Gebiedsatelier Zwarte Waterzone
Terugkoppeling - 5 juli
Oeverateliers Beeldkwaliteit
1. De stadskade

1

2

groene binnenplaats
flexibel gebruik

aanlegplaats

Natuurlijke materialen passend in de groene omgeving

hotel

1

37

watertrap

De Stadskade ligt buitendijks en is een levendige ontmoetingsplek voor
wijk en stad. De kades langs het Zwarte Water worden zo veel mogelijk
vergroend en er is ruimte om aan het water te zitten of een ‘ommetje’ te
maken. De gebouwen op de Stadskade hebben een industriële uitstraling.

2

vergroende kade

1. Waardoor wordt de openbare ruimte een levendige ontmoetingsplek?
2. Welke functies in de gebouwen zijn hiervoor belangrijk?
3. Welke uitstraling moeten de gebouwen krijgen?

(ACTIVITEITEN) OPENBARE RUIMTE

PROGRAMMA GEBOUWEN

ARCHITECTUUR EN MATERIAAL

1

Sportplek zoals bij het Lubeckplein

32

‘Stadsfoyer’, prijzen aangepast op inkomen

59

Duurzaam: gebruik van gesloopte materialen

2

Fitness in openbare ruimte

33

Openbaar toilet

60

Natuurlijke materialen

3

Bosschages, beschutting, bomen

34

Ateliers

61

Groene gevels/daken

4

Maximale ruimte aan het water

35

Hostel boetiekhotel

62

Natuurlijke materialen passend in de groene omgeving

5

Voorkom parkeerproblemen

36

Buurtcafé/bruincafé

63

Terug laten komen van de bestaande/verleden:
verbindingen/identiteit

6

Openluchttheater/evenementenveldje

37

Restaurant zoals in Zwartsluis

64

Oude haven gebouwen/pakhuis/industrieel houden

7

Route(s) rond het gebied?

38

Café met terras aan het water: groot genoeg en beschutting

65

Link met oude Leenman werf

8

Verbeteren toegankelijkheid

39

Sociale ontmoetingsplek

66

Volkse uitstraling (rafelrandjes)

9

Flaneren

40

’s Avonds óók programma, ook voor veiligheid. Sluitingstijd?!

67

Pastelkleuren: ‘ginger terre’

10

Bredere trap

41

Dakterras/ rooftop bar op hotel

68

Niet te donker qua kleur steen, meerdere kleuren

11

Pootjebaden

42

Geen grote kantoorlocatie

69

Industrieel

12

Pauzeplek Deltion, voorzieningen zoals: zitplekken en afvalbakken

43

Plek voor ‘goedkope koffie’

70

Zonnepanelen

13

Plek om te eten zowel buiten als binnen

44

Skybar

71

Industrieel (niet te duister)

14

Markt

45

Bazaar

72

Rustige moderne architectuur

15

Kleine festivals

46

Kunstenaars

73

Niet te donker qua kleur steen, meerdere kleuren

16

Trappen

47

Eetmarkt, markthal, foodcourt

74

Industrieel

17

Terras op waterniveau

48

Sauna complex

75

Gevels/daken (MRVDV)

18

Veel groen

49

Brasserie

76

Groene uitstraling (natuur inclusief): terrassenappartement

19

Rolstoelvriendelijk

50

Jong en oud

78

Industrieel gecombineerd met groene gevels

20

Goede ontsluiting voor veilig fietsverkeer (vanuit Stadshagen)

51

Evenementen

21

Waterrecreatie: sub, kajak, zwem mogelijkheden

52

Podium (vanaf water?): Buitenconcert, theather en
expositieruimte, kleinkunst

22

Ruimte voor groen of verblijven onder bomen

23

Lopen langs water, zit mogelijkheden

24

Ondergronds parkeren (dijkhoogte benutten)

25

Skaten

26

Attractiepunt. Reuzenrad!

