Cascadepark

Bewonersparticipatie in het Cascadepark
Het stimuleren en coördineren van zoveel mogelijk betrokkenheid van de bewoners van Poort bij de doorontwikkeling van
het Cascadepark en waar gewenst ondersteunen van bestaande en nieuwe initiatieven voor het gebied is het doel van de
nieuwe initiatiefgroep Stichting Cascadepark.
Henk Smeeman, interim voorzitter Stichting Cascadepark: “Er
is zowel bij de bewoners als bij de gemeente behoefte aan
een vorm van georganiseerde bewonersparticipatie. Dit bleek na overleg met
wethouder Henk Mulder, ambtenaren
van diverse diensten van de gemeente,
betrokken bij de ontwikkeling van Poort,
de gebiedsmanager en een aantal actief
bij het Cascadepark betrokken bewoners.
De gemeente is en blijft daarbij eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en
exploitatie van het Cascadepark.
De initiatiefgroep wil als een soort
‘zandlopermodel’ fungeren. Het kan
gaan om initiatieven en ideeën vanuit de
gemeente met bewoners te bespreken. Of
hoe ideeën uitgewerkt of uitgevoerd kunnen worden met of door geïnteresseerde
mensen uit Poort. Maar ook om ideeën
van actieve bewoners(groepen) waar gewenst op alle mogelijke – wellicht ook
financiële – manieren te ondersteunen
en te helpen realiseren. Eventueel met
behulp van in- en externe partners.

Het lijkt gewenst hiervoor als rechtsvorm een stichting op te richten: Stichting Cascadepark. De huidige leden van
de initiatiefgroep vormen het voorlopige
bestuur. De stichting neemt geen verantwoording over van de opgeheven Vereniging Vrienden van het Cascadepark.
De initiatieven die al in uitvoering of
voorbereiding zijn, worden uiteraard
voortgezet en ondersteund.
Met een nieuwe stichting voor het Cascadepark wordt het voor de buurtinitiatieven gemakkelijker om aansluiting bij
elkaar te zoeken. Praktische zaken, zoals
financiële ondersteuning voor projecten
kunnen hierdoor ook gemakkelijker geregeld worden”.
Henk Mulder, wethouder
Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling: “De groei van
een park gaat niet
vanzelf. Een park
moet ontworpen en
vormgegeven worden
en daarna bijgehouden, gekoesterd en
gebruikt. Vaak ontwerpt een gemeente
of een gerenommeerd bureau een park,
foto: Ons Cascadepark

Koningsdag, 26 april 2014: kleedjesmarkt in het Cascadepark

maar in Almere geloven we dat mensen
zelf het beste weten hoe ze een park willen inrichten en gebruiken. Juist hier in
Almere Poort waar bewoners heel vaak
zelf hun huis, straat en wijk vormgeven
werkt dat goed. Wij zijn enorm blij met
alle energie en daadkracht die we zien in
het park. Het rosarium, de playground,
het labyrint, de dierenweide – allemaal
voorbeelden van gezamenlijke actie met
(bijna) tastbaar resultaat.
Het afgelopen jaar heeft zich een nieuwe initiatiefgroep gevormd: een grote
groep betrokken mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het Cascadepark.
Zij gaan onder andere aan de slag met
de verdere inrichting van het park. Wij
wensen de nieuwe stichting, alle betrokken Poorters en de collega’s van de gemeente veel succes en plezier bij de verdere ontwikkeling van het Cascadepark!”
Mel Zwiers, initiatiefneemster ‘Ons Cascadepark’: “Ik woon
nu twee jaar aan het
park in een prachtig
huis. Het uitgestrekte
grasveld voor onze
deur was zo groen, ik
miste iets. Iets om te doen, te beleven te
ervaren, ergens om samen te zijn. Vooral
het samen en mét elkaar doen is mijn
insteek. Door het organiseren van leuke
evenementen en projecten wordt het echt
ons park. Een park van alle Poortenaren.
De tulpenbollen die ONS laten zien zijn
een bekroning op het werk”.

i n f o m a r k t 21 j u n i
Op zaterdag 21 juni presenteren
de initiatiefgroep en de betrokken
medewerkers van de gemeente
Almere zich graag aan de bewoners
van Almere Poort. Bij het Klokhuis
staat dan een tent met een informatiemarkt. Van 11.00 tot 14.00
uur kun je hier informatie krijgen
over lopende initiatieven, maar ook
nieuwe ideeën aandragen.
Wij hopen samen met jullie mooie
plannen mogelijk te maken. Mail
je suggesties of vragen naar:
stichtingcascadepark@gmail.com.
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Overzicht initiatieven Cascadepark

sleeheuvel
Laat de sneeuw maar komen deze
winter! De sleeheuvel komt achterin het park, bij de playground.

playground
Het buitensporthart van Poort.
Lekker sporten en bewegen op de
sportvelden van de playground.

rosarium
Kom eens kijken in het rosarium!
De rozen staan in bloei en er is
genoeg werk te doen.

dierenweide
Straks is het hier een gezellige
drukte. Er komen kippen, geiten,
zwijntjes, pony’s en natuurlijk de
mensen, groot en klein, die de
dierenweide bezoeken.

bouwlocatie
(grijze gebieden)
Informatie: poort.almere.nl

klokhuis
In het Klokhuis is altijd iets te
doen. Kijk voor leuke activiteiten
op kindercasla.nl.

Disclaimer
Deze kaart is een uitgave van de gemeente Almere. Alle rechten voor behouden. De gemeente Almere is
zich volledig bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verzorgen. Niettemin kan zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. De gemeente sluit
ten tijde van het verschijnen van deze uitgave niet uit dat er wijzigingen in het openbaar gebied plaatsvinden.
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Randen van het park
In deze delen van het park zorgen we samen voor leuke beplanting en de plannen hiervoor.

natuurlijk spelen
Hier gaan we de natuur beleven.
Ideeën voor deze natuurlijke
speelplaats? Laat het ons weten.

moestuin en labyrint
Een heerlijke moestuin om eigen
planten te kweken, met een
wandelroute er doorheen.

wenspoort
De wenspoort die eerst bij het
station stond, staat nu bij de
ingang van het labyrint.
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Het Cascadepark gonst van de activiteit!
In het Cascadepark kun je actief zijn, ontmoeten en ontspannen. In het park worden verschillende activiteiten en projecten
door buurtbewoners en gemeente Almere uitgevoerd. Op de
voorgaande pagina’s vind je een plattegrond en hieronder een
overzicht met toelichting bij de verschillende initiatieven.
Kamers in het Cascadepark

van de bewoners aan het park beperkt.
Heb je ideeën voor leuke beplanting?
Dan maken we samen plannen hiervoor.
Bestaande bomen planten

cASLa neergezet; een groet voor mensen die naar Poort komen en de mensen
die naar elders gaan. In Parijs, Venetië
en Keulen hangen geliefden hun hangslotjes aan bruggen als blijk van eeuwige liefde en trouw. In Almere kan
ieder zijn wensslot aan de Wenspoort
hangen. Nadat de Wenspoort op Valentijnsdag 2013 het middelpunt was van
de bekende én de onbekende liefde is
het in de maanden erna in de vergetelheid geraakt. Kunstenares Mira Ticheler merkte dit op en heeft er samen met
KindercASLa en bewoners van Poort
voor gezorgd dat de Wenspoort nu haar
definitieve bestemming heeft gekregen
op het pad naar het moestuin-labyrint
in het Cascadepark.
Natuurlijk spelen

In het Cascadepark loopt de Groene Slinger van ongeveer honderd meter breed,
met over de hele lengte van het park ‘kamers’. Deze kamers zijn lege ruimtes in
het park binnen de bomenrijen waar door
de buurtbewoners en de gemeente samen
invulling aan gegeven kan worden.
Randen van het park

Mogen we in het gras bollen of bloemen
planten? Wat is er mogelijk in de randen van het park? Deze vragen worden
regelmatig gesteld. In bepaalde gebieden
langs het Cascadepad kan in samenspraak beplanting komen. Er is wel een
aantal spelregels waar je rekening mee
moet houden. De verschillende doorkijken moeten behouden blijven om vanaