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Dit project vormt een route tussen twee pleinen: Het krachtpark en het krachtplein,
met daartussen het groene park. Je loopt van het ene naar het andere plein via een
route van licht en kleur. Deze twee pleinen hebben een verschillend karakter:
Op het krachtplein staat een podium voor Urban Arts, omringd door een landschap
van blokken met verschillende hoogtes. Deze kunnen worden gebruikt tribunes,
speelplekken of skatepark.
In het krachtpark kan worden gesport: door gymklassen van de omliggende
scholen, maar ook door kinderen uit de buurt. De kleuren op de grond kunnen worden
gebruikt om verschillende groottes van sportvelden te maken: zo speel je elke dag een
ander spel!
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Op het Krachtplein staat de kracht van ontmoeting centraal. Ga lekker zitten
tussen de pergola’s, en praat bij met je buurvrouw, of zwier door de lucht op de
schommel. De plantjes zorgen voor wat schaduw en verkoeling in de zomer, en
zien er ook nog eens gezellig uit! In en om het podium is ruimte voor optredens
en ontmoetingen. Bovendien kan de kuil worden gebruik om regenwater op te
vangen. Er is dus ruimte om te spelen, ruimte voor creativiteit, maar ook om
gewoon gezellig samen te komen; jong en oud!
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In het Krachtpark staat de kracht van het sporten centraal. De verschillende
doeltjes en gekleurde vlakken op de grond kunnen met elkaar worden
gecombineerd om verschillende sportspellen te spelen. De poort naar het plein
staat altijd open, maar er is wel een hek om het park heen gezet: zo rolt de bal
niet op straat tijdens het spelen. In het krachtpark staan veiligheid, flexibiliteit
en spelenderwijs sporten centraal.
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IMPRESSIE ‘KRACHTPARK’ - de poort

IMPRESSIE ‘KRACHTPLEIN’ - de kuil

IMPRESSIE ‘KRACHTPLEIN’- de pergola

MATERIALISATIE
KRACHT
PLEIN

WATER & GROEN

KRACHT
PARK
@SturdyFlex

Gekleurde panels van gerycled
(EPDM) rubber voor de sportvelden

Gekleurd, gecoat staal
(plantenbakken, zitelementen)

Gekleurd, gecoat foam
(zitelementen krachtpark)

Beton
(in en rondom kuil)

Hout (weerbestendig)
(de poort, pergola’s)

Het opvangen van regenwater wordt een steeds belangrijker
thema de komende jaren. Daarom is er in de kuil van het
krachtplein plaats om het regenwater van het plein op te
vangen. Wat groen op de pleinen is fijn, zolang er maar geen
honden worden uitgelaten! Daarom zijn de groene stukken
verhoogd. Je kunt er spelen en zitten in de schaduw van de
bomen.
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