Speelplaats De Watervallei
Locatiestudie - Concept december 2018

De locatiestudie in een notendop
Inleiding
Op een Capelse Kinderconferentie eind 2017 zijn plannen getoond van een nieuwe waterspeelplaats aan de Groenedijk in Capelle aan den IJssel. Hierop zijn veel enthousiaste reacties gekomen. Op 31 maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten om deze waterspeeltuin te realiseren.
Het was de bedoeling om de waterspeelplaats op het grasveld naast tennispark ’t Hooghe
Water, aan de Groenedijk aan te leggen. In oktober 2018 is echter besloten deze locatie te
heroverwegen omdat:
het draagvlak bij buurtbewoners laag is;
de geluidhinder relatief hoog is gezien de rustige omgeving, en;
op deze locatie een afwijking van het bestemmingsplan nodig is, de procedure hiervoor maakt een realisatie voor de zomer 2019 onhaalbaar.
Wel is besloten dat de Groenedijk in beeld blijft als mogelijke locatie.
Nieuwe naam: Speelplaats De Watervallei
De leverancier noemt de waterspeelplaats een ‘spraypark’. In communicatie naar omwonenden toe is gebleken dat dit associaties geeft met een pretpark, terwijl het gaat om een
relatief kleine speelplaats met zes speeltoestellen. Om de naam beter te laten aansluiten
bij de aard en omvang wordt hierom voortaan gesproken van een ‘speelplaats’. De naam
‘De Watervallei’ zoals die door de Kinderraad is bedacht, blijft wel gehandhaafd. Daarom
spreken wij vanaf nu van speelplaats ‘De Watervallei’.
Wat is De Watervallei?
De Watervallei is een speelplaats met zes, door water aangedreven, speeltoestellen die op
een betonvloer van ca. 150 m2 geplaatst worden. De speeltoestellen zijn in principe alleen
in de zomermaanden in gebruik tussen 10:00 en 20:00 uur. Buiten deze tijden wordt het
water afgesloten en kunnen de speeltoestellen daarmee niet gebruikt worden.
Naar wat voor locatie zijn we op zoek?
De gemeente Capelle aan den IJssel is op zoek een plek waar kinderen uit heel Capelle en
hun ouders graag naartoe gaan om een uurtje of een middagje met de waterspeeltoestellen te spelen. Bij voorkeur in een aantrekkelijke omgeving met andere speelmogelijkheden
en verwante voorzieningen, zoals andere speeltoestellen of (kinder)horeca in de nabijheid.
Een zonnige plek met ligweide is hierbij een vereiste, en ook parkeergelegenheid in de
buurt en goede en veilige bereikbaarheid met de fiets. Uiteraard moet de hinder naar de
omgeving toe beperkt blijven. Het streven is om de speelplaats voor de zomer van 2019 gerealiseerd te hebben. Verder mag de locatiekeuze niet leiden tot hoge bijkomende kosten.

De gevonden locaties:
In deze studie zijn 13 locaties in Capelle aan den IJssel voor de realisatie van De Watervallei afgewogen. Er zijn drie nieuwe locaties geschikt bevonden voor de vestiging van De
Watervallei. Dit zijn:
Evenemententerrein Schollebos
Ravottia Schollebos
Hockeypad bij Sportpark Schenkel
De originele locatie aan de Groenedijk is hiermee komen te vervallen. In de bijgevoegde
locatiestudie is beargumenteerd hoe deze locaties gekomen is.
Toelichting
In de rest van dit document wordt toegelicht waarom deze drie locaties gekozen zijn. Op de
volgende bladzijden worden de 13 locaties benoemd en criteria van de afweging toegelicht.
Vervolgens worden de 13 locaties aan deze criteria getoetst en beredeneerd in hoeverre
een locatie geschikt wordt geacht.
Hoe nu verder?
Wij hechten groot belang aan voldoende draagvlak in de directe omgeving van de waterspeelplaats. Daarom wordt een informatieavond georganiseerd waarin de omwonenden en
andere belangstellenden geïnformeerd worden en de gelegenheid krijgen om hun mening
kenbaar te maken. Ook kan iedereen tot en met 31 januari 2019 op de website www.capellebouwtaandestad.nl een reactieformulier invullen. Op basis van de reacties wordt een
locatiekeuze door het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad. Draagvlak onder omwonenden is overigens geen criterium op basis waarvan
de drie locaties waarmee we de informatieavonden ingaan geselecteerd zijn, omdat dit op
het moment van schrijven nog niet bekend is. Met uitzondering van de locatie aan de Groenedijk.