27

“Waterval” bij trap

28

Route naar binnenstad

29

Ontmoeten

30

Beplantingsplan

31

Paviljoen

HAVEN

INSPIRATIE PROJECTEN
79

Kades van Hamburg

VERDERE AANDACHT/ OVERIGE OPMERKINGEN

53

Zeilboot bij aanleghaven: diepgang voldoende

80

Studenten Deltion een rol geven

54

Watertaxi en sloepverhuur/elektrisch bootje vanaf hotel

81

P&R buiten de stad (shuttle)

55

Park op dak bootjeshaven

82

Alle culturen

56

Watersportcentrum: historische schepen ten toonstellen

83

Hotel hoeft niet aan het water

57

Kanoverhuur

84

CO2 gerelateerd

58

Liefst geen dak boven boten, indien wel een dak dan geen
weerspiegelend dak

Gebiedsatelier Zwarte Waterzone
Terugkoppeling - 5 juli
Oeverateliers Beeldkwaliteit
2. De oevers & het oeverpark

1

2

verhoogd gedeelte oeverpark

23

Wel doorgang voor looproute

24

Rolstoel?

Pad, niet altijd onder water? 7

bruggetje

steigers
stapstenen

natuurlijke groene oevers
natuurlijk spelen

De oevers en het oeverpark worden openbaar toegankelijk en uitnodigend
ingericht met nieuwe wandelroutes, zit- en speelplekken. Het buitendijkse
gebied kan veilig overstromen en krijgt een natuurlijke en waterrijke
uitstraling als onderdeel van de uiterwaarden van het Zwarte Water.

1
6

14

Hittestress > verkoeling bankjes?

25

2

Uitkijken over water

1. Wat is er volgens u nodig voor aantrekkelijke en uitnodigende oevers?
2. Welke plekken lenen zich het beste voor welke functies?
3. Waarmee kan de waterbeleving langs de oevers worden vergroot?

Houtenvlonder. Duurzaam 8

(ACTIVITEITEN) OPENBARE RUIMTE

11

Eilandje? Ruig.

9

Mooi uitzicht bij bankjes

FLORA EN FAUNA

1

Er moeten activiteiten komen, dat is de reden om te komen

32

Speelplekken 8-12 jaar?

56

Oevers toegankelijk voor dieren

2

Struiken in water onderhouden/snoeien > zodat er geen
kapvergunning nodig is

33

Grenzen trekken qua gebruik, toe-eigening

57

Plek otters

3

Circulair, hergebruik van materialen

34

Spullen v.d. bewoners moet niet uit de hand lopen ‘trampolines’

58

Wilgen

4

Zo natuurlijk mogelijk

35

Doorlopende wandelpaden

59

Bevers

5

Bruggetje > duurzaam

36

Geen smalle paden

60

Verlichting

6

Uitkijken over water

37

Niet te strak

61

Biodiversiteit

7

Pad, niet altijd onder water?
Wel interessant, kindproof, ouderenproof, skeelerproof

38

Natuurspeelplaats of spelaanleidingen

62

Mens & dier

63

Bomen laten staan

64

Variatie in begroeiing

65

Hoogteverschil bomen/struiken

8
9

Houtenvlonder. Duurzaam
Mooi uitzicht bij bankjes

10

Geen park, maar uiterwaarde, geen overlast van ganzen

11

Eilandje? Ruig.

12

Schepnet. Stapsteen

13

Bewegwijzering

14

Hittestress > verkoeling bankjes?

15

Educatie: sterrenwacht

16

Avontuurlijk speelplek
Hoogwater/laagwater > inrichten
Waterbeleving > delen stromen altijd over > is dat goed

VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID
39
40

Toegankelijkheid voor mindervalide en kinderwagen
Kind veilig

42

Wel doorgang voor looproute

66

(Water) dieren

43

Rolstoel?

67

Wilde bloemen, natte beplanting

68

Dynamiek van de natuur

69

Biodiversiteit bomen/groen

70

Ontwerpen op bijv. microklimaat

Dijkbrigade
Sociale controle
Bijvoorbeeld Kampen

45

Drukte/reuring zorgt voor veiligheid

46

Veiligheid

Onder de Twistvliet brug, wat gebeurt daar?

18

Fruitbomen/voedselbos

47

Goede bereikbaarheid

19

Picknicktafel

48

‘Hufterproof’

Klooiberg als voorbeeld!

21

Verlichting goed afstemmen op natuur etc.

