positieve werking
hebben op het bestrijden van hinderlijke insecten als muggen en teken. De luchtkwaliteit kan
worden verbeterd door aanleg van opgaande beplanting. Deze waardering van de natuur
komt ook naar voren in de horeca waar biologische en streekproducten de basis vormen van
de gezonde menukaart.
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Nieuwe energie voor mensen
Locaties in het buitengebied waar we het concept verder willen gaan ontwikkelen
beschikken doorgaans over genoeg grond. Deze gronden kunnen voor een deel ingezet
worden voor het opwekken van stroom door middel van zonnepanelen. Het doel is geen
uitgestrekte velden te realiseren, maar kleinschalige zonneweides specifiek gericht op het
energieverbruik van de locatie en de directe omgeving. Alle gebouwen binnen het concept
worden, daar waar mogelijk, voorzien van zonnepanelen en op het terrein zal een
zonneweide worden gerealiseerd van 2500 m2.De opgewekte stroom zal worden gebruikt
op het terrein van The Big Barn en het naastgelegen recreatiepark.
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