Locaties:

Criteria:
Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek

Versterkende functies

Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid

(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder
Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim (plaatsvervangend)

Eigendom

Is er voldoende zon op het terrein?
Is De Watervallei qua landschappelijke schaal een
logische functie in het gebied? Is dit een plek waar
Capellenaren naar verwachting graag naartoe komen
om (in zwemkleding) te recreëren? Is of wordt het een
recreatieve/ parkachtige omgeving?
Zijn er in de nabije omgeving functies die versterkend
werken, bijvoorbeeld een horeca voorziening of andere speelvoorzieningen?
Is de locatie wijk- of stadsgericht?
Zijn er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving
voor de gebruikers? Hierbij wordt conform verkeersstudie uitgegaan van minimaal 3 en maximaal 10 parkeerplaatsen, idealiter op een afstand van maximaal
200 m.
Is de locatie centraal gelegen in de stad en in de
buurt van doorgaande fietspaden?
Is de afstand tot woningen gunstig in combinatie met
het bestaande geluidsniveau?
Krijgen buurtbewoners last van parkeerhinder?
Is het gebied veilig te bereiken?
Is er voldoende zicht op de locatie?
Moeten er bomen gekapt worden?
Past het in het bestemmingsplan? Zo niet, dan is de
realisatie voor de zomer van 2019 niet haalbaar.
Zijn er extra kosten voor bijvoorbeeld kabels en leidingen of herinrichting van het gebied?
Is er een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden nodig?
Moet het gebied zodanig aangepast worden dat toekomstige ontwikkelingen of huidige voorzieningen
beperkt worden?
Wie is eigenaar van de grond?

Draagvlak in de omgeving is hierbij niet meegenomen, maar wordt een zeer belangrijke
factor bij de uiteindelijke keuze van de locatie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Atolpad - Oostgaarde
De Hoeken - Oostgaarde
Groenedijk - Oostgaarde
Ravottia - Schollevaar
Evenemententerrein - Schollevaar
Groen eiland - Schollevaar
Griet Manshande erf - Schollevaar
Klarinet - Schollevaar
Hockeypad - Schenkel
Voormalig opslagterrein sportpark - Schenkel
Opslagterrein - Schenkel
Cornelis de Houtmanstraat - Capelle West en ‘s-Gravenland
Barckalaan - Fascinatio

1. Atolpad - Oostgaarde

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder

wijk

Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim
Eigendom
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Locatie ligt in een groene vinger van de wijk Oostgaarde. Gelegen op een grasveld zonder duidelijke functie,
een buffer tussen de functies in de omgeving (woningen, fietspad). Aan de overzijde van het water zijn enkele droogspeel toestellen en naastgelegen een school die de functie van De Watervallei kan versterken. De
Watervallei op deze plek vraagt om een goede inpassing in de ruimte met aandacht voor de overgang naar
de omgeving. Gelegen in de woonwijk is deze locatie een wijkfunctie. Het zicht vanuit omliggende woningen
en het doorgaande naastgelegen fietspad nodigt op deze locatie niet uit tot ligweide.
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid en goed per fiets te bereiken, wel enigszins decentraal in de stad.
Hinder
Woningen liggen op circa 50 meter in geluidsluwe locatie.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: valt af
Landschappelijk gezien geen logische locatie; niet een plek waar men graag naartoe gaat om in badkleding
met water te spelen. Afstand tot omliggende woningen is gering, gezien de rustige omgeving is de hinderbeleving hierom groot.

CONCLUSIE..

x

2. De Hoeken - Oostgaarde

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder

+
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Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim
Eigendom
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Twee mogelijke locaties in de “voorterreinen” van de Hoekenflats. De ruimtes zijn ingericht als recreatie-/
speelvoorziening voor omwonenden, ook is er een school in de buurt. De voorzieningen kunnen een versterkende werking op elkaar hebben. De flat vormt een muur in de ruimte en is in verhouding tot De Watervallei
zeer fors. Vanuit de flats en de doorgaande weg de Noorderbreedte is er veel zicht op de locatie. Het zicht
vanuit omliggende woningen en het doorgaande naastgelegen verkeer nodigt op deze locatie niet uit tot
ligweide. De realisatie van De Watervallei op deze locatie vraagt om een goede inpassing gelet op de zichtbaarheid en beleving van de ruimte. Gelegen in de woonwijk is De Watervallei op deze locatie een wijkfunctie.
Bereikbaarheid
Goed bereikbaar, redelijk centrale ligging en veel parkeergelegenheid.
Hinder
Woningen liggen op ca. 70 meter afstand, het geluidsniveau van de omgeving is wel vrij hoog door lokale
wegen.
Planning en financiën
Woningbouwvereniging Havensteder is eigenaar van de gronden, verder zijn er geen belemmeringen.
Conclusie: valt af
De locatie ligt niet op gemeentegrond. Het voorterrein van de flats is door het zicht vanuit de flat en de
doorgaande weg geen plek om in badkleding met water te spelen.

