
PLEIN WATERHUIS
Verslag bijeenkomst 30 juni 2022 en resultaten enquête



Wat gaan we vanavond doen?

• Terugblik op de enquête
 - uitgangspunten ontwerp
 - wat gaan we doen op het plein Waterhuis?
 - wat is er gevraagd in de enquete?

• Bespreken resultaten enquête per vraag

• Workshop in 2 groepen

• Gezamelijk nabespreken

• Vervolg 

• Slot

Wat gaan we vanavond doen?



Terugblik - uitgangspunten ontwerp

• Bomen voor schaduw. 

• De horecagelegenheid De Fuut heeft 
ruimte aangevraagd voor een terras.

• Langs de gevel van het Waterhuis blijft 
een strook van 4,5 meter vrij voor de 
brandweer.

• Langs de waterkant loopt een pad met 
leuning.

• Het kunstwerk wordt apart uitgewerkt.



PICKNICK VISSEN MUZIEK
THEATER

DENKSPORT LOUNGEN SPELEN

Op het plein kunnen verschillende 
activiteiten plaatsvinden.

Denk bijvoorbeeld aan een muziekbandje 
op een zaterdagmiddag of een tai chi les in 
de vroege ochtend. Misschien komt er wel 
een viswedstrijd op de kade. 

Terugblik -wat gaan we doen op het plein Waterhuis?



Terugblik - wat is er gevraagd in de enquete?

Welk concept wordt de basis voor de inrichting?

Wat gaan we doen op het plein?

E| Bordspel

B| Vloeiende mozaïek

D| Triangel

A| Groen veld

C| Strakke strip

 - Wat zou jij willen zien of doen op het plein?

 - Welke vorm van spelen spreekt u (of uw eventuele (klein)kinderen het meest aan?

 - Heeft u zelf een speel-idee dat u graag op het plein zou willen zien?

Spreekt dit concept je aan?

⃝ Ja  ⃝ Nee  ⃝ Geen mening

Geef aan wat je wel en/of niet aanspreekt:



Wat gaan we doen op het plein?

Veel zitgelegenheid bij/langs het 
water om te genieten van uitzicht

(mag ook een trap met zitelementen naar 
het water zijn)

Loungen

Picknick

Gezelligheid

Rust

Terrasje pakken

Uitzicht

Ontspannen bij of aan het water

Stadsstrand?

(Speel)fontein

Calisthenics (park)

Mogelijkheid tot sporten 
jong en volwassen

Waterfiets huren en 
genieten op het water

Theater

Ruimte voor yoga/thai chi Genieten van de omgeving

Speelgelegenheid voor 
kinderen

Bloembakken

EenvoudSchaakruimte

VolleyballenBadminton

Lage beplanting
Geen bomen

Bloemrijke beplanting

Interessante beplanting voor 
insecten en vogels

Honden zijn welkom

Zo min mogelijk aantrekkelijk maken 
voor honden (hondentoilet voorkomen)

(Live) muziek, al dan niet 
tussen bepaalde tijden

Geen muziek en theater

(Rondje)wandelen

Geen events, vrees voor 
overlast

Veel bomen

Geen speelgelegenheid

Mogelijkheid tot spel 
jong en oud

Veel groen

Vissen

Kleinschalige events zoals bijvoorbeeld 
diverse soorten markten (jaarmarkt, kerstmarkt, etc..)

klein festival
activiteiten vannuit/samen met de Fuut

Wat zou jij willen zien of doen op het plein?

Geen hoge bomen i.v.m. 
belemmering uitzicht en schaduw 
op balkons van bewoners Dok 6

Dit zijn de suggesties die in de enquete zijn ingevuld. Hoe 
groter en dikker de letters, hoe meer het genoemd is.



Wat gaan we doen op het plein?

35%

21%
17%

27%

welke vorm

Plein met aanleidingen die
voor spel kunnen   dienen

Ontworpen speelstructuur
met speelobjecten als
speelaanleiding

Traditioneel speeltoestel

Speel/sport toestel

Welke vorm van spelen spreekt u (of uw eventuele (klein)kinderen het meest aan?

⃝⃝ Plein met aanleidingen die voor spel kunnen  
 dienen

⃝⃝ Ontworpen speelstructuur met speelobjecten  
 als speelaanleiding

⃝⃝ Traditioneel speeltoestel

⃝⃝ Speel/sport toestel

Informele spelaanleidingen

Traditioneel speeltoestel Calisthenics

Ontworpen speelstructuur met speelobjecten



Wat gaan we doen op het plein?
Heeft u zelf een speel-idee dat u graag op het plein zou willen zien?

