Sporten in een dynamisch landschap
Playground met duurzaam aangelegde sportvoorzieningen met een lange
levensduur en een slijtvaste basis
In het Cascadepark in Almere Poort werd afgelopen november de Playground geopend. Deze biedt ruimte voor voetbal, basketbal, tennis en
atletiek en heeft een multifunctioneel speelveld om andere sporten op te beoefenen. ‘De inrichting is echt heel bijzonder; zo hebben we daar
met drie kleuren asfalt en kunstgras gewerkt’, zegt adviseur buitensportvoorzieningen Jacco Meijerhof van de gemeente Almere.
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Het Cascadepark West kun je zien als het centrale park van Almere Poort. Dit groene juweeltje
wordt vrijwel geheel omsloten door woongebieden en vormt dwars door de woongebieden
van Almere Poort heen een verbinding met
de Ecozone aan de oostzijde. Het park is een
lange groene slinger door het stadsdeel Poort.
Dit is een verhoogde slinger, een verhoogde
glooiing als lijn door het gebied en daarin zijn
er ruimtes vrijgemaakt waar allerlei activiteiten
kunnen plaatsvinden. Een van deze ruimtes is de
Playground.
Beeldbepalend zijn de vele bomen die het park
tot een echt bomenpark maken. De beplantingsstructuur is formeel van opzet, met negen rijen
lindes in een repeterend raster van twaalf bij
twaalf meter, in de vorm van een continu doorlopende slinger. Vaste, constante elementen vormen drie bomenrijen op de buitenzijdes en bij de
kruisingen met infrastructuur.
Ingebed in het groen
Annette Hospers, landschapsontwerper van de
gemeente Almere, vindt het Cascadepark met
zijn Playground een prachtig project. ‘Hier kun
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je echt spelen in een dynamisch landschap.’ De
velden zijn als een ketting aan elkaar geregen
met een begin en een einde. Vanaf het begin
bij de Achillesstraat is het voetbalveld al goed te
zien. Daarmee wordt je als het ware verleid om
het gebied in te gaan. Het einde wordt gevormd
door de tribune bij het multifunctionele veld. Stel
je voor dat je hier in de open lucht je dansvoorstelling kan laten zien. In het midden is een grotere ruimte. Deze steekt dwars door het gebied
heen, ‘van onder naar boven’. Aan deze centrale
ruimte is het speeltuintje en het veld met de
basketboom gelegen. Er is ruimte om kinderen
iets te vertellen voordat er gespeeld gaat worden.
De hele Playground ligt op één niveau tussen de
groene verhogingen, als het ware in het landschap van hoog en laag.
‘Daarmee is het een overzichtelijke ruimte geworden binnen in het park’, vindt Hospers. ‘In andere
stadsdelen hebben we ook Playgrounds; zo ligt
er eentje in Almere Stad en een in Almere Buiten.
Die hebben echter een heel andere vorm. Zo is
de Playground van Almere Stad bijvoorbeeld veel
‘steniger’. Het Cascadepark in Almere Poort is
echt ingebed in het landschap. Dit park vind ik

persoonlijk het mooiste en dat geldt ook voor
de Playground, die eveneens ligt ingebed in het
groen. Hij is min of meer een ketting van voorzieningen in het park en ligt ook geschikt tussen
de groene verhogingen. Het park heeft twee
looppaden en daartussen ligt de Playground, als
het ware wat verdiept. Vanaf de randen heb je
natuurlijk wel een goed overzicht.’
Aan de realisatie van dit park ging een heel traject met bewoners vooraf over de vraag waar dit
park het beste kon liggen. Uiteindelijk is het park
op de huidige plek terechtgekomen.
‘Een mooie plek, perfect gesitueerd. De
Playground is echt bedoeld voor kinderen uit
de buurt, maar het kan natuurlijk ook zijn dat
bepaalde clubs er gebruik van gaan maken. Dat
is echter toekomstmuziek; het was niet de oorspronkelijke opzet.’
Wensen van de bewoners
In november vorig jaar werd de Playground
geopend. Op deze Playground van ruim
11.000 m2 zijn onder meer speeltoestellen
geplaatst voor de kleinere kinderen van nul
tot vier jaar. Ook is er een klein amfitheater
gebouwd waar openluchtvoorstellingen kunnen

