
•  Meer ruimte/mogelijkheden voor recreatie/toerisme.

•  De aantrekkingskracht van de Markt e.o. vergroten.

•  Het verhaal van Oudewater kenbaar maken.

•  Eenheid in vormgeving tussen de deelgebieden.

•  Behoud ruimte voor terrassen en marktkramen.

•  Behoud bestaande bomen.

•  Inpassen kunstwerk Herman de Man of verplaatsen.

•  Fietsparkeerplaatsen.

De Markt is het centrale punt van Oudewater en dat 
waarschijnlijk al sinds Oudewater stadsrechten kreeg 
in 1265. Hier werd handel gedreven, waaronder in 
hennep waar touw van werd gemaak.

Nu nog steeds is het een levendige plek met wekelijks 
markt en de terrassen van meerdere horecazaken 
omgeven door de eeuwenoude panden.

De marktkramen en terassen nemen een deel van de tijd 
veel ruimte in beslag. Ook bereikbaarheid met verkeer is 
belangrijk.

Wat is de Markt? Is het alleen het plein over de 
gracht, de Marktbrug of horen de naastgelegen 
zijppleinen daar ook bij? Naar onze mening wel 
en wij willen graag uw menig horen wat hier 
moet komen.

Paaltjes op de Marktbrug.

Verrommeling in het straatbeeld.

Groene, maar drukke ruimte.

Voorlopig ontwerp

Functies Wat is de Markt?

Uitgangspunten ontwerp

Schetsontwerp

HERINRICHTING MARKT OUDEWATER
Zijpleinen - Intro
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Referenties

HERINRICHTING MARKT OUDEWATER MARKT OUDEWATER
Zijpleinen - basis

Impressie

PlankaartTen noorden en ten zuiden van de Marktbrug liggen drie 
zijpleintjes die uitlopers zijn van de Markt. Naast het verblijven 
wordt er ook geparkeerd door auto en fiets. Het huidige 
beeld is verrommeld met een matige verblijfskwaliteit. Geen 
visitekaartje voor Oudewater!

Uitgangspunt voor deze drie pleintjes is een hoge 
verblijfskwaliteit, meer ruimte voor recreatie en een 
verbijzondering van de Markt en omgeving.  

• Inrichting conform huidige situatie.

• Vrijstaand straatmeubilair zoals banken & fietsbeugels.

• Markering fietsparkeerplekken.

• Behoud enkele parkeerplaatsen.

• Resultaat => verrommeling openbare ruimte, weinig         
  recreatieve meerwaarde.

Uitgangspunten ontwerp

Principe uitwerking in de Leeuweringerstraat en Donkere Gaard.

Principe uitwerking in de Korte Havenstraat.

< Zicht op het pleintje aan de Leeuweringerstraat.

Zitbank, uitkijkend op het water. Cortenstalen boomspiegels met split Fietsbeugels Inpassing beeld van Herman de Man

Terras
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HERINRICHTING MARKT OUDEWATER MARKT OUDEWATER
Zijpleinen - Variant 1

Plankaart
Plein met:

•  Vlakke, natuurstenen plaat als verbindend element.

•  Gravure: verbeelding van Oudewater met n.t.b. historische prent of plattegrond.

•  Verhoogde, stenen zitrand.

•  Ruimte voor boomspiegel.

•  Beeld Herman de Man verhuisd naar de westzijde.

Impressie

Uitgangspunten Plankaart

Voorbeelden prenten en kaarten

Principe uitwerking in de Leeuweringerstraat en Donkere Gaard

Referenties

Platen met een stadskaart Gravure Verhoogde rand om te zitten Markering fietsparkeren

Principe uitwerking in de Korte Havenstraat.

< Zicht op het pleintje aan de Leeuweringerstraat.

Terras
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