Várkerület 35.

vízjáték

Tűztorony

a "Hűség kútja"

alacsony, elfogyó támfal

hulladékgyűjtő
kiskockakő sáv

sötétszürke gránit lapburkolat

faveremrácsba ültetett fa

6 méter fénypontmagasságú, utcai
világítás

kötésbe rakott gránit kiskockakő
burkolat korlátozott, engedélyhez
kötött gépjárműforgalom számára,
süllyesztett szegéllyel

kerékpárút a burkolatban 5
méterenként kőlapba mart
piktogrammal

tömbkő lépcső

sötétszürke gránt burkolat 15 cm
széles, változó hosszúságú
elemekből, az ívek vonalát követve

Hűség kútja

vízáteresztő rétegrendű, érdesített felületű gránit burkolattal szegélyezett fák

kötésbe rakott sötétszürke gránit kiskockakő burkolat autóbusz közlekedés számára, süllyesztett szegéllyel
világosszürke a Várkerület teljes
hosszán végigfutó gránit sávok

6 méter fénypontmagasságú utcai világítás
sötétszürke gránit lapburkolat

3,5 méter fénypontmagasságú, utcai
világítás

sötétszürke gránit lapburkolat

tömbkő lépcső

3,5 méter fénypontmagasságú utcai világítás

Mária-oszlop
Előkapu tér. 2-4.

kiskockakő sáv

II. részlet

A Várkerület Előkapu felőli környékén a legszélesebb a terület. Nem véletlen, hogy itt volt a legintenzívebb régen is a térhasználat. A Fő tér mellett szükség van egy olyan nagyobb térre, amely fesztiválok, vásárok, nagyobb résztvevőszámra méretezett rendezvények megrendezésére alkalmas (gondolunk itt a
Soproni Ünnepi Hetek, a Soproni Tavaszi Napok, a Soproni Borünnep vagy a Soproni Régi Zenei Napok rendezvényeire is). Ezért az itteni tér egybefüggő, a szintkülönbséget kiegyenlítő megoldásra épül, a tér finoman lelépcsőzik az Ikvahíd felé. Fontos volt, hogy az Előkapu teréhez a kapcsolatot szorosabbra
fűzzük, ezt részben az ott lévő romkert kismértékű, a koncepciónkhoz igazodó megváltoztatásával javasoljuk elérni. Az így kialakuló Várkerület-szakaszon helyeztük el a jelenleg is itt álló két szobrot. A Mária-tornyot és a Hűség Kútját a jelenlegi helyén állítottuk fel, mindkettő részévé vált az új rendezvénytérnek.
Véleményünk szerint a Várkerületen nem kívánatos építmények megjelenése, ezért pavilonok, egyedi, és a köztértervezési koncepciónkhoz illeszkedő design szerint kialakított mobil vásári épületek időszakos megjelenése a jó irány, tervünk ennek a keretét biztosítja.

Sopron - A várkerület revitalizációja - építészeti

tervpályázat

funkcionális - építészeti megújítás, telekalakítás, közterület rendezés

A Várkerület Előkapu környéki része: új rendezvénytér (M 1:200)
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