Kortenhoef, gemeente Wijdemeren - De Paddenpoel: huidige situatie
Aan de Zuidsingel in Kortenhoef vindt vernieuwing plaats. Voor de

Paddenpoel, het groene gebied tussen de St. Antoniusschool en

brug

De Fuik is een nieuw ontwerp gemaakt vanuit drie pijlers:

Huidige tegelpad
naast De Fuik.

Het ontwerp voor de Paddenpoel staat op de voorgrond, maar op de achtergrond zijn ook

conceptuele ideeën voor de Parkeerplaats van De Fuik in ontwikkeling. Er wordt gekeken naar
een mogelijke dubbelfunctie in de vorm van een renbaan en verkeersplein. Bijzonder aan deze plek
is het op maat gemaakte bordes ter hoogte van de oude Jeu de Boules baan. Deze multifunctionele
verhoging kan dienen als openbare ontmoetingsplek, freerun-/sportparcours, podium of juist tribune
bij evenementen.
De twee plekken zijn met zorg ontworpen om een divers aanbod te kunnen bieden aan
buurtbewoners van alle leeftijden. De gebieden worden ingericht voor zowel actieve als rustige
buitenmensen. Individueel is er vanalles te beleven. Ook ontmoeting en samenspel wordt
gestimuleerd door van de Paddenpoel een groene doorgang te maken waarbij de huidige tegelpaden
naast De Fuik (zie foto) en aan de kant van het schoolplein verdwijnen.
Bij de Paddenpoel wordt het ontwerp gepresenteerd met als doel om vervolgens over te gaan tot een
uitvoeringsplan. De Parkeerplaats wordt enkel gepresenteerd om de mogelijkheden te tonen voor in
de toekomst.

St. Antoniusschool

1: Natuurlijk spel voor kinderen
2: Buitensport en recreatie voor alle leeftijden
3: Ruimte voor natuur

Jeu de Boules

De Fuik
schoolplein

Paddenpoel
Parkeerplaats

0.		

20 m.

HUIDIGE SITUATIE
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Huidige situatie Paddenpoel
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Kortenhoef, gemeente Wijdemeren - De Paddenpoel: drie pijlers

DE PADDENPOEL “drie pijlers”
11.

1. Natuurlijk spel voor kinderen

11.

Aan de kant van de St. Antoniusschool komt een natuurlijke speelboom (1) en een
stapparcours (2). De wildroosters zijn breder dan het hek om het gebied, zodat
honden daadwerkelijk buiten het gebied blijven en de kinderen fijn kunnen spelen.

brug

10.

2. Buitensport en recreatie voor alle leeftijden

1.

Door te kiezen voor een pannaveld (6) en een speeltoestel (3) dat ook voor sport
gebruikt kan worden, wordt de doelgroep breder. Het speeltoestel staat op kunstgras.
Aan de rechter zijkant komt de klimwand (4). Deze klimwand is voor jongere kinderen
en heeft een veilige klimhoogte van 1.8m (zo kunnen jongeren ook niet naar de
dakgoten klimmen).
Ouderen kunnen aansluiting vinden door een toegankelijke Jeu le Boules baan (8)
met liggende boomstammen als bankjes (7). De nieuwe steiger (9) is ook bedoeld als
ontmoetingsplek tussen jong en oud.

2.

3. & 4.
De Fuik

6.

3. Ruimte voor natuur

Note: Voor een impressie en uitleg bij de nummers, zie volgende pagina >>

10.
Schoolplein St. Antoniusschool

De hekwerken en tegelpaden aan de zijkanten worden verwijderd zodat de
Paddenpoel een groene doorgang wordt voor voetgangers. De halfverharde paden
zijn geschikt voor rolstoelen. De school krijgt een directe toegang tot de Paddenpoel.
Aan de kant van de Zuidsingel en aan de overkant komen nieuwe toegangen (10).
Er worden drie groene borders ingericht als “prairietuin”, dit is een duurzaam
bloemenmensel. Deze speciale groene borders komen rechtsonder langs het hek.
Linksboven langs het water en rechtsboven aan de achterzijde van De Fuik (11).

