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Gwrthglawdd creigiau

Croesfan i
gerddwyr

Mannau parcio
cyfochrog Polion golau newydd

Grisiau mynediad i’r traeth

Promenâd a wal y môr wedi eu
codi. Pen y wal fôr wedi ei chodi i’r
un lefel â phen y promenâd newydd.
Canllawiau ar hyd ymyl y promenâd

Ffordd wedi ei chodi i gyd-fynd â’r
promenâd. Aliniad y ffordd wedi ei
symud i’r de dros y llwybr troed cyfredol.

Llwybr troed a mannau eistedd
cyfredol wedi eu gwaredu

Platfform
pysgota

Mannau parcio

Pileri pont y rheilffordd
Standiau beics a
gorsaf trwsio beics

Plannu blodau gwyllt

Gweler isod am ddarlun 3D
o’r platfform pysgota a grisiau
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Darlun 3d

Gollyngfeydd cyfredol
yn cael eu gwarchod
drwy'r gwrthglawdd

Ymestyn
yr ollyngfa
bresennol

Gwrthglawdd
creigiau i glymu i
mewn â’r cyfredol

Gosod
giatiau
llifogydd
ar ben y
llithrfa
gyfredol

Ramp i gerddwyr a
grisiau mynediad at
y promenâd uwch

Rampiau ffordd i
lawr i’r lefel gyfredol
cyn pont y rheilffordd
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Seddi Polyn golau
Dodrefn picnic Goleufa
Cerrig mawr Gwaith celf ar yr arwyneb
Marcwyr iechyd Plannu coed neu brysgwydd

ALLWEDD

Gwrthglawdd creigiau
Promenâd uwch: Parth gweithgareddau gyda
nodweddion yn cynnwys mannau eistedd, byrddau
picnic a gwaith celf. Yn gyffredinol, “parth dim beicio”
Promenâd uwch: Yn gyffredinol, parth clir 4 medr o
led (o leiaf) at ddefnydd cerddwyr a beicwyr

Lefel daear
cyfredol

Llwybr troed cyfredol

Slab promenâd
concrid

Y wal fôr gyfredol

Gwrthglawdd creigiau

Wal y môr wedi ei chodi

Llwybr troed
cyfredol wedi’i
waredu ar gyfer
ailalinio’r ffordd

Nad yw gwasanaethau'n dangos

AMDDIFFYNFEYDD ARFORDIROL PROMENÂD
HEN GOLWYN A GWELLIANNAU TEITHIO LLESOL
CYNIGION CYNLLUNIO
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DARLUN Y CYNLLUN - DWYREINIOL (SPLASH POINT)8
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DARLUN TORIADOL – TREFNIANT NODWEDDIADOL (DWYRAIN)9

Ramp mynediad i gerddwyr at y promenâd uwch

Grisiau mynediad i gerddwyr at y promenâd uwch

Ffordd – gweler
Darlun y Cynllun

Canllawiau ar hyd
ymyl y promenâd

Mynediad grisiau
at y traeth ar
lanw isel

Gwrthglawdd creigiau

Platfform pysgota

Dangosir lefel y môr ar gyfartaledd llanw uchel

DARLUN 3D – PLATFFORM PYSGOTA A GRISIAU MYNEDIAD I’R TRAETH10
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