
Doorsnede AA VOORTUIN
1:200

Plattegrond VOORTUIN Maaiveld
1:200

VOORTUIN 

1
2

3

SP
R

IN
TV

ELD

VOORTUIN
VOORTUIN

V
O

O
RT

U
IN

SPRINTVELD

A A

B
B

Zwartewaalstraat

Hoogvlietstraat

G
aesbeekstraat

Zwartewaalstraat

Blankenburgstraat

De VOORTUIN verdient een volwassen 
uitstraling voor kinderen en jongeren die 
opgroeien in de Tarwewijk. We zien dit 
plein als een thuis voor ontplooiing en 
zelfexpressie. De ambitie van het plan 
centreert zich rond een aantal ruimtelijke 
ingrepen die de maat van het plein 
verkleinen en een duidelijkere indeling 
mogelijk maken. 

Het plein wordt ingekaderd door 
groene bufferzones. Deze worden 
respectievelijk ommuurd door de 
bestaande baksteen begrenzing. 
Het groen wordt multifunctioneel; 
inkadering aan de binnenzijde van de 
groenstrook doet dienst als zitelement, 
de omgrenzing aan de buitenzijde is een 
toegewezen plek voor het stallen van 
fietsen aan de Hoogvlietstraat en ook 
biedt het ruimte voor waterberging. Aan 
de Hoogvlietstraat zijn twee ingangen 
tot het plein, die gedefinieerd worden 
door de bestaande rode bogen van het 
plein tussen de openingen te plaatsen. 
Hergebruikt krijgen zij een nieuwe functie 
als speelse toegangspoorten

De indeling en progammering op het 
plein zelf komt voort uit de volgende vier 
ingrepen: het podium, het skate element, 
het waterplein en de tafel. Alle objecten 
reiken niet hoger dan de omliggende 
bufferzones, waardoor ten alle tijden 

overzicht over het hele plein volledig 
mogelijk is.

Het podium is dé plek voor ontplooiing en 
zelfexpressie, geplaatst tegen de gevel 
van het schoolgebouw en gemarkeerd 
door een cirkelvormig stenenpatroon 
met lichtdoorlatende overkapping. 
Basisschooltheater van de Globe met 
kostuumwissels, dansopvoeringen van 
SKAR met meerdere groepen en kleine 
buurtconcerten zijn mogelijk door de 
strategische plaatsing aan de twee 
dubbele deuren van het schoolgebouw 
direct aan het podium, die hierdoor 
ingezet kunnen worden als backstage.

Bewust tegenover het podium staat het 
skate-element, dat door zijn plaatsing 
ook kan fungeren als tribune. Het 
skate-element met hellingbanen aan 
weerszijden overbrugt de bestaande 
drempel van het plein, wat de 
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Vertrokken vanuit een aantal aandachtspunten, hebben we dit competitie voorstel 
vormgegeven. Allereerst willen we de waardering uitspreken voor het centraal stellen 
van kinderen en jongeren in de opgave. Vanzelfsprekend zijn anderen doelgroepen als 
bewoners, voorbijgangers, docenten en jeugdwerkers ook meegenomen in de over-
wegingen. Op basis van de uitgebreide informatie vanuit de Veldacademie, NPRZ, in-
formatiebijeenkomsten binnen de competitie en eigen observaties heeft dit voorstel als 
voornaamste doel om de twee pleinen beide een uniek karakter te geven waar ruimte is 
voor ontplooiing en expressie: in de vorm van sport, spel en ontmoeting. Geïnspireerd 
op de twee bestaande pleinen en de ambitie van docenten en culturele instellingen om 
na schooltijd de buitenruimtes rond de school voor uiteenlopende activiteiten te gebruik-
en. Kinderen en jongeren in verschillende samenstellingen zullen de pleinen hoofdzake-
lijk gebruiken. Ouders, voorbijgangers, omwonenden zijn te gast en hebben de rol van 
toeschouwer. 