CONCLUSIE..

x

3. Groenedijk - Oostgaarde

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder

+
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Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Gelegen aan de IJssel en niet direct in een woonwijk maakt dat deze locatie een functie voor de hele stad
krijgt, hoewel het wel decentraal in Capelle ligt. Het open landschap aan de IJssel heeft een recreatieve
waarde. De Watervallei kan in combinatie met de reeds gerealiseerde droge speeltoestellen en in de nabijheid van horeca en een sportpark versterkend werken voor deze plek.
Bereikbaarheid
Enigszins decentraal in stad, wel voldoende parkeerplaatsen en aan doorgaande fietsroute langs IJssel.
Hinder
Afstand tot woningen ca. 130 m, beduidend verder dan originele locatie in noordhoek. Wel in een rustige
omgeving.
Planning en financiën
Betonvloer past niet in bestemmingsplan, uitgebreide procedure met te verwachten bezwaren maakt realisatie voor zomer 2019 onmogelijk.
Conclusie: valt af
Ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid zijn goed. Hinder zou beperkt kunnen worden met een verschuiving
naar het zuiden. De weerstand in de direct omgeving is echter groot. Omdat de procedure van een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan het onmogelijk maakt om De Watervallei te
realiseren voor de zomer van 2019 valt deze locatie af.

CONCLUSIE..
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4. Ravottia - Schollevaar

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder

++
stad

Parkeerhinder

+

Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim
Eigendom
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Locatie is centraal gelegen in de stad, nabij een entree van het Schollebos, een rustig recreatiegebied. Horecagelegenheid is in de nabijheid aanwezig (bij de entree) en deze locatie grenst aan een natuurspeeltuin.
Het gaat om de locatie van het doolhof of direct ten zuiden daarvan. De aanwezige robuuste speeltoestellen van Ravottia geven het gevoel van ‘natuurlijk’ spelen in het bos. De Watervallei kan betreft functie een
goede toevoeging zijn aan deze speelplek en zij kunnen elkaar versterken in combinatie met de horeca. De
realisatie van De Watervallei met betonnen vloer en felle kleuren is een wel gebiedsvreemd element en niet
direct passend in de groene, bosachtige omgeving. Waar Ravottia een overgang naar het bos maakt, stoort
een dergelijke materialisering. De Watervallei op deze plek vraagt om een goede inpassing in het landschap, een oplossing voor de bezonning en de overgang naar het bos.
Bereikbaarheid
Locatie is goed bereikbaar met doorgaande fietsroutes in de stad,115 m afstand tot parkeerplaatsen.
Hinder
Dichtstbijzijnde woningen op 115 m afstand, laag geluidsniveau omgeving. Bomenkap noodzakelijk voor
bezonning. Een potentieel groot nadeel van deze locatie is dat bomenkap nodig lijkt om een zonnige plek te
creëren.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: mogelijkheid
Wordt een voorziening van de hele stad in een recreatieve omgeving. Goed bereikbaar met fiets en auto. Met
name de mogelijk benodigde bomenkap is een obstakel.

V

CONCLUSIE..