worden gehouden. ‘Zowel deze Playground als
het amfitheater is gerealiseerd vanuit de wensen
en ideeën van de bewoners van Almere Poort’,
vertelt Jacco Meijerhof, adviseur bij de gemeente
Almere voor de buitensportvoorzieningen. ‘Daar
heeft de gemeente gehoor aan gegeven.’
De Playground is vrij toegankelijk voor iedereen.
Ook sportorganisaties uit de buurt maken er
dankbaar gebruik van. Buurtsportcoaches verzorgen hier sportprogramma’s voor zowel kinderen
als volwassenen. Niet alleen wordt er tennis,
voetbal en basketbal aangeboden, maar ook
sporten als streetdance, hockey, rugby en taekwondo. Ook basisscholen kunnen gebruikmaken
van de Playground, bijvoorbeeld voor het organiseren van sportdagen.
Sleeheuvel
Meijerhof: ‘Daarnaast is er een sleeheuvel aangelegd. Veel kinderen misten in Almere Poort een
heuvel om ‘s winters op te sleeën. Daarom hield
Ons Cascadepark een tekeningenactie op alle
basisscholen in Poort voor een sleeheuvel in het
park.’ Ook de bootcampclubs in Almere Poort
willen graag gebruikmaken van deze sleeheuvel
voor wat meer uitdaging in het trainingsprogramma. En de minder sportieve types die geen
zin hebben om te sporten, kunnen op de tribune
plaatsnemen om te kijken.
‘Deze Playground is er dus echt voor iedereen’,
zegt Meijerhof, die samen met Bob den Hoed,
toezichthouder van het Sportbedrijf Almere,

verantwoordelijk was voor de realisatie. ‘De
sportvoorzieningen zelf zijn dus allang klaar;
alleen de beplanting eromheen moet nog worden
aangelegd. Ook dient er hier en daar nog wat te
worden ingezaaid. Dit was uitgesteld vanwege de
weersomstandigheden, maar dat zal dit voorjaar
zeker gaan gebeuren. De inrichting is echt heel
bijzonder, omdat we daar met drie kleuren asfalt
en kunstgras hebben gewerkt.’
Ook is de Playground duurzaam aangelegd; er is
gekeken naar constructies met een lange levensduur en een slijtvaste basis. De hele Playground
heeft een sporttechnische opbouw, een gedraineerde zandonderbouw met daarop een drainerende fundering. Door het toepassen van een
speciaal sporttop-asfaltmengsel en kwalitatief
goed kunstgras is de Playground van een lange
levensduur verzekerd. Dit wordt versterkt door
degelijk uitgevoerde hekwerken en speeltoestellen. De betongrijze coating van het hekwerk
geeft het geheel een rustige maar chique uitstraling.
Meijerhof: ‘De ruimtelijke inrichting van dit park
is echt heel anders dan die van andere parken.
Ik heb in mijn carrière echt wel het een ander
gemaakt, zeg maar, maar het Cascade Park
behoort qua uitstraling en kleurgebruik tot de
mooiere projecten die zijn aangelegd. Zo zijn het
blauwe en gele asfalt echt heel opvallend. Het is
echt een project om trots op te zijn.’

Watertappunt
Bij het ontwerp was het al duidelijk dat de
Playground geïntegreerd diende te worden in
de omgeving. Hiertoe heeft KSP Kunstgras uit
Lelystad een uitdagende en onderhoudsvriendelijke speelplek ontwikkeld, die recht doet aan het
ontwerp van het Cascadepark.
Bij het speeltuintje is een valdempende ondergrond gebruikt en hoe hoger het speeltoestel,
hoe dikker de valdempingslaag. ‘Het is een
gekeurd systeem dat we daar hebben aangeboden’, vertelt directeur Joost Sweep van
KSP Kunstgras. ‘Voor de tennisbaan en het
voetbalveldje hebben we weer een ander soort
kunstgras gebruikt, omdat deze zeer intensief
gebruikt worden. We hebben het kunstgras dus
afgestemd op het gebruikersgemak. Daarnaast is
ook het podium bekleed met kunstgras, evenals
de traptreden daarnaartoe. Dat gras hebben we
een andere kleur groen meegegeven, zodat het
er een beetje uitspringt. Voor het podium en de
speelvelden is LSR 24 millimeter kunstgras met
zandinfill gebruikt en voor de tennisbaan hebben we kunstgras met een kortere poolhoogte
gebruikt.’
In samenwerking met adviesbureau RAACC heeft
KSP in het Cascadepark ook een watertappunt
van Join the Pipe gesponsord. Met deze bijdrage
van RAACC en KSP is er een bijdrage geleverd
aan het financieren van schoondrinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. Beide partijen deelden de mening dat een speelvoorziening anno nu
pas compleet is wanneer kinderen die bewegen,
kunnen beschikken over een gezonde duurzame
dorstlesser.
‘Wij zijn verheugd dat wij op deze manier een
bijdrage hebben kunnen leveren aan het financieren van zo’n prachtig initiatief en dat de jeugd
in Almere tijdens het bewegen over een gezonde
dorstlesser beschikt.’

Annette Hospes, landschapsontwerper gemeente Almere.
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