22

Geen honden uitlaatplek

23

Geen dode hoeken

24

Brugwachtershuisje bij betrekken

25

Wel/ geen zwem/zandstrandje

26

Steiger

27

Mooie plek voor stallen fietsen voor passanten

28

Reuring houden

29

Gezonde omgeving met mogelijkheid tot sporten:
Voetbal, basketbal, calisthenics

30

Natuurzwembad in het Zwarte Water met boeien

31

Calisthenics veld met uitzicht op Peperbus

Je moet het water kunnen zien!

Kind-, ouderen- en skeelerproof

17

20

Open vanaf de dijk

41

44

Sociale controle
Beheer

ARCHITECTUUR EN MATERIAAL
49

Natuur inclusief bouwen

VERDERE AANDACHT/ OVERIGE OPMERKINGEN
50

Stankoverlast, riool overstort

51

Peilmaten NAP

52

Ben ik wel welkom als niet bewoner

53

Well community

54

Bushalte

55

In het totaalplan moet er plek zijn voor de jeugd
Klooienberg?
Geen hangplekken

Veiligheid

Wel openhouden, zicht niet belemmeren

Gebiedsatelier Zwarte Waterzone
Terugkoppeling - 5 juli
Oeverateliers Beeldkwaliteit
3. Het binnengebied

1

2

pakketpunt
ontmoetingsplek

groene straatjes
Hier een bankje 14

steiger

hofje

brede trap

hofje

1

In de Zwarte Waterzone woon je in compacte, gevarieerde en intieme
woonbuurtjes. De woningen liggen op een veilige hoogte op een parkeergarage.
De auto is uit het zicht en het dek is dus autovrij. Via straatjes en hoven loop je
tussen de woningen door naar de groene randen en oevers van het Zwarte Water.

2

1. Wat zou u een belangrijke woonkwaliteit vinden als u hier woont?
2. Wat zou u een belangrijke omgevingskwaliteit vinden als u hier niet woont?
3. Hoe kan ‘buitendijks bouwen’ zichtbaar worden gemaakt in de architectuur?

(ACTIVITEITEN) OPENBARE RUIMTE

ARCHITECTUUR EN MATERIAAL

VERDERE AANDACHT/ OVERIGE OPMERKINGEN

1

Park met veel bomen (meer het tussengebied van de Hanze en Dijkzicht)

23

Hout, groen, natuurlijke materialen. Geen beton, geen groene gevels.

44

Het was onduidelijk hoe hoog het dek ten opzichte van de dijk ligt. Ligt het nou hoger of lager…

2

Toegankelijke oevers voor dieren

24

Hergebruik van materialen

45

Hoe zit het met de vervuilde grond?

46

Overzichtelijk (weet waar je bent)

3

Natuurbeleving/ educatie

4

Openbare ruimte die uitnodigt tot sporten en bewegen

5

Meneer wil een café binnendijks (bij Schippersinternaat/ Twistvliegweg/Bachlaan)

6

Niet veel mensen hebben een eigen buitenruimte. De grote van de woning bepaald
of mensen sneller naar buiten trekken. 40-50 m2 is klein en dan moet er dus echt
wel een fijne goede en levendige openbare ruimte zijn.

7

Veldje/volleybalveld/ zand

Bijv. bomen > snijplanken/vlonderhout/speelelement/bankje
Laat originele elementen van Holtenbroek terugkomen in het
nieuwe plan
25

Houtbouw?

26

Uitpandige balkons verspringend

27

Lichtere architectuur

28

NOM-woningen

Mevrouw ziet haar hardlooprondje al rondom de Hanze. En ziet dit als een teken van levendigheid

29

Zonnepanelen met opslag voor energie

30

Sfeer ‘Kraanbolwerk’, wel open

Denk na over avond/overdag. Weinig mensen zijn er overdag i.v.m. werk waardoor het misschien minder
levendig is en dus mensen misschien minder snel door dit gebied lopen. ’s Avonds doen mensen misschien de
gordijnen dicht…

8

Het omliggende groen naar binnen trekken, geen losstaande wereld creëren

9

Elementen van het omliggende groen/ de oevers naar binnen trekken

10

Verlichting langs oever. Niet te fel, dan zie je niks meer van het water, je wordt
verblind. Daarnaast is verlichting storend voor natuur.