Liever geen speeltoestellen 
i.v.m. overlast spelende 

kinderen en hangjongeren

Spelen in combinatie met water

Klimmen en klauteren

Liever geen speelplek er zijn al genoeg 
plekken op het eiland/in de wijk

(ook op loop afstand van de horeca)

Jeu de boules baan

Springkussen/trampoline

Geen speelobjecten, helemaal 
niet dit soort objecten

Geen opgelegde speelstructuur

Niet het karakter van een speeltuin maar bescheiden speeltoestellen/aanleidingen i.v.m. 
met woningen dicht aan het plein

Ouderwets knikkeren en hinkelen

(Vogelnest) schommels

Ruimte voor yoga/thai chi 

Sport en fitness apparaten

(Speel)fontein

Glijbaan
Speeltoestellen met minste 

kans op letsel

Spelen nabij het terras van de Fuut Sport en fitness activiteiten ook 
voor volwassenen

Pingpong-/tafeltennistafel
(al dan niet in beheer van de Fuut)

Schaakspel (denksport)

Calisthenics (park)

(Beach) volleybalveld



STEEKWOORDEN
Eén geheel
Tapijt van gras
Enkele grote bomen 
op grid
Strakke lijnen
Rust en overzicht

TOELICHTING
Een open groene plek aan het 
water. Het kunstwerk krijgt alle 
aandacht. Er is volop ruimte 
om met verschillende kleine 
of een grotere groep samen te 
komen.

A GROEN VELD

Welk concept wordt de basis voor de inrichting?
Spreekt dit concept je aan?

 ⃝⃝ Ja  ⃝⃝ Nee ⃝⃝ Geen mening

64%

35%

1%

concept a

Ja

Nee

Geen mening



Geef aan wat je wel en/of niet aanspreekt. In het blauwe vak staat wat aanspreekt; in het roze vak staat wat niet aanspreekt 

Concept A | Groen veld

Rustgevend

Gras gaat te snel dood 
en kaal gelopen worden

Niet iedereen wil op de grond zitten

Risico voor gebruik als 
honden uitlaatplek 

Veel groen

Straalt rust uit  Te strak en statisch

Eigen invulling aan de ruimte 
(flexibiliteit) in lichte activiteit zoals 

picknicken, ontspannen, lounge, 
wandelen, etc...

Geen hoge bomen i.v.m. belemmering 
uitzicht en schaduw op balkons van 

bewoners Dok 

Modern en strak

Een plek om samen tekomen

Passend bij de omgeving/wijk

Veel ruimte en openheid

Vriendelijk

Goed voor waterafvoer en 
temperatuur beheersing

Mogelijkheid organisatie kleine 
eventen door de Fuut

Lekker op het gras met 
bijv. live muziek of een 

buitenbioscoop

Dok 6 is veel steen, dit groene 
concept brengt evenwicht

Vrees samenkomst te veel mensen 
met overlast voor bewoners van Dok 

6 als gevolg

Wordt een speelweide, centrale voorziening voor 
de hele buurt. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Vrees voor ontstaan 
hangplek

Te open

Concept met zoveel gras 
past niet in de wijk

Te veel recreatieve 
vormen mogelijk zonder 
een vorm van toezicht

Gezellig

Natuur(lijk)

Behoud uitzicht

De trappen vind ik leuk 
om te zitten met de geur 
van gras en het uitzicht



STEEKWOORDEN
Eén geheel
Tapijt van verharding
Gevarieerd patroon met 
gebogen en rechte lijnen
Variatie in bomen en 
boomgroottes
Rust en overzicht

TOELICHTING
Een open groene plek aan het 
water.  Het kunstwerk krijgt 
alle aandacht. Er is volop 
ruimte om met verschillende 
kleine of een grotere groep 
samen te komen.

B VLOEIENDE MOZAÏEK

Welk concept wordt de basis voor de inrichting?
Spreekt dit concept je aan?

 ⃝⃝ Ja  ⃝⃝ Nee ⃝⃝ Geen mening

24%

67%

9%

concept b

Ja

Nee

Geen mening



Concept B | Vloeiende mozaïek
Geef aan wat je wel en/of niet aanspreekt:

Rust en overzichtelijk

Speels

Te veel verharding/
versteend

Te weinig groen

Onrustig

Ziet er niet natuurlijk en te versteend uit. 
Veenenendaal - oost is meer een groene en 

natuurlijke plek.

