
RUIMTELIJKE BESCHRIJVING 

ONTWERP “Kop van de Haven” Ringoevers 

 

Optie 2 – Engelse Stijl 

 

Een park in Engelse stijl met een lange zichtlijn over het gras en met golvende rijkbloeiende borders. 

Het park is niet in één keer te overzien, je wordt als het ware het park ingetrokken om alles te 

ontdekken. Doordat je telkens vanuit een ander perspectief kijkt, wordt je steeds weer verrast met 

een ander lijnenspel en plantencombinaties. Het centrale focuspunt zijn de vier bloesembomen die  

op het kruispunt van zichtlijn en looppad staan. Ze vormen een natuurlijk ornament; de bloesem in 

de lente, een parasol in de zomer, een vrolijke noot in de herfst en een sculptuur in de winter. Het 

vlonderterras wordt omsloten door banken en heeft veel zitplekken voor een praatje en gezellig 

samen te komen. Het park biedt privacy om te ontspannen, op het grasveld is voldoende ruimte voor 

sport en spel en rondom het speeltoestel kan de jeugd lekker ravotten. Een plek voor iedereen in een 

groene oase midden in de wijk met voldoende ruimte voor buurtactiviteiten. 

1. Zichtlijn en lijnenspel 

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

verdiepte terras aan water naar de haven. De zichtlijn gaat onder de vier bloesembomen 

door, hierdoor lijkt het park optisch langer. Door het golvende lijnenspel lijkt het park groter 

en heb je meer zicht op het groen. Het biedt meer spanning om te gaan kijken wat er 

allemaal groeit en bloeit. 

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. 

De lange strook beplanting vormt een losse groene afscheiding tussen speeltoestel en 

zichtlijn voor meer spanning en privacy tussen de verschillende parkonderdelen 

3. Grasveld 

Het grasveld biedt ruimte voor sportieve spellen op de lange zichtlijn en rondom het 

speeltoestel. Ruimte voor diverse picknickplekken en om te ontspannen is er rondom de 

bloemeneilanden in het grasveld en meer naar het vlonderterras. Het grasveld kan ook voor 

diverse buurtactiviteiten gebruikt worden, zoals Koningsdag, buurtfeest, spellen dag etc. 

4. Plantvakken 

5a. Beplanting rondom speeltoestel bestaat vooral uit sterke beplanting die tegen een 

stootje kunnen, zodat de jeugd lekker kan ravotten. De Knotwilgen vormen voor een oer 

Hollandse afscheiding tussen park en speeltoestel waar kinderen ongestoord op kunnen 

spelen 

5b. De beplanting richting looppaden en vlonder zijn kleurige bloemrijke Engelse borders. De 

twee planteneilanden in het gazon geven meer spanning en parkbeleving. Je ziet de 

beplanting steeds vanuit een ander oogpunt en heb je telkens een ander zicht op de 

bloemborders.  

 



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

terras ook goed bereikbaar is voor invaliden en kinderwagens. Het vlonderterras is ook 

bereikbaar via het pad langs de kubusbank aan de parkzijde, deze is wel steiler en minder 

geschikt voor minder validen. 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. Het 

vlonderterras is omgeven door brede en smallere vlonderbanken. Op de brede 

vlonderbanken is het heerlijk vertoeven. Op de twee kubusbanken aan de parkzijde kun je 

ook het park inkijken of over de haven en geven extra zitplekken ten opzichte van ontwerp 

optie 1. Het grote vlonderterras met banken vormt een buitenruimte voor allerlei 

buurtactiviteiten. 

 


