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De wijk BinnenVergt in Zaltbommel was 
lang de slechtste wijk van de stad. Een 
grootscheepse herstructurering maakte 

hier een eind aan. Vooruitstrevende initiatieven 
op het gebied van meervoudig ruimtegebruik 
zorgden voor een forse subsidie van de provincie 
Gelderland. Geld dat onder meer werd aange-
wend voor de realisatie van een waterplein.
Woningstichting Woonlinie bouwde een nieuwe 
wijk voor verschillende doelgroepen. Sociale huur-
woningen, goedkope en duurdere koopwoningen 
maken allemaal deel uit van het nieuwe Binnen-
vergt. Het plein aan de Hugo de Grootstraat is het 

hart van de wijk met een honderd jaar oude beuk 
als blikvanger. Dit was één van de locaties waar 
functies gestapeld moesten worden. Woonlinie 
koos ervoor om hier ruimte te maken voor recre-
atie en tevens een waterberging aan te leggen. 
Teamleider Vastgoed en projectontwikkelaar van 
dit plan Thijs Voncken van de woningstichting: 
“We zijn toen eerst zelf aan de slag gegaan met 
schetsontwerpen, maar de echte uitwerking liet 
nog op zich wachten.” Het idee was dat water 
grotendeels onder de grond zou worden gebor-
gen, maar ook boven de grond. Tegelijkertijd 
moest het plein zorgen voor vertier in de wijk, 
ontmoeting stond centraal.

Niet in de kramp schieten
Boer Speeltoestellen werd daarom gevraagd een 
ontwerp te maken voor het plein. Was in eerste 
instantie nog het idee om iets met het water te 
doen dat ondergronds werd geborgen, later bleek 
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toch dat hier veel te veel haken en ogen aan 
zitten. “Het gevaar voor legionella is groot, dat 
risico wilde de gemeente niet nemen”, geeft Wil-
lem Butz van Boer Speeltoestellen aan. Ontmoe-
ten moest centraal staan op het plein, dat daarom 
niet alleen geschikt moest zijn voor kinderen, 
maar ook plek moest bieden voor hun ouders en 
grootouders en omwonenden. Boer Speeltoestel-
len koos er daarom bewust voor om alleen speel-
aanleidingen op het plein te realiseren en geen 
speeltoestellen. “Dat was een uitdaging voor de 
ontwerper”, geeft Butz aan. “Hij moet niet in de 
kramp schieten omdat hij geen speeltoestellen 
mag gebruiken. Het doel is een plein dat voor 
elk type kind geschikt is. We gaan daarbij uit van 
een filosofie uit de jaren ’60 van Bertus Mulder 
die vier speltypes definieert, namelijk rauwers, 
douwers, bouwers en schouwers.

Het plein ligt verdiept en wordt omgeven door 
een stenen muurtje met daarin een goot. Aan 
twee kanten kan grondwater opgepompt worden 
dat dan door de goot om het plein heen gaat 
stromen. Het plein is toegankelijk met een trap 
en aan één kant met een hellingbaan of door 
gewoon van het muurtje af te springen. De 

verharding bestaat uit grauwakker met fractie 0. 
Dit type verharding laat geen water door, wat 
betekent dat bij zeer overvloedige regen het 
plein onder water komt te staan. Na een dag of 
twee is het water weggelopen. Op die manier 
wordt water vertraagd afgegeven aan het riool, 
zodat dit niet overvol kan raken. De grauwakker 
is uitgevoerd in een gele kleur. Het plein krijgt 
hierdoor, samen met de overige elementen, een 
mediterrane uitstraling.

Andere speelaanleidingen bestaan uit een aantal 
grote zwerfkeien en een stel palen van robinia-
hout. Verder is op twee plekken zitgelegenheid 
gecreëerd met banken en felgekleurde stoeltjes. 
Als het plein onder water komt te staan, wat naar 
verwachting één à twee keer per jaar voorkomt, 
wordt de ruimte misschien nog wel leuker voor 
kinderen om te spelen. 

Aanstekelijk enthousiasme
Het plein is met veel enthousiasme ontvangen 
door de buurtbewoners. “Al tijdens de werkzaam-
heden was men erg nieuwsgierig en stonden 
mensen door de hekken te gluren”, vertelt Willem 
Butz. “Dat werkt erg aanstekelijk. We verlangen 
ook van de mensen die voor ons aan het werk zijn 
dat ze enthousiast zijn over wat ze aan het maken 

zijn.” Het plein wordt goed gebruikt door zowel 
kinderen als hun ouders en nu heeft zelfs een 
groep senioren de wens uitgesproken om vlak 
naast het plein een aantal beweegtoestellen neer 
te zetten. “Ze hebben hiervoor zelf geld ingeza-
meld”, vertelt Thijs Voncken trots. Het geeft aan 
dat de opzet van het hele project geslaagd is. Het 
hart van de wijk waar ontmoeten centraal staat.


