Rondje Apeldoorn - 14 april 2011
Op het stadhuis van Apeldoorn kwamen alle deelnemers voor de excursie door Apeldoorn
bij elkaar. Apeldoorn zou natste stad van Nederland zijn, maar het beloofde een mooie
donderdag te worden op 14 april. Karsten Orth, ontwerper openbare ruimte bij de
gemeente, zou ons meenemen voor het rondje Apeldoorn. Na een introductie van de
projecten op het stadhuis, met zijn allen op de fiets.
Allereerst naar de basisscholen De Gentiaan, ʻt Schrijvertje en het gebiedje er omheen.
Interessant bij het werk van Karsten is dat hij handig gebruik weet te maken van de
afkoppeling van regenwater en dit water via wadiʼs en waterspeelplekken (als tijdelijke
buffer) laat infiltreren in de nabije omgeving. Karsten maakt daarbij gebruik van
subsidieregelingen in Apeldoorn, zo komt per m2 afgekoppeld (dak)oppervlak een bedrag
beschikbaar voor de uitvoering van de projecten. Midden in een woonwijk is een wadi
aangelegd, bij veel regen staat er dan ineens een watertje dat na verloop van tijd weer
verdwijnt.

Hergebruik
van bouwmaterialen uit de directe
omgeving is ook benut. Deze
waterspeelplek is hiervan een mooi
voorbeeld.

Basisschool ʻt Schrijvertje ligt naast een flat, recent gerenoveerd. Tussen flat en school
een bijzondere speelplek met een hut op een heuvel en lange glijbaan. Enkelen van ons
ʻmoestenʼ een test doen.

Na een heerlijke lunch en rondje voorstellen weer verder op de fiets. Aan de buitenrand
van de stad, tussen woonwijk en snelweg in, het park Woudhuis met ʻondersteboven
bomenʼ. Een gebied dat wordt gebruikt om kinderen (en volwassenen) te laten zien wat er
allemaal groeit, een enthousiaste vrijwilliger van ʻnatuurlijk nieuwsgierigʼ was aanwezig.
Ook hier werden testen uitgevoerd en was het uitzicht van bovenaf nog mooier.

Via een mooie route verder naar kinderdagverblijf ʻDikke Maatjesʼ. Daar kwamen we
bekenden uit ons netwerk tegen die ter plekke hard aan het werk waren. De ruimte
rondom het gebouw is beperkt, maar de vormgeving mag er wezen. Erg leuke details.

Volgende halte is waterspeelplaats ʻde Matenʼ. Het gras was net ingezaaid, dus één voor
één en met gelijke tred over de aarde naar het verharde gebied. Water stromend vanuit
een pomp dat vervolgens een tracé gaat afleggen met allerlei dammetjes. Opening
binnenkort. Wordt spannend hoe het gebruikt gaat worden en of de waterpomp genoeg
water gaat genereren voor de vele kinderen die hier verwacht worden.

Onderweg naar de laatste speelplek nog gestopt bij de
Eendrachtspreng, een plek waar de beek op afstand zichtbaar
is gemaakt. Een herinnering aan molen ʻDe Eendrachtʼ en de
fabricage van papier. Ook in dit gebied is gebruik gemaakt van
de afkoppeling van regenwater vanaf de nieuwe
kantoorgebouwen verderop. Het water verzamelt zich in een
wadi en kan bij veel water wegstromen in de beek.
Bij speeltuin ʻKindervreugdʼ werden we gastvrij ontvangen met hapjes en drinken. Deze
speeltuin midden in een volksbuurt heeft een lange geschiedenis. Diverse ouders van nu
hebben er vroeger zelf als kind gespeeld. De speeltuin wordt gerenoveerd en krijgt een
natuurlijker karakter. Diverse ʻoude speelobjectenʼ zijn bij elkaar gezet op een eiland om
een deel van de oude speelobjecten te behouden. De beplanting is net aangebracht, de
opening is binnenkort.

Zo was dit dagje Apeldoorn een inspirerende dag en liet Apeldoorn zich van een mooie
zonnige zijde zien. Veel dank aan Karsten Orth en SpringZaad die deze dag weer tot een
succes maakten.

