
S t r a a t b e e l d  september 2015 S t r a a t b e e l d  september 201510 11

ALLURE EN ELAN, DAT WAS DE INZET VAN DE GEMEENTE EM-

MEN BIJ DE REALISATIE VAN HET NIEUWE RAADHUISPLEIN. AAN-

GESTUURD DOOR HET GEMEENTELIJKE PVE EN EEN WENSENLIJST 

VAN BURGERS EN ONDERNEMERS, ONTWIERP HET BUREAU LATZ 

+ PARTNER EEN PLEIN MET VEEL WATER EN GROEN. RUGGEN-

GRAAT VAN HET ONTWERP: HET SUN DECK, DE 150 METER LAN-

GE BANK DIE ALS EEN BOEMERANG OVER HET RAADHUISPLEIN 

MEANDERT EN STRUCTUUR VERLEENT AAN DE DIK VIER VOET-

BALVELDEN GROTE PLEINRUIMTE.

Weids, dat is het eerste woord dat opkomt bij een 
bezoek aan het nieuwe Raadhuisplein van Em-
men. Wie het plein oploopt, wordt verrast door 
de schaal en de maat van deze nieuwe stedelijke 
ruimte. Het ontwerpteam van Latz + Partner 
(Daniela Strasinsky, Tilman Latz, Gerwin Gruber en 
Kerstin Hoch) had hier de handen vrij om, op een 
onderlegger van Spaans graniet, alle gevraagde 
functies breed uit te stallen; een speeltuin met 
ligweide en skatepark, een natuurvijver en een 
kanaal, twee kleinere pleinruimtes, één groen en 
één meer stenig, en een open air plein dat, als 
het niet gebruikt wordt voor evenementen, kan 
worden omgetoverd tot watervlakte.

Sinds de officiële opening eind juni, is de nieuwe 
openbare ruimte door de inwoners van Emmen 
ronduit omarmd, meldt Maren Süphke, ont-
werpster stedelijk gebied en landschap van de 
gemeente: “Het is bijna de hele dag door druk 
op het Raadhuisplein. Je vraagt je af waar al deze 
mensen vroeger naar toe gingen als ze in de stad 
wilden recreëren in de buitenlucht.”

Vooral het water op het plein wordt intensief 
gebruikt, aldus Süphke, en dan met name het 
kanaal. In de diagonaal op het plein geplaatste, 
langgerekte waterpartij met kniediep water bad-
deren kinderen, terwijl hun ouders zonnebaden 
op de betonnen zoom met zitjes parallel aan het 
kanaal. Ook het door de Zwitser Erwin Rechstei-
ner van Bowl Construction ontworpen skatepark 
is populair – en dan vooral de DJ-tafel aan de kop 
van het skatepark, waar de jeugd zijn mobieltje 
inplugt en aan twee digitale draaitafels aan de 
slag kan met beats en baslijnen. 

Ondergronds
Het nieuwe Raadhuisplein is onderdeel van de 
centrumvernieuwing van Emmen, vertelt gemeen-
telijk projectleider Bertus Veldman in de open-
bare passage van het gemeentehuis, waar men 
het nieuwe plein vanuit vogelperspectief bekijken 
kan. De herinrichting tot Raadhuisplein typeert 
Veldman als een complete transformatie: “Voor-
heen was deze ruimte in gebruik als parkeer-
plaats en bood plek aan de drukke doorgaande 

Hondsrugweg. Die functies liggen nu onder het 
nieuwe plein.”
De aanleiding voor de transformatie tot Raad-

huisplein, was de verhuizing van het Dierenpark 
Emmen en de bouw van het nieuwe theater. 
Veldman: “Het dierenpark vertrok uit de kern van 

RAADHUISPLEIN 
EMMEN
WATER IN DE 
HOOFDROL

Het Sun Deck bestaat uit Suri-
naams Cumaru FSC hardhout 
en natuursteen. 
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“Je vraagt je af 
waar al die  
mensen vroeger 
naartoe gingen 
als ze in de stad 
wilden recreëren 
in de buiten-
lucht.”

WATER, WATER, WATER 
Water vertolkt een hoofdrol op het nieuwe Raadhuisplein van Emmen. Het plein heeft een grote 
natuurvijver, een langgerekt kanaal èn een vierduizend vierkante meter groot theaterplein dat, als 
het niet benut wordt, verandert in een waterpartij met op de kop fonteinen die in de bestrating zijn 
geïntegreerd.

Dubbel ruimtegebruik 2.0; als op het evenementenplein voor het theater geen open air activiteiten 
plaatsvinden, kan de gemeente Emmen deze grote open ruimte transformeren tot een ondiepe vijver 
– en voorkomt zo dat op het raandhuisplein een grote, lege ruimte ontstaat die enkel en alleen benut 
wordt tijdens festiviteiten en evenementen. Bij dat dubbel ruimtegebruik is gebruik gemaakt van 
het natuurlijke verval op het Raadhuisplein; van west naar oost loopt het plein in hoogte anderhalve 
meter af. Dat maakte het mogelijk om aan de westkant van de vijver af te zien van een opstand; het 
water kabbelt hier vrij op het plein, op zijn plek gehouden door het verval.  

De vijftien centimeter diepe vijver ligt pal boven de parkeerkelder. Het bassin beschikt over een zwem-
badinstallatie met zuivering met zout-elektrolyse. In het bassin is onderwaterverlichting aangebracht, 
bestaand uit ledstrookjes die keurig zijn opgenomen in het verband van de natuurstenen bestrating. 


