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Zornotzan, herriaren erdigunean, egungo
tren geralekuak hartzen duen eremuan eta
berauen inguru gertuan.

Trenbidea lurperatzea eta geraleku berri
baten eraketaz baliatzea Zelaieta
Zentroaren, hau da, kulturgunearen
osagarria kontsideratuko den eraikina
garatzeko.

Egungo azaleko trenbidearen trazaerak
iparraldeko gunearen garapena eta
erdigunearekiko loturak oztopatzen
dituelako.

Herritarrez gain, tren erabiltzaileentzat. Proposamena fase bakar batean
gauzatzeko aukera ikusten da.

Diagnosia

Kokapena

Esku-hartze prozesuaHelburuak eta estrategiak

Helburuak

Estrategiak

Egungo egoera
Arazoa
Azaleko geralekuak irisgarritasun trabak agertzen
ditu. Makinak, pasonibela eta zoladura irristakorrak
espazioaren irisgarritasun falta agerian uzten duten
adierazle gutxi batzuk baino ez dira.

Irisgarritasuna bermatzea

Irtenbidea
Oztoporik gabeko bide eta espazioak garatzea.

Arazoa
Iparralde aldean espazio publikoek abandonatze eta
degradazio prozesua jasan izan dute urte askotan
zehar. Baita ekipamendu publikoek ere.

Oinezkoak gailentzea

Arazoa
Trenbidea herria zatitzen duen elementu gisa
ulertzen da. Iparralde eta hegoaldearen arteko
lotura falta horrek fluxuak baldintzatzen ditu eta
herritarren erosotasunean eragiten du. Nahiz eta
eremuaren hobekuntzarako nahiak agertu diren, ez
dira inoiz gauzatu.

Loturak berreskuratzea

Irtenbidea
Oinezkoei zuzendutako bide berri bati esker
pixkanaka gunearen bizitza publikoa berpiztea.

Irtenbidea
Itxitako pasabideari (konexioari) erantzuna ematea.

Trenbidea lurperatzea Kale berri bat sortzea Elementu konektoreez baliatzea

Proposamena
Gaur egun azaleko geralekuak hartzen duen
espazioa (trenbidea barne hartuta) kale berri batean
bilakatzea. Espazio publikoa garatzeko aukera
ematen du honek.

Proposamena
Trenbidea lur azpian sartzea, betiere egungo
trazaera mantenduko dela bermatuz. Horrela,
espazio irisgarriak landuko dira bai lurrazalean eta
baita lur azpian ere.

Proposamena
Geraleku berria izango da iparraldeko eta
hegoaldeko guneen arteko loturaren gakoa.

Google it!

Eremuaren egungo egoera

Lortu nahi diren loturak Eraispenak

Eraitsi osteko egoera Loturak sortu eta berreskuratzea Eraikinen altxatzea

Herritarrek garraio publikoaren linea baten ondorioak bizi izan dituzte
urteetan zehar. Lurraldea bi zatitan bereizten duen Bilbo-Bermeo trenbidea
inpaktu bisual eta paisajistiko gogorra suposatzeaz gain, barrera
urbanistikoa ere bada. Inguruko elementu naturalekiko, bereziki paraleloki
garatzen den errekarekiko lotura falta sumatzen da. Aipaturiko horri,
espazioak agertzen dituen narriadura egoera eta irisgarritasun gabezia
gehitu behar zaizkio.

Gaur egun, geralekutik hegoaldera doan azaleran biltzen da nagusiki
herriko bizitza, pixkanaka trenbidetik iparraldera gelditzen den espazio
publiko zein ekipamenduen erabilera indargabetzen ari
delarik. Horrek “ciudad dormitorio” delakoa bultzatu du aipaturiko
gunean. Izan ere, momentura arte, eta ez denbora luzerako, Ixerbekoa
kiroldegia da gune honek duen ekipamendu publiko bakarra,
kirol-ekipamendua, alegia.

Laburbilduz, eremuan dauden eraikin hutsek, erabilerarik gabeko orubeek
eta ekipamendu publikoen gabeziak eta hauen ordezkapenak eragina izan
dute, eta ez bereziki positiboa. Horrez gain, zentroarekiko eta metro
gutxitara kokatzen den kulturgunearekiko lotura faltak ere garrantzitsuak
dira.

Trenbidetik iparralderako eremu honek festetako txosnagunea osatzen du
urtean behin, eta hortaz, soilik urtean aste batez gozatzen du herriko giroaz.
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