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Groen

Aa-loop 

voorjaarsbloeiers oeverbeplantingseizoensbeleving met vaste planten

multifunctioneel gazon met bomen hoogteverschillen

AA als themavoetjes in het waterharde kade / zachte oever

water in beweging spelen met waterwatertrap
beleving  van 

stromend water

monumentale bomen

De Aa weer zichtbaar door het 
centrum

In het nieuwe Havenpark heeft het 
stromende water van het riviertje 
de Aa een grote rol. 

Het water kabbelt soms breed en 
dan weer smal door het stadse 
groen. De route van het water en 
het centrale wandelpad, de Aa-loop 
zijn is bepalend voor het ontwerp 
van het park. 

Met natuurlijke materialen, 
hoogte- en laagteverschillen en een 
watertrap kan je er op verschillende 
manier het water beleven. 

Het slingerende wandelpad is 
de ontbrekende schakel in de 
centrumroute van het winkelgebied. 

De start en het eindpunt van de 
Aa-loop worden verfraaid met een 
waterkunstwerk.  
Zo wordt het aantrekkelijk om er 
te spelen en relaxen, elkaar te 
ontmoeten en actief in en rond het 
water bezig te zijn. 

Het groene hart in het centrum

Het Havenpark wordt gekenmerkt 
door verschillende soorten bomen, 
struiken en planten. 

Rondom het water van de Aa komen 
natuurlijke taluds met bloemrijke 
oeverbeplanting. 

Aan de kanaal- en Noordzijde 
komende glooiende gazons met 
bloembollen en groepen bomen. 
Dit gedeelte van het park kan voor 
verschillende activiteiten gebruikt 
worden. Tevens houdt het een 
open karakter, zodat men kan zien 
wat er gebeurt. 

In het midden van het park komen 
veel verschillende vaste planten 
en sierheesters die het hele jaar 
voor kleur en groen zorgen. In de 
zomer geven sierlijke bloemen een 
plek aan vlinders, bijen en kleine 
vogels.
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Randen

Paden 

houten zitting voor extra comfortruwe & gladde natuursteenmassieve natuurstenen rand

keermuur als overgang tussen gazon en AA-loop niveauverschillen doorsnijden het maaiveld

niveauverschillen doorsnijden het maaiveld

aansluiting AA-loop op centrum

Randen
sluiten aan op materiaal 

bestaand centrum

AA-loop hoogwaardig 
duurzaam materiaal

avontuurlijk stapstenenpad

aansluiting AA-loop op kanaalzone

Dwalen door het stadspark
           
In het midden van het park worden 
de bloemrijke borders afgewisseld 
met kleine klinkerpaadjes. 

Die paden leiden de wandelaar naar 
bijzondere plekken in de randen 
van het park zoals vlonders in het 
kanaal waar plek is om te loungen. 

Het type klinker van de dolende 
routes is afgestemd op de 
bestrating in het bestaande 
centrum, gebakken materiaal met 
hardsteen elementen. 

De randen van het park lopen 
vloeiend over in het bestaande 
centrum, zoals het Havenplein. 

Diagonaal door het park loopt een 
avontuurlijk stapstenen pad. De 
stapstenen lopen door het water, 
dan weer door het gras en via 
trappetjes de hoogte in. 
Genoeg mogelijkheid tot spelen!
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Gadgets 

Meubilair

           

fietspomp

lichtprojectie op AA loop

free wifi

AA branding

waterpomp

pingelpaaltjes

see free wifi

see free wifi

loungevlonder drijvend in het kanaal

losse zitbanklounge poefs

informeel zitten op keerwand

lichtmast poefjes

interactief spel

Zitten en spelen

Al het meubilair op de kade en 
binnen het park zijn industrieel en 
robuust van vormgeving. 

De verschillende items zijn 
in dezelfde lijn vormgegeven 
en geschikt voor diverse 
gebruiksvormen. Vergeet het 
standaard bankje in het park. 
Denk aan mooi vormgegeven 
houten balken die je kan gebruiken 
als leuning, speeltoestel, 
evenwichtsbalk, vul het in. 
Andere opties zijn stadstafels, 
hippe familieschommels, 
vlonders met loungemeubels….  
Kortom, alles voor een prettig 
bezoek voor jong & oud.

Gadgets en andere leuke dingen

In het Havenpark is er nog veel 
ruimte voor het plaatsen van 
leuke gadgets en vernieuwende 
invullingen van een park. 

Gedacht wordt aan wifi in het 
hele park, interactieve spellen, 
toespelingen op de Aa, nieuwe 
vormen van lichtkunst en een 
openbaar drinkwaterpunt. 
Ook urban sports kan een plek 
krijgen in het park. 

De gemeente is nog op zoek naar 
originele, eigentijdse invullingen. 
Ideeën daarover zijn meer dan 
welkom! 