31

Lichte omgeving, zon & schaduw inval

11

Uit de wind kunnen zitten op bijvoorbeeld de trappen

32

Geveltuin, weinig beton, gemixte bouw, mix in gebruik m2

12

Maak niet Stadshagen na > het moet echt anders

33

Veel diversiteit in gevels/diepte/hoogte

34

Dakterrassen

35

Lichte uitstraling bouw

36

Groene gevels en groene/blauwe daken
Gemixte bewoning sociaal

13
14
15

Speelplekken voor jonge kinderen, kindvriendelijk en met een bankje voor ouders
Hier een bankje
Zwemmen leuk, maar moet wel goed en veilig worden georganiseerd.
Niet alleen een steiger maken, dit lokt uit tot zwemmen terwijl het misschien niet
veilig is/overlast ect. Denk dus goed na waar wel en waar niet.

16

Vooral bankjes langs de oever, mooi uitzicht. Maar ook langs de wijk
Holtenbroek.

37

17

Geen hekken veel groen

38

18

Groene elementen

39

Dakterrassen

19

Zorgen dat je geen onkruid krijgt, gevel/verharding

40

Beng eisen gebouwen

20

Autoloos

41

Groen randen langs gebouwen

21

Speelplek voor kinderen

42

Eigen warmtepomp

43

‘Geen schaduw’

22

Waterdoorlatende verharding

VEILIGHEID, TOEGANKELIJKHEID EN LEVENDIGHEID

Geen warmtenet zelfvoorzienend collectief

47

Hoe veilig is het parkeren i.v.m. elektrische auto’s (brand)?

48

Denk na over elektrisch opladen van auto’s en de mogelijkheid

49

Levendigheid

Relatie binnen/buiten is dus belangrijk
De bewoners van Holtenbroek moeten het gevoel hebben dat ‘alles okay’ is wanneer ze door de
binnenstraatjes lopen. Geen nare leegstaande wijk overdag, of bijvoorbeeld constant dichte gordijnen op de
begane vloer. Maar het kan ook onprettig zijn als bewoner dat mensen steeds naar binnen kijken. Kan je hier
iets voor doen.
50

Zorg voor een goed verlichtingsplan!

51

Pas op dat het geen yuppenwijk wordt. Holtenbroek heeft een mix van verschillende nationaliteiten/inkomens/
etc. Als het eruitziet als een dure luxe yuppenwijk dan wordt het een drempel om er doorheen te lopen richting
oevers. Daarnaast ziet men de dijk ook als een drempel. Uitstraling van de gebouwen en openbare ruimte
moeten overvloeien in aanliggende openbare ruimte.
Reactie: maar het is toch juist ook mooi om een verschil te hebben. Dat heb je nu ook binnen
Holtenbroek zelf.

52

Rolstoelvriendelijkheid betekend ook fietsvriendelijk… en dus misschien overlast voor wandelaars.

53

Vermijden overlast scooters

Gebiedsatelier Zwarte Waterzone
Terugkoppeling - 5 juli
Oeverateliers Beeldkwaliteit
4. De jachthaven

1

2

voormalig theehuis

vaste ligplaatsen
vrije ligplaatsen
oude kraan

ontmoetingsplek

wandelkade

De maritieme sfeer en karakter van de huidige jachthaven is een kwaliteit die we willen
behouden. Er is straks ruimte voor vaste ligplaatsen maar ook vrije ligplaatsen. Op het water
liggen nieuwe drijvende woningen en de bestaande woningen op het land krijgen enkele
nieuwe buren.

drijvende woningen

1. Wat is belangrijk voor het behoud van de gemoedelijke sfeer van de jachthaven?
2. Welke functies en gebruiksmogelijkheden ziet u hier graag?
3. Wat ziet u voor mogelijkheden voor het theehuis, de oude kraan of het oude botenhuis?