Te veel nadruk op het tapijt 
van verharding

Plein is mooi maar de bomen 
niet 

Ontmoedigt gebruik als 
honden uitlaatplek

Modern en past bij de rest 
van de wijk

Plein met veel bomen

Onderhoudsarm
Gelegenheid om (in groepen) 

samen te komen

Wel wat koud maar dat is afhankelijk 
van het definitieve ontwerp

Minder milieubewust, water 
moet opgenomen kunnen 

worden in de bodem 

Plein te klein voor zoveel bomen

Geen hoge bomen i.v.m. belemmering 
uitzicht en schaduw op balkons van 

bewoners Dok 6

Niet passend bij de omgeving/wijk

Te druk

Te druk i.c.m. het diverse kleurgebruik 
stenen en vormgeving van het Dok 6 

Aantrekkelijk mits alleen kleine 
bomen toegepast



42%

50%

8%

concept c

Ja

Nee

Geen mening
STEEKWOORDEN
5 verschillende sferen

Strakke scheiding

Ordelijk verdeeld

Variatie in verhardings- 
materialen

TOELICHTING
Het plein is opgedeeld in 5 
segmenten. Iedere plek nodigt 
uit tot ander gebruik. De ene 
plek is open en zonnig de 
andere plek wat meer besloten 
en sereen. 

C STRAKKE STRIP

Welk concept wordt de basis voor de inrichting?
Spreekt dit concept je aan?

 ⃝⃝ Ja  ⃝⃝ Nee ⃝⃝ Geen mening



Concept C | Strakke strip
Geef aan wat je wel en/of niet aanspreekt:

Beperkt mensen tot een bepaald 
gebied en ontneemt hiermee de 

flexibiliteit in gebruik

Plein is te klein voor dit concept

Erg stads, past niet bij de wijk

Dok 6 is al afwisselend 
vormgegeven, verwacht een 

onrustig en druk beeld bij 
dit concept

 Hoge bomen  vervagen op 
den duur de structuur

(vlakken zijn op ten duur 
niet meer zichtbaar)

Voor mooi beeld wordt het niveau in 
groenvoorziening erg bepalend

Vreemd het plein om in te 
richten met vierkanten terwijl 

het kunstwerk uitgaat van 
driehoeken.

Geen hoge bomen i.v.m. belemmering 
uitzicht en schaduw op balkons van 

bewoners Dok 6

Veel variatie in het concept

Rommelig

Te veel afwisseling/variatie 
voor dit (kleine) plein

Veel afwisseling

Voor ieder wat wils

Veel steen/verharding

Mag nog wat groener

Te geordend en (te) strak
Ordelijk en overzichtelijk

Levendig maar druk
Wisselende onderdelen 

maakt speels

Veel keuze om te zitten

Groen en urban in balans

Mooie afwisseling tussen open en 
beschutting tegen de zon

Strakkelijnen passen bij het straatbeeld en 
architectuur



STEEKWOORDEN
Driehoek is basisvorm

Groenplekken als eilanden

Herkenbaar grid

Eenheid in materiaalgebruik

Variatie in hoogtes

TOELICHTING
De driehoekige vorm van het 
kunst-werk zet zich voort 
op het plein in verschillende 
varianten. Als verhoogd 
plantvak, straatpatroon, 
grasveld of in de vorm van een 
verhoging als ‘zeepkist’. 

D TRIANGEL

Welk concept wordt de basis voor de inrichting?
Spreekt dit concept je aan?

 ⃝⃝ Ja  ⃝⃝ Nee ⃝⃝ Geen mening

46%

46%

8%

concept d

Ja

Nee

Geen mening



Concept D | Triangel
Geef aan wat je wel en/of niet aanspreekt:

Geen hoge bomen i.v.m. 
belemmering uitzicht en schaduw 
op balkons van bewoners Dok 6

Concept past bij 
driehoekig kunstwerk

Te strak

Speels concept door vorm 
en hoogteveschil

Mag nog wat groener

(Estetisch) mooi

Niet mooi

Mogelijkheid activiteiten  
voor jong en volwassen

Te veel steen/verharding

Oogt rustig

Ordelijk en overzichtelijk

Door afwisseling in groen en 
steen, zitjes en speeltoestellen 

vind iedereen zijn plekje

Enthousiaster over concept A, 
maar mogelijkheden voor spel, 

optredens, en picknicken op gras

Variatie

Straatpatroon domineert

Maakt gebruik van de ruimte 
minder praktisch

Heeft wel wat, maar als gauw te 
strak/modern

Concept is te veel gericht op de vorm 
van het kunstwerk, gaat ten koste van 

zelfstandige functie

Meer voor in de stad

Niet passend bij de wijk

Lijkt op een stationsplein

Ongezellig

Weinig groen

Dit plein is hier perfect geschikt voor. 
robuust, weinig onderhoud, hufterproof, 
niet saai, erg mooi in te passen met wat 

boompjes.