5. Evenemententerrein - Schollevaar

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder

+
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Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim
Eigendom
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Locatie is centraal gelegen in de stad, op het evenemententerrein in het Schollebos. Het Schollebos is een
rustig recreatiegebied met een weids/open evenemententerrein. Dit terrein heeft aan de randen een aantal sport-/speelvoorzieningen (aan de andere zijde van het evenemententerrein wordt binnenkort ook een
calisthenics en freerun park gerealiseerd). De Watervallei en deze functies kunnen elkaar versterken. De
realisatie van De Watervallei met betonnen vloer en felle kleuren is een gebiedsvreemd element en niet
direct passend in de groene, bosachtige omgeving. De ruimte van het evenemententerrein is in verhouding
tot de waterspeelplaats vrij groot. Mits goed ingepast in het landschap kan dit een geschikte locatie zijn.
Bereikbaarheid
Locatie is goed bereikbaar met doorgaande fietsroutes in de stad, autobereikbaarheid is minder, afstand tot
parkeerplaatsen ca. 550 m.
Hinder
Dichtstbijzijnde woningen op 250 m afstand, groter dan waar dan ook in Capelle. Er is na realisatie van het
waterlab nog voldoende ruimte om het evenemententerrein te gebruiken voor de organisatie van evenementen. Het water kan eventueel worden afgesloten om de geluidsoverhinder bij een muziekevenement te
vermijden.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: mogelijkheid
Wordt een voorziening van de hele stad in een recreatieve en zonnige omgeving. Goed bereikbaar met fiets.
Dichtsbijzijnde woningen staan op meer dan 250 m waarmee de hinderbeleving relatief gering is.
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CONCLUSIE..

6. Groen eiland - Schollevaar

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder
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Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim
Eigendom
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Locatie ligt centraal in de stad, nabij een entree van het Schollebos. Een rustig recreatiegebied. Horecagelegenheid en andere speelvoorzieningen zijn in de nabijheid aanwezig (bij de entree). De Watervallei kan een
goede toevoeging zijn aan deze functies en kunnen elkaar versterken. De realisatie van De Watervallei met
betonnen vloer en felle kleuren is een gebiedsvreemd element en niet direct passend in de groene, bosachtige omgeving. De locatie is rustig, gelegen aan het water en daardoor goed zichtbaar vanaf de overzijde van
de waterkant. De Watervallei op deze plek vraagt om een goede inpassing in het landschap, een oplossing
voor de bezonning en de overgang naar de waterkant.
Bereikbaarheid
Locatie is goed bereikbaar met doorgaande fietsroutes in de stad, 270 m afstand tot parkeerplaatsen.
Hinder
Dichtstbijzijnde woningen op 100 m afstand, laag geluidsniveau omgeving. Een potentieel groot nadeel van
deze locatie is dat bomenkap nodig lijkt om een zonnige plek te creëren.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: valt af
Ligt in relatief rustig deel van Schollebos, dichter bij woningen dan de andere Schollebos-locaties. Mogelijk
bomenkap en afrastering nodig, waardoor dit een vrij grote ingreep in het landschap wordt.

CONCLUSIE..
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7. Griet Mansande erf - Schollevaar

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder
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Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim
Eigendom
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Locatie ligt aan het einde van een smalle watergang/groenstrook die vanuit het Schollebos de wijk Schollevaar inloopt. Op deze locatie ligt momenteel een grasveld met een trapveldje. De locatie is erg nauw omsloten door woningen en een school, die de functie kan versterken. Gelegen in de woonwijk is De Watervallei
op deze locatie een wijkfunctie.
Bereikbaarheid
Lastig vindbaar met de auto, mogelijk parkeerprobleem. Verder erg wijkgericht voor Schollevaar.
Hinder
Woningen liggen op circa 40 meter in geluidsluwe locatie.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: valt af
Veroorzaakt te veel hinder naar omgeving, is lastig bereikbaar en parkeergelegenheid is zeer gering. De
speelplaats krijgt waarschijnlijk te veel een wijkfunctie in plaats van een functie voor de hele stad.

CONCLUSIE..
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8. Klarinet - Schollevaar

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder
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Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim
Eigendom
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Locatie ligt in een groenstrook die vanuit het Schollebos de wijk Schollevaar inloopt. Deze locatie is een
ruim grasveld, nabij een school en een bestaande speeltuinvereniging. Dit geeft een versterkende werking
van de functies. De speeltuinvereniging is bereikbaar via een bruggetje en de waterspeelplaats kan, mits
goed ingepast, hier een goede aanvulling op zijn. Gelegen in de woonwijk is De Watervallei op deze locatie
een wijkfunctie.
Bereikbaarheid
Lastig vindbaar met de auto, mogelijk parkeerprobleem. Hierdoor is de locatie erg wijkgericht voor Schollevaar.
Hinder
Woningen liggen op circa 65 meter in geluidsluwe locatie. Geen logische parkeergelegenheid (realiseerbaar) kan voor parkeeroverlast in de omgeving zorgen.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: valt af
Locatie is lastig bereikbaar en heeft heel weinig tot geen parkeergelegenheid. De speelplaats krijgt waarschijnlijk te veel een wijkfunctie in plaats van een functie voor de hele stad.