1

HUIDIGE SFEER

THEEHUIS - OUDE KRAAN - BOOTHUIZEN

2

VERDERE AANDACHT/ OVERIGE OPMERKINGEN

1

Rust geen overlast

22

Niet alleen een café, maar ruimte voor iedereen

45

Gemeenschappelijk wonen

2

Alles verdient een opknapbeurt

23

Niet af/ ruimte voor experiment

46

Woning beheerder jachthaven

3

Toonbaar maken omgeving, rommelig gebied

47

Drijvende studentenwoningen/ gemixt (Kopenhagen)

24

(ACTIVITEITEN) OPENBARE RUIMTE
4

Suppen, ander soort watersport/watertaxi

5

Recreatie vanuit bos > verbinding

6

Vermaak kinderen

7

Natuurspeelplaats

8

Op en af de dijk > verbindingen

9

Bomen op parkeerplaats: met juiste groeiplek, open bestrating

10

Veel groen

11

Parkeren

12

Laagdrempelig voor lokale inwoners > toegang en gebruik

13

Toegankelijk gebieden doorheen kunnen lopen

14

Vakantiesfeer creëren voor lokale inwoners

HAVEN
15

Onderhoudt schepen

16

Winterstalling jachten

17

Geen gemotoriseerde vaartuigen

18

Ruimte voor historische boten/schepen om aan te meren

19

Diepgang 2,5 meter liever geen brug doorgang

20

Nu jachthaven; slijpen en klussen; dat kan straks niet

21

Vrij toegankelijke boothelling mits voldoende parkeervoorziening

Theehuis
Horeca 9.00-22.00
Passanten mogelijkheid

25

Theehuis in oude staat voor paviljoen/café/ o.i.d.

26

Avondcafé

27

Horeca (dag)

28

Flexibele huur ruimtes t.b.v. werk/recreatie

29

Pop-up restaurants

30

Verhuur: Bootjes, kano’s, sup, deelboot

31

Theehuisfunctie als verzamelplek speciaal voor inwoners James Last flat

32

Historische waarde theehuis

33

Kampeerplaatsen
Zorgt voor verkeersprobleem
Behoudt van de camperplaatsen
Kleinschalige camperplaats
Camping i.p.v. stalling

ARCHITECTUUR EN MATERIAAL
34

Floating district

35

Dorpser (Harderwijk), Zweeds/Noors

36

Niet NL kneuterig

37

Floating district

38

Maritiem gekleurd

39

Weghalen hek

40

Historische casco’s woonboten

41

Industrieel en volks

42

Biobased bouwen

43

Zelfvoorzienend

44

Industriële elementen als kraan & gevels behouden

Gebiedsatelier Zwarte Waterzone
Terugkoppeling - 28 juni
Oeverateliers Beeldkwaliteit
1. De stadskade

1

2

groene binnenplaats
flexibel gebruik

aanlegplaats

hotel

1

watertrap

De Stadskade ligt buitendijks en is een levendige ontmoetingsplek voor
wijk en stad. De kades langs het Zwarte Water worden zo veel mogelijk
vergroend en er is ruimte om aan het water te zitten of een ‘ommetje’ te
maken. De gebouwen op de Stadskade hebben een industriële uitstraling.

2

1. Waardoor wordt de openbare ruimte een levendige ontmoetingsplek?
2. Welke functies in de gebouwen zijn hiervoor belangrijk?
3. Welke uitstraling moeten de gebouwen krijgen?

(ACTIVITEITEN) OPENBARE RUIMTE

HAVEN

1

Groen en ruim

31

Benzinepomp

2

Regen opvangen en zichtbaar maken

32

Laadpunt voor de waterfiets

3

Beschutte plek voor als het regent

33

Bootjes

4

Buiten zitten – (picknick) bankjes met zicht op water

5

Buiten zitten in de winter - BBQ, kampvuur

6

Samenkomen, gezellige sfeer

7

Toegankelijkheid

8

Zitplekken samenvoegen

9

Lunch-, werk-, en zitplekken studenten Deltion

10

Sport en spel aanleidingen, ook voor kinderen

11

Openbaar en openlucht zwembad

12

Wel/ geen stadstrand

13
14
15
16

Schaakborden
Leisure activiteiten
Af en toe een festival, bijv. Lepeltje Lepeltje
Festivalterrein