STEEKWOORDEN
Vierkant grid

Verharding als bordspel

Contrast in vlakken

Onregelmatige invulling

TOELICHTING
Het vierkante grid zorgt voor 
rust in de indeling en ruimte 
voor contrast in de invulling. 
Soms is het een plek voor 
ontmoeting, een plek voor 
spel en soms een plek voor 
kleurig groen of juist een meer 
ingetogen beeld.

E BORDSPEL

Welk concept wordt de basis voor de inrichting?
Spreekt dit concept je aan?

 ⃝⃝ Ja  ⃝⃝ Nee ⃝⃝ Geen mening

18%

74%

8%

concept e

Ja

Nee

Geen mening



Concept E | Bordspel
Geef aan wat je wel en/of niet aanspreekt:

Geen hoge bomen i.v.m. 
belemmering uitzicht en schaduw 
op balkons van bewoners Dok 6

(Te)rommelig

te druk

Meer voor in de stad

Geeft samen met de fuut 
aanleiding tot ontmoeten

Mooie plek om te wandelen

Goed voor activiteiten, 
uitnodiging tot spel

Dit concept is niet voor 
iedereen geschikt

Dwingende spelelementen

Jongeren gooien onmiddelijk 
attributen in het waterGaat niemand doen, 

wordt kaal en saai

Afhankkelijk van de uitvoering, is er 
wel genoeg plek om te picknicken?

Druk en te prikkelend, meer balans 
tussen groen,rust,sport en ontspannen

Past niet in de wijk

Weinig groen

Doet afbreuk aan de speelse 
lijnen en gevarieerde gevel 

van Dok 6

Te strak/modern

Aantrekkelijk, veel te doen

Speels

Afwisseling groen en 
verharding

Niet mooi

Chaotisch/onrustig



A GROEN VELD

64%

35%

1%

concept a

Ja

Nee

Geen mening

Overzicht in ja/nee stemming per concept

B VLOEIENDE MOZAÏEK

24%

67%

9%

concept b

Ja

Nee

Geen mening

42%

50%

8%

concept c

Ja

Nee

Geen mening

C STRAKKE STRIP

D TRIANGEL

46%

46%

8%

concept d

Ja

Nee

Geen mening

E BORDSPEL

18%

74%

8%

concept e

Ja

Nee

Geen mening

⃝⃝ Ja  

⃝⃝ Nee 

⃝⃝ Geen mening



Tijd om in groepen uit elkaar te gaan
De vraag aan de groepen is om uit de stapel plaatjes aantrekkelijke 
beelden te selecteren en die op de poster te plakken. Zo mogelijk 
met opmerkingen erbij.



Moodboard groep A



Moodboard groep B



Hoe gaat het verder?

• Adviesbureau Haver Droeze maakt een voorlopig ontwerp op basis van de zojuist geformuleerde 
uitgangspunten aan de hand van de uitkomst van de enquete en van de twee opgestelde moodboards tijdens 
de bijeenkomst van 30 juni 2022.

• Terugkoppeling aan bewoners zo spoedig mogelijk na de zomervakantie. Vanaf 15 september zal het voorlopig 
ontwerp met u gedeeld worden via www.verbeterjewijk.nl bij wijk noordoost. U heeft dan tijd om te reageren 
op het ontwerp. (reactie binnen ca. 2 weken) 

• Feedback uit de terugkoppeling wordt meegenomen en gevormd tot een definitief ontwerp. Uw opmerkingen 
worden zo mogelijk meegenomen in de afronding van het ontwerp tot definitief plan. 
Dit plan wordt vervolgens met u 
gedeeld.

• De technische uitwerking van het 
ontwerp wordt hierna ter hand 
genomen. Hier gaat enige tijd 
overheen, omdat afstemming moet 
plaatsvinden met diverse disciplines.

• De uitvoering wordt verwacht in het 
eerste kwartaal 2023



Bedankt voor uw aandacht