CONCLUSIE..
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9. Hockeypad - Schenkel

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid
(Fiets)bereikbaarheid
Hinder
Geluidhinder
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Parkeerhinder
Verkeersveiligheid
Vandalismebestendig
Bomenkap
Planning en financiën
Bestemmingsplan
Bijkomende kosten
Omgevingsvergunning
Ruimteclaim
Eigendom
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Locatie ligt tussen sportpark Schenkel en woonwijk Schenkel. Sportpark Schenkel is met de aanwezigheid
van diverse sportvelden/clubs een stadsgerichte voorziening. Het is een “park” met een centrale ingang die
naar de verschillende velden/clubs leidt. Deze sportvoorzieningen hebben allemaal hun eigen plek(eilandje)
op het terrein. De aangewezen locatie ligt in het overgangsgebied tussen het park en de woonwijk aan een
langzaamverkeerroute tussen de wijk Schenkel en het hart van het sportpark, waar ook een trapveld aanwezig is. Hoewel de locatie nu fysiek niet bij het sportpark hoort, kan deze wel ruimtelijk ingepast worden
en een nieuw “eilandje“ vormen in het park. De directe nabijheid van de sportvoorzieningen en het trapveld
kan ook een functieversterkende werking op De Watervallei hebben.
Bereikbaarheid
Goed bereikbaar vanuit de hele stad, parkeerplaatsen op 60 m afstand.
Hinder
Woningen liggen op circa 110 meter in redelijk geluidsluwe locatie. Op drukke weekend dagen kan parkeren
een probleem worden voor capaciteit op het sportpark. Mogelijk bomenkap nodig.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: mogelijkheid
Centraal gelegen in Capelle, goede parkeergelegenheid en versterkende functies in de nabijheid. Wel moet
er mogelijk bomenkap plaatsvinden vanwege de bezonning. De Watervallei wordt hiermee echt onderdeel
van sportpark Schenkel.

CONCLUSIE..
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10. Voormalig opslagterrein sportpark - Schenkel

Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Bezonning
Identiteit van de plek
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Versterkende functies
Wijk-/stadsniveau
Bereikbaarheid
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Locatie is op sportpark Schenkel achter het hoofdgebouw/sporthal, nabij de centrale ingang van het sportpark. Sportpark Schenkel is met de aanwezigheid van diverse sportvelden/clubs een stadsgerichte voorziening. Het is een “park” met een centrale ingang die naar de verschillende velden/clubs leidt. Deze sportvoorzieningen hebben allemaal hun eigen plek(eilandje) op het terrein. De aangewezen locatie achter het
hoofdgebouw voelt daarom als een restgebied voor een nieuwe voorziening als De Watervallei. Een goede
ruimtelijke inpassing zou deze ruimte wel kunnen verbeteren samen met de entree naar dit achterliggende
gebied. De directe nabijheid van de sporthal, waarnaast ook andere speelvoorzieningen staan, kan ook een
functieversterkende werking op De Watervallei hebben.
Bereikbaarheid
Goed bereikbaar vanuit de hele stad, parkeerplaatsen op 80 m afstand.
Hinder
Woningen liggen op circa 70 meter aan overzijde van Capelseweg, door omgevingsgeluid van deze weg
draagt locatie weinig bij aan geluidshinder. Op drukke weekend dagen kan parkeren een probleem worden
voor capaciteit op het sportpark. Achteraf locatie maakt het vandalisme gevoelig.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: valt af
Ruimtelijk gezien een te sterk achteraf gelegen locatie in verhouding tot de andere functies op het sportpark.
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11. Opslagterrein - Schenkel
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Ruimtelijke kwaliteit & beleving
De locatie grenst aan sportpark Schenkel en wordt momenteel gebruikt als tijdelijke opslag voor de gemeente. Sportpark Schenkel is met de aanwezigheid van diverse sportvelden/clubs een stadsgerichte
voorziening. Momenteel is de locatie een opzichzelf staande plek met een eigen entree, maar kan aansluiting vinden bij het sportpark. Direct ten zuiden van het opslagterrein bevindt zich een kleine parkeerplaats
dat gebruikt kan worden voor De Watervallei. Het gebied biedt kansen voor een totale ontwikkeling van
waterspeelplaats met ligweide, voorzieningen en een goede ruimtelijke inpassing (zicht op de Capelseweg).
Ook biedt de aanleg van een wandelpad de mogelijkheid om gebruik te maken van het zuidelijkere gelegen
parkeerterrein.
Bereikbaarheid
Goed bereikbaar vanuit de hele stad, fietstunneltje maakt veilige oversteek over Capelseweg. Parkeerplaatsen zijn aanwezig.
Hinder
Woningen liggen op circa 75 m aan overzijde van Capelseweg, en op 80 m aan zuidzijde. Door omgevingsgeluid van de Capelseweg draagt locatie weinig bij aan geluidshinder. Gebied moet heringericht worden voor
De Watervallei, waarmee eventuele alternatieve ontwikkelingen op deze locatie onmogelijk gemaakt worden.
Planning en financiën
Vergt wat meer herinrichting dan andere locaties, te weten een wandelpad tussen parkeerplaatsen en visuele afscherming ook moet gras ingezaaid worden. Wandelpad kan over een bruggetje of dam over de sloot,
hiervoor is een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden nodig.
Conclusie: valt af
Centrale ligging en al bestaande parkeergelegenheid. Hinderbeleving is relatief laag vanwege het aanwezige geluidniveau. De Watervallei heeft op deze locatie weinig relatie met andere functies in de omgeving, de
voorzieningen van het sportpark zijn ver weg. Het gebied zou heringericht kunnen worden, maar gezien de
nabijheid van de Capelseweg en doorgaande fietspaden blijft het niet echt een plek waar het prettig is om in
zwemkleding met water te spelen.