9.

11.
8.

7.
10.
0.

Voorlopig Ontwerp
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Kortenhoef, gemeente Wijdemeren - De Paddenpoel: visuele impressie

DE PADDENPOEL
“Een visuele impressie van de nieuwe indeling”
11. 3X Prairietuin

11.

De natuurlijke uitstraling komt terug in de keuze om voornamelijk met hout
te werken. De toestellen komen uit de serie: “Natuurlijk spelen”. Door lokale
bedrijven op het gebied van houtbewerking in te zetten voor het realiseren
van de speelboom, de Jeu de Boules baan, steiger en pannaveld, worden er
kosten in eigen hand gehouden.

11.

1. Speelboom

Ontruiming kan desgewenst ook worden
opgepakt met bewoners. Op deze manier
worden niet alleen kosten bespaard,
maar ook betrokkenheid gestimuleerd
en de kans op vandalisme verkleind.
Uiteindelijk wordt de Paddenpoel een
plek van - en voor! - buurtbewoners van
alle leeftijden.

brug

10.
1.
2.

2. Stapparcours

3. Speel-/Sporttoestel

3. & 4.

4. Klimwand, 1.8m x 9.2m

De Fuik

6.

10.*

10. 3X nieuwe toegang (*bij de school met hek)

9.

Schoolplein St. Antoniusschool

6. Pannaveld, 9m x 6m (groter dan op de foto)

11.
8.

7.
Veiligheid: met reling

10.
0.

10m

Noord

Pannaveld
9.
Steiger (impressie foto)

Voorlopig Ontwerp

8. Jeu de Boules baan, 4m x 15m

7. boomstammen als bankjes
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Kortenhoef, gemeente Wijdemeren - De Paddenpoel: conceptuele ideeën voor de parkeerplaats

DE PARKEERPLAATS (concept)
Het Bordes,
De oude Jeu de Boules baan wordt verwijderd
om plaats te maken voor de eye-catcher van de
parkeerplaats, “Het Bordes”. De maatvoering van
de elementen is geschikt voor dagelijkse bootcampen bewegingsoefeningen en bij evenementen
kan Het Bordes ingericht worden als toegankelijk
podium of tribune. Twee vlaggenmasten (ook te
gebruiken voor spandoeken) geven gezicht aan
elk evenement.

Bordes

Renbaan

De Fuik

De Renbaan,
Rond het middelste gedeelte van de parkeerplaats,
ligt ruimte voor een renbaan (+/- 100m). Als extra
sport-element is er een interactieve stopwatch
om eigen ronde-tijden bij te houden. Het is ook
mogelijk om de Paddenpoel mee te nemen in het
hardloop-rondje.

Verkeersplein

Het Verkeersplein,
De parkeerplaatsen in het middelste gedeelte
krijgen een dubbelfunctie. Er komt een
verkeersplein waar kinderen verkeersregels
kunnen leren, of zelf steppen, skaten, fietsen.
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10m
Noord

Voorlopig Ontwerp
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Kortenhoef, gemeente Wijdemeren - De Paddenpoel: Het Bordes

Het Bordes,
4.
5.
2.

3.

Het Bordes komt aan het hoofd van de parkeerplaats te
liggen. Via de trap (1) aan de voorzijde kan het plateau
worden betreden en voor extra toegankelijkheid is er aan de
linkerzijde een helling (2) met dubbele leuning aangebracht.
Het is ook mogelijk het plateau (3) via het talud (4) aan de
achterzijde te beklimmen. Boven staan twee vlaggenmasten
(5).

5.

1.
Bovenaanzicht
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5.

4.
Zijaanzicht

Voorlopig Ontwerp
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