INSCHRIJFNUMMER 118
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1 Verlaagd podium 
2 Tribune
3 Skateobject
4 Springen, klimmen 
en water 
5 Buurttafel
6 Toneel House of Arts
7 Fietsenstalling
8 Buurtschuur
9 Speelweide
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Ruimtelijke visie 

Bestaande situatie: te groot plein; zonder kaders 
en losse objecten

Plein versmallen met groene bufferzones

Vier plekken op het plein: 
optreden, skaten, spelen en ontmoeting

In de luwte van het schoolgebouw aan 
de Zwartewaalstraat en afgeschermd 
door een nieuwe groenstructuur 
ontstaat een plek waar iedereen
welkom is om zich thuis te voelen; 

een VOORTUIN voor de Tarwewijk. 

Zitten, zingen, dansen, skateboarden, 
rennen, klieren, klooien, picknicken of 
lezen, wat kom jij hier doen?



Waterberging en hittestress Participatie, sociale veiligheid en groenbeheer 

Axonometrie van VOORTUIN

toegankelijkheid voor de rolstoel op alle 
delen van het plein mogelijk maakt.

Het waterplein en de tafel staan op een 
halfverhard oppervlak. De zone rondom 
deze objecten zal anders voelen door 
de groen doorlatende bestrating in 
combinatie met bestaande- en nieuw 
toegevoegde bomen. Het opgeslagen 
water van de waterberging wordt gebruikt 
in de sproeiers op het waterplein. 
Hierdoor kan in de zomer door het 
groen, de halfverharding en de sproeiers 
verkoeling gezocht worden. De bollen 
op het waterplein steken zowel omhoog 
als omlaag. Deze kunnen afhankelijk van 
verschillende weersomstandigheden de 
rol aannemen van kleine waterbadjes, 
knikkerbanen en zitobjecten. Ze faciliteren 
sport en spel.

De lange tafel staat direct aan de groene 
bufferzone aan de Gaesbeekstraat en is in 
de zomer extra beschut door de bestaande 
bomenrij en in de winter volledig open. 
De lange tafel is in combinatie met 
het zitelement van de bufferzone een 
strategische plek om volledig overzicht 
over het plein te behouden. Wij stellen ons 
voor dat dit functioneel kan zijn voor SKAR 
en House of Urban Arts. 

We hebben besloten om het 
Transformatorhuis aan de Gaesbeekstraat 
te verlengen met een houten volume met 
de functie conciërge-verblijf en opslag. 
Dit volume wordt gepasseerd tijdens het 
oversteken van het plein. Over het plein 
kruist een lichtplan, bestaande uit een grid 
van lantaarnpalen waartussen lichtslingers 
gespannen worden. Hierdoor is het plein 
(met titel) zowel overdag als ‘s avonds een 
plek om veilig en prettig te verblijven

HALFVERHARDING BUURTTAFEL

OVERSTEKEN

Impressie: Toegangspoort Hoogvlietstraat, zicht op twee speelzones. Links het skate-element en rechts het waterplein met trampolines.

Ruime geveltuin met zitmeubilair tegen monumen-
tale gevel. Koningsveldeplein, Rotterdam (NL) 

Kiosk/Werkplaats in openbare ruimte met luifel, 
Park am Gleisdreieck, Berlijn (GE) Jörg Wessendorf

Openbare tafel, denksport of diner. 
Superkillen, Kopenhagen (DK) - BIG 

Speelcirkel met trampolines en bulten “Park
’N’Play”, Nyhaven, Kopenhagen (DK) BIG

Verdiept bakstenen patroon voor podium-
optreden, Galfetti Piazza-Castelgrande (CH) 

Kindvriendelijk skateplein met zitjes, 
Fiskars Villagepark (FI) Janne Saario 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Impressie: Ingang Zwartewaalstraat, zicht langs Buurtschuur en op de Buurttafel. 

Wateropslag
Buis

Waterplein

Doorsteek

Podium 

Buurttafel

Overzicht
objecten niet hoger dan 
bestaande ommuring

Buurtschuur
Contactpunt voor sociale
controle en praktische 
zaken

Fonteinen

Waterbuffer

Waterbuffer

Half-verharding op basis van bestaande stoeptegels 
De Schooltuin Gent (BE) - Atelier Arne Deruyter 

Verschillende zachte, klimaatbestendige paden 
Rederingenhof Leuven (BE) - Plant en Houtgoud en 51N4E
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SPRINTVELD
INSCHRIJFNUMMER 118

Vertrokken vanuit een aantal aandachtspunten, hebben we dit competitie voorstel 
vormgegeven. Allereerst willen we de waardering uitspreken voor het centraal stellen 
van kinderen en jongeren in de opgave. Vanzelfsprekend zijn anderen doelgroepen 
als bewoners, voorbijgangers, docenten en jeugdwerkers ook meegenomen in de 
overwegingen. Op basis van de uitgebreide informatie vanuit de Veldacademie, NPRZ, 
informatiebijeenkomsten binnen de competitie en eigen observaties heeft dit voorstel als 
voornaamste doel om de twee pleinen beide een uniek karakter te geven waar ruimte is 
voor ontplooiing en expressie: in de vorm van sport, spel en ontmoeting. Geïnspireerd 
op de twee bestaande pleinen en de ambitie van docenten en culturele instellingen 
om na schooltijd de buitenruimtes rond de school voor uiteenlopende activiteiten te 
gebruiken. Kinderen en jongeren in verschillende samenstellingen zullen de pleinen 
hoofdzakelijk gebruiken. Ouders, voorbijgangers, omwonenden zijn te gast en hebben 
de rol van toeschouwer. 
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SPRINTVELD verdient een vrije 
speelruimte met aandacht voor 
omheining, overzicht en een leeg 
canvas voor meerdere activiteiten. Het 
zuidplein stelt sport en spel centraal 
met tartanpleinen die ruimte bieden aan 
verschillende organisaties in de wijk. 
Hierbij denken wij aan gymlessen bij 
goed weer (doordeweeks tussen 08:30 en 
16:00), naschoolse activiteiten door TOS 
of weekend- en vakantieactiviteiten door 
andere instellingen.

SPRINTVELD wordt gedefinieerd door 
de twee tartanvelden, de renbaan en het 
platform.

De twee blauwe tartanvelden bieden 
door hun omvang de mogelijkheid tot 
verschillende vormen van sport en spel. 
De rode tartanbaan zit ingeklemd tussen 
deze sportvelden en verbindt de twee 
op een manier die spontane wedstrijdjes 
en een sportieve verplaatsing over het 
plein bevordert.

Het transformatorhuis wordt omringd 
door het platform. Deze is verhoogd ten 
opzichte van het maaiveld en met een 
flauwe hellingbaan toegankelijk voor 
de rolstoel. Het platform is dé plek voor 
sportleraren of andere toezichthouders 
om tijdens de sportdag het overzicht te 
behouden over beide sportvelden en de 

renbaan. Daarnaast bevinden zich op het 
platform zelf ook speelobjecten, waardoor 
deze plek naast een centraal uitkijkpunt 
ook ruimte voor sport en spel faciliteert.

SPRINTVELD is aan de Zwartewaalstraat 
en aan de Blankenburgstraat ingekaderd 
met groen. De maat van deze inkadering 
maakt het mogelijk om tussen dit groen 
een speelweide creeëren met meerdere 
speel- en zitobjecten. Het groen aan de 
Tarwesterk is een plek voor verkoeling 
en beschutting, als veilige oase met 
direct zicht op het sportveld. Recht 
naast deze beschutting bevindt zich het 
waterelement, dat tussen het groen en het 
sportveld geplaatst is. Het waterelement 
zorgt voor verkoeling en waterberging 
binnen het kader van sport en spel voor 
jongere kinderen.

De groene speelweide langs de 
Zwartewaalstraat heeft aan weerszijden 
twee hekken. Het hek direct aan de 
straatkant is laag en rood van kleur terwijl 
het hek aan het sportveld hoger, halfopen 
en neutraal van kleur is. Dit hogere hek 
dient als vangnet voor rondvliegende 
sport en spelprojectielen. Het lage hek 
aan de Zwartewaalstraat is door zijn kleur 
en hoogte niet afwerend, deze biedt juist 
een volledig zicht en de mogelijkheid 
tot het stallen van fietsen op specifiek 
toegewezen plekken. 

Aan de het einde van de dag worden de 
medailles uitgereikt op het platform. 

SPRINTVELD

SPORTVELDEN

PLATFORM

SPEELWEIDE

OMHEINING
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1 Groot sportveld 
2 Klein sportveld
3 Renbaan
4 Podium 
5 Waterelement
6 Speelweide
7 Steeg
8 Sporthal Tarwesterk 
9 Fietsenstalling
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Twee speelpleinen, naast Tarwesterk, een renbaan  Ruimtelijke visie SPRINTVELD

Veilige groene buffer van de straat als speelzone 

Bestaande situatie: niet-geprogammeerde buitenruimte  

Klaar voor de start? GO! 

Buiten een nieuwe, veilige sport- en 
spelomgeving geeft SPRINTVELD een 
sportieve impuls aan de Tarwewijk. 

Laat jij je verleiden tot een wedstrijdje 
hardlopen? 

Of bekijk je het liever vanuit de 
beschutting van de speelweide? 



Impressie: Groot sportveld en speelweide: op de voorgrond de renbaan. 

Watertafel Artis, Amsterdam (NL)

Openbaar Sportveld Laanhuizen, Groningen (NL)

Houten speelstammen in Park de Hoge Weide, 
Leidsche Rijn (NL) - Buro Sant en Co

Speelbosje Daltonschool De Margriet, Rotterdam (NL)

Schommelen in het groen, Ontdekrijk, Capelle (NL)
Stalen speelstructuur met schommels en klimelementen 
Speeltuin Balsa Del Ves (ES) - RELLAM

Rank vormgegeven omheiningen voor veilige maar 
vriendelijke speelplek. Verweilbrücke, Flims - Jürg Conzett 

‘Lilia’ Straatlantaarn of vergelijkbaar. 
RVS met warme lichtbron. 

Impressie Klein sportveld: vrij in te delen sport- en spel zones met waterelement langs het veld; om de dorst te lessen of voor verkoeling in de zomer.   

Axonometrie 
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Waterberging en hittestress Participatie, sociale veiligheid en groenbeheer 

Wateropslag

Buis

Sluiproute

Podium 

Speelveld
Speelveld

Fonteinen

Waterelement Waterbuffer

1 Groot sportveld 
2 Klein sportveld
3 Renbaan
4 Podium 
5 Waterelement
6 Speelweide
7 Steeg
8 Sporthal Tarwesterk 

12 3

4

6

6
9

7
8

Het sprintveld is een grote vrije 
speelruimte, bestaande uit twee 
sportvelden en één renbaan. Het 
programma van de sportvelden is 
gedefinieerd door de belijning van het 
blauwe Tartan, die een groot scala aan 
programma van verschillende activiteiten 
toestaat. De sportvelden bieden hierdoor 
ruimte aan verschillende actoren in de 
Tarwewijk: de gymles bij goed weer, de 
naschoolse activiteiten door TOS of een 
sprintwedstrijd van de jongens en meisjes 
uit de Tarwewijk.

De huidige groenstructuur wordt 
geintensiveerd. Dit betekent dat rondom 
de bestaande bomen lage heggen en 
intensief groen wordt toegevoegd om 
zowel een natuurlijke buffer te creëren 
voor hemelwater piekbelasting als een 
groene speelweide voor kinderen. We 
zijn ons ervan bewust dat SPEELVELD 
aanzienlijk verhard is. Door waterbuffers 
en een waterelement toe te voegen kunnen 
we het overtollige water opvangen en 
hergebruiken voor spel en verkoeling. 