CONCLUSIE..

x

12. Cornelis de Houtmanstraat - Capelle West en ‘s-Gravenland
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Gezamenlijk met wijkbewoners worden plannen ontwikkeld om deze locatie her in te richten. Mogelijk kan
De Watervallei hier een onderdeel van uitmaken.
Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Het parkje aan de vijver aan de Cornelis de Houtmanstraat is gelegen in een woonwijk aan een groene ader
van de wijk. Door deze ligging heeft de locatie een duidelijke wijkfunctie. Het parkje bestaat momenteel uit
een gebouw van een jongerencentrum en een dierenweide. Deze aanwezige recreatieve functies en de ligging aan de vijver bieden kansen om de locatie te versterken met de komst van De Watervallei.
Bereikbaarheid
Enigszins decentraal gelegen in de stad, wel naast een goede, doorgaande fietsverbinding. Parkeerplaatsen
aanwezig, parkeeronderzoek zal moeten aantonen of dit voldoende zijn.
Hinder
Woningen liggen op circa 45 m van de locatie. Bezoekers kunnen gebruik maken van openbare parkeerplaatsen in omgeving, waarmee parkeerdruk toeneemt.
Planning en financiën
Geen belemmeringen.
Conclusie: valt af
Geluidhinder is relatief groot gezien de geringe afstand tot woningen. Parkeerplaatsen in omgeving wellicht
niet voldoende. Zou wel een mooie aanjager geweest zijn voor de geplande recreatieve herontwikkeling van
het parkje.
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13. Barckalaan - Fascinatio
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Locatie is aangedragen door een buurtbewoner van Fascinatio.
Ruimtelijke kwaliteit & beleving
Momenteel heeft het gebied de uitstraling van een open grasvlakte gelegen tussen redelijk drukke wegen
in. De ruimte is in verhouding tot de waterspeelplaats zeer groot. Dit zorgt ervoor dat De Watervallei in het
niet valt op deze plek, mits er een goede ruimtelijk inpassing plaatsvindt. De huidige zichtbaarheid vanuit
de wijk/weg maakt deze locatie op dit moment geen prettig badrecreatiegebied. De aanwezigheid van andere speelvoorzieningen (speeltuin, trapveld, skatebaan) kan zeker een versterkende werking hebben.
Bereikbaarheid
Decentraal gelegen in de stad, wel naast een goede, doorgaande fietsverbinding. Parkeren kan een probleem vormen.
Hinder
Woningen liggen op circa 70 meter van de locatie, in een gebied met vrij veel omgevingslawaai. Parkeerplaatsen zullen waarschijnlijk moeten toegevoegd.
Planning en financiën
Past niet in het bestemmingsplan. Kavel kan na realisatie van het waterlab niet uitgegeven worden voor
andere doeleinden.
Conclusie: valt af
Nodigt te weinig uit om in badkleding te recreëren, kent ook financiële en plannings technische belemmeringen. Bovendien maakt een procedure voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan het onmogelijk om De Watervallei te realiseren voor de zomer van 2019.
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