
RUIMTELIJKE BESCHRIJVING 

ONTWERP “Kop van de Haven” Ringoevers  
 

Optie 1 – Open Park 

 

Een open park met veel rust en ruimte met een groot grasveld zeer geschikt voor diverse 

buitenactiviteiten. Op het grote grasveld kun je picknicken, sport en spel beoefenen en voor de jeugd 

is er genoeg ruimte om te spelen. Het gras loopt over in het vlonderterras, waar aan het water 

heerlijk vertoeven is op de zit- en ligbanken. De brede plantvakken aan de zijkanten schermen de 

straat af en draagt bij aan de ontspannen sfeer in het park. Door het open karakter van het park is 

het een perfecte plek om af te spreken voor een praatje, een spelletje of te sporten, daarnaast biedt 

het vele mogelijkheden voor grotere buurtactiviteiten. Het park is de sociale ontmoetingsplek in de 

wijk voor jong en oud, waarvoor iedereen wat te beleven valt. 

1. Zichtlijn en lijnenspel 

Vanaf de bank met de haag als achterwand is een brede vrije zichtlijn over het grasveld en 

het verdiepte terras over het water van de haven. Door het golvende lijnenspel en het brede 

gazon lijkt het park optisch langer en breder en door het zicht op de haven wordt het 

ruimtelijke gevoel nog meer versterkt.  

2. Speeltoestel 

Het obstakelparcours is een speeluitdaging voor kinderen, de vele soorten bewegingen en 

evenwichtshandelingen bevorderen de lichamelijke activiteit op een speelse manier. Het 

samenspelen op het toestel bevordert ook de sociale vaardigheden door elkaar op het 

toestel te passeren en worden er meer vriendschappen afgesloten. 

3. Grasveld 

Op het grote grasveld rondom het speeltoestel is veel ruimte voor sportieve spellen. Meer 

naar de haven is er ruimte voor diverse picknickplekken en om te ontspannen. Het grasveld 

kan ook voor diverse buurtactiviteiten gebruikt worden, zoals Koningsdag, buurtfeest, 

spellen dag etc. 

4. Plantvakken 

De borders aan de zijkanten vormen een buffer met de straat voor meer groenbeleving en 

privacy, zodat je in een groene oase midden in de woonwijk kunt ontspannen in een 

bloemrijke omgeving. De beplanting zal vooral bestaan uit bloemheesters, vaste planten en 

siergrassen. De bloemen zullen ook bijen en vlinders aantrekken. De gebruikte bomen zijn 

waardplanten voor insecten en vogels, zodat er naast de plantenwereld ook veel van de 

dierenwereld te zien zal zijn. 

5. Paden 

Er is alleen een wandelpad vanaf de zijkanten naar het verdiepte terras aan het water, zodat 

het terras ook goed bereikbaar is voor invaliden en kinderwagens. Doordat er geen andere 

paden in het park zijn creëren wij een optimale groene beleving 

6. Vlonderterras 

Het verdiepte vlonderterras aan het water geeft een optimale verbinding met het water, aan 

de zijkanten is gelegenheid om te zitten op de zit- en ligbanken en via de ‘luie’ traptreden is 

het vlonderterras direct bereikbaar vanaf de straat. Door de open verbinding met het grote 



grasveld loop je zo van terras het gras op, zodat bij meerdere groepen mensen het niet te 

druk overkomt. 