17

Theater

18

Activiteiten binnengebied

19

Leisure activiteiten

ARCHITECTUUR EN MATERIAAL
34

Tegenhanger van Hornbach

35

Industrieel, pakhuisachtig

36

Robuuste architectuur

37

Stoere (en romantische) gebouwen

38

Rustige moderne architectuur

INSPIRATIE PROJECTEN
39

Willemsvaart

40

Gerrits tuin, qua stijl

41

Berlijn Badeschiff

42

Foodhallen Rotterdam

43

Deventer havenkwartier

44

(NDSM-werf) Amsterdam

45

Nijmegen

46

Liverpool

47

Gasfabriek Groningen

PROGRAMMA GEBOUWEN
20
21
22
23
24
25

Klein verkooppunt (niet per se horeca)
Winkeltje
Kleine voorzieningen
Hotel is best commercieel
Horeca met (live) muziek, ook voor jongeren van middelbare school?
Aantrekken van Deltion studenten, ook na schooltijd

26

Bak koffie

27

Terrassen aan het water, met picknickplekken

28

Indoor functies zoals sporten of eten

29

Tentoonstellingsruimte

30

Poolcentrum

VERDERE AANDACHT/ OVERIGE OPMERKINGEN
48

Verschillen in drukte en reuring

49

Niet te veel dagjesmensen

50

Gastvrij

51

De hele week door activiteiten

52

Een plek voor de Zwollenaar

53

Beschut en open

vergroende kade

Gebiedsatelier Zwarte Waterzone
Terugkoppeling - 28 juni
Oeverateliers Beeldkwaliteit
2. De oevers & het oeverpark

1

2

verhoogd gedeelte oeverpark

bruggetje

steigers
stapstenen

natuurlijke groene oevers
natuurlijk spelen

De oevers en het oeverpark worden openbaar toegankelijk en uitnodigend
ingericht met nieuwe wandelroutes, zit- en speelplekken. Het buitendijkse
gebied kan veilig overstromen en krijgt een natuurlijke en waterrijke
uitstraling als onderdeel van de uiterwaarden van het Zwarte Water.

1
2

1. Wat is er volgens u nodig voor aantrekkelijke en uitnodigende oevers?
2. Welke plekken lenen zich het beste voor welke functies?
3. Waarmee kan de waterbeleving langs de oevers worden vergroot?

(ACTIVITEITEN) OPENBARE RUIMTE
1

Wordt Klooienberg doorgetrokken naar dit gebied?

2

Dezelfde denkwijze van Klooienberg doorzetten in dit gebied

3

Wel een verschil aanbrengen tussen Klooienberg en dit gebied

4

Onder de Twistvlietburg geen bankjes, vieze plek

5

Picknickbankjes niet dichtbij de brug of weg, meer in het midden
van het gebied plaatsen

VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID
20

Toegankelijkheid voor mindervalide en kinderwagens, zorg voor
goede verharding die ook waterbestendig is

21

Verlichting; ’s avonds hond uitlaten. Ledverlichting met sensor,
zodat natuur er niet onder leidt

22

Spelen voor jonge kinderen verder van water af

23

Goed toezicht op speelplekken (vooral bij water/natuurlijk spelen)

24

Barrière voor kinderen voor waterveiligheid, zodat ze niet door
een stroming kunnen worden meegetrokken

25

Ondiep water bij stapstenen

6

Picknicktafels en bankjes

7

Honden losloopzone?

8

Zwemmen, ergens het water in kunnen/mogen, bijvoorbeeld in
de inhammetjes

9

Vuurtje maken

10

Rubberen bootjes

11

Zelf je boot in het water kunnen laten, maar misschien is dit niet
de juiste locatie

27

Voldoende afvalplekken

12

Speelplekken: toestellen, voetballen

28

Rommel dat achterblijft bij overstroming, oftewel zo min mogelijk
obstakels of gemeente moet meer beheren

13

Verrekijker langs de oever

14

Uitkijktoren

15

Informatieborden/ educatie voor jong en oud

16

Paden en grasvelden onderhoudsvrij maken, moet mooi uit zichzelf blijven

17

Ganzenschijt

18

Suppen

19

Drijvend vlot, om naartoe te zwemmen. Zoals bij Wythemerplas.

12

Dierenweide/kinderboerderij

13

Waterbaan kinderen (modder/houtenbuizen/dammetjes/waterpomp)

14

Geen speelplek/ geen speelplekken naast woningen

15

Fontein/standbeeld bij stapstenen gebied; iets van beeldende kunst in
openbare ruimte

16

Zwemstrandje

17

Zicht op water behouden, dus geen of weinig struiken.

18

Geen strak gazon, maar wel wat hogere grassen

19

Bijenkast

INSPIRATIE PROJECTEN
26

Strandje aan de Vecht bij Dalfsen

VERDERE AANDACHT/ OVERIGE OPMERKINGEN
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3. Het binnengebied

1

2

pakketpunt
ontmoetingsplek

groene straatjes

steiger

hofje

brede trap

hofje

1

In de Zwarte Waterzone woon je in compacte, gevarieerde en intieme
woonbuurtjes. De woningen liggen op een veilige hoogte op een parkeergarage.
De auto is uit het zicht en het dek is dus autovrij. Via straatjes en hoven loop je
tussen de woningen door naar de groene randen en oevers van het Zwarte Water.

2

1. Wat zou u een belangrijke woonkwaliteit vinden als u hier woont?
2. Wat zou u een belangrijke omgevingskwaliteit vinden als u hier niet woont?
3. Hoe kan ‘buitendijks bouwen’ zichtbaar worden gemaakt in de architectuur?

WOONKWALITEIT

ARCHITECTUUR EN MATERIAAL

INSPIRATIE PROJECTEN

1

Gezellige sfeer

13

Moderne uitstraling, niet/wel historisch

33

Thorebeckegracht

2

Kindvriendelijk

14

Materiaal: baksteen en hout

34

Kraanbolwerk: eenheid maar toch verschillend (hoogte/vorm/ etc.)

3

Vrijheid, rust en gezelligheid op specifieke plekken

15

Natuurlijke elementen

35

Muziekwijk

4

Gezelligheid op specifieke plekken maken, zodat er ook
rustige plekken ontstaan.

16

Rust uitstralen

17

Niet te strak

36

Klimaatverandering, waterstijging toekomst

(ACTIVITEITEN) OPENBARE RUIMTE - OMGEVINGSKWALITEIT

VERDERE AANDACHT/ OVERIGE OPMERKINGEN

5

Rondje wandelen, en om te blijven hangen

18

Eenheid in de materialisatie, natuurlijk, begroeid. Niet contrasterend
met landschap

37

Pakketdiensten

6

Zitplekken om van de omgeving te genieten

19

Verschil in hoogtes, terug liggend, verschillende vormen en stijlen

38

Thuis bezorgen boodschappen

7

Geen ‘kale’ boel

20

Klimaat adaptief

39

Hulpdiensten

8

Bankjes niet te dichtbij woningen i.v.m. hangjongere. Zorg voor
een plek/activiteiten voor de jeugd/jongeren.

Duurzaamheid woningen!

40

Brug insteekhaven zelf kunnen bedienen. Groningen heeft een mooi
voorbeeld van een brug die door schipper zelf is te bedienen

9

Grasveldje, voetballen etc.

41

Brug, doorvaar hoogte. Hoe/wat?

10

Veel groen, verharding minimaliseren. Nu verharding met beetje
groen, liever groen waar pad in ligt.

42

Huisvuil ophalen

11

Binnenhaventje gebruiken voor dingen die op het zwemwater niet kunnen

43

Veilig

12

Trapje aan water

13

Binnenwater, makkelijk toegankelijk > pootjebaden vanaf de steiger etc.

21
22

Zongericht bouwen (zonnepanelen)

23

Variatie woningen, samengaan met het groen/omgeving

24

Laat de gebouwen kleiner lijken dan ze zijn.
Kleur/vormen/ begroeiing/etc.

25

Enigszins eenheid beide zijde oevers

26

Harmonie in de natuurlijke omgeving (architectuur opgaan
in het water en het groen)

14

Natuurlijk zwembad in het water, in de kom. Bad afscheiden van de rest.

15

Suppen

27

Water domineert

16

Goede verbindingsroutes. Niet door de wijk. Niet aantrekkelijk voor
scooters etc. (overlast voorkomen)

28

Als één eenheid vormgeven

17

Tuintjes/ moestuintjes > collectief. Is hier behoefte aan?

29

Groen op het dak?

18

Stadslandbouw en/of bloemen/planten

30

Natuurlijke uitstraling

19

Inspraak van/of onderhoud door bewoners

31

Traditionele stijl, camouflerend in het landschap

12

Openbare ruimte werkt als tuin, meer groen en minder verharding. Zeker
voor mensen zonder/weinig buitenruimte. Voorbeeld Muziekwijk.

32

Versmelten architectuur groen en water
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4. De jachthaven

1

2

voormalig theehuis

vaste ligplaatsen
vrije ligplaatsen
oude kraan

ontmoetingsplek

wandelkade

De maritieme sfeer en karakter van de huidige jachthaven is een kwaliteit die we willen
behouden. Er is straks ruimte voor vaste ligplaatsen maar ook vrije ligplaatsen. Op het water
liggen nieuwe drijvende woningen en de bestaande woningen op het land krijgen enkele
nieuwe buren.

drijvende woningen

1. Wat is belangrijk voor het behoud van de gemoedelijke sfeer van de jachthaven?
2. Welke functies en gebruiksmogelijkheden ziet u hier graag?
3. Wat ziet u voor mogelijkheden voor het theehuis, de oude kraan of het oude botenhuis?

1

HUIDIGE SFEER

THEEHUIS - OUDE KRAAN - BOOTHUIZEN

1

Rust geen overlast

25

Logeervoorziening, B&B of verrassingsovernachting in theehuis
of oude kraan. Oude kraan is niet echt geschikt

2

Alles verdient een opknapbeurt

26

Werkplekken/ creatieve spot/ kinderdagverblijf/
pakketpunt in theehuis

3

Toonbaar maken omgeving, rommelig gebied

27

Rijdende kraan mag blijven maar moderniseren is prima,
praktisch ding

28

Uitstraling, theehuis, kraan, botenhuis. Hoe sluit dat aan?

29

Theehuis, kraan en botenhuis:

(ACTIVITEITEN) OPENBARE RUIMTE
4

Speelgelegenheden voor kinderen

5

Zwemplek voor mensen niet bij de woningen, meer rand Zwarte
Water of industriegebied

6
7
8
9

Geen strand bij woning
Openbaar karakter. Groene oplossingen
Nu veel campers/opslag dit is niet wenselijk. Scheiden in routes?
Geen kampeerplaatsen, ergens vermelden

Praktische waarde gehad op een gegeven moment is dat voorbij
Combi kan mooi zijn, maar moderniseren lijkt in dit geval beter

ARCHITECTUUR EN MATERIAAL
30

Graskeien vormen geluidsoverlast. Liever geen keien in de rijbaan, maar wel in
parkeervakken/opritten en/of entrees richting de voordeur.

31

Aansluiten oude bouw op nieuwe bouw qua stijl

INSPIRATIE PROJECTEN

10

Bootje huren op deze plek? Of beter op industriegebied

11

Plek om op te kanoën of suppen, past bij recreatieve sfeer en geeft wat reuring

12

Binnenwater, makkelijk toegankelijk > pootjebaden vanaf de steiger etc.

13

Plek om te gaan zitten om bijeen te komen en wat te drinken

33

Route voor bestemmingsverkeer

14

Huidig groen behouden, heeft al veel kwaliteit

34

Drijvende woning, interessant

35

Vraag bouw: twee lagen + kap?

HAVEN

32

Waal Nijmegen/waalsprong is een voorbeeld voor de wandelkade

VERDERE AANDACHT/ OVERIGE OPMERKINGEN

15

Voldoende plek in de haven voor open plekken/wisselplaatsen en
vaste plekken, dit zorgt voor reuring

36

Deelmobiliteit en deelfietsen

16

Geen grote hekken rondom de haven, niet vriendelijk naar buiten, maak het open

37

Fabriceren waterwoning duurder

17

Douche of toiletgebouw voor de jachteigenaren

38

Onderhoud + opknappen van gebouwen is belangrijk

18

Werkzaamheden verdwijnen. Puur recreatiehaven.

19

Energiezuinig/ duurzaam

20

Nu jachthaven; slijpen en klussen; dat kan straks niet

21

Een pre is een afsluitbare haven:
Met natuurlijke omheining zoals een houtwal bijv. prikstruiken + hekje
Mensen moeten zuinig zijn op spullen
Camera’s ophangen
Hout/natuurlijke afscherming
Combi hout/hek

22

Poort naar haven vriendelijk en uitnodigend

23

Haven openbaar karakter en toegankelijk

24

Partij houdt de haven schoon/netjes. Bang voor dumpafval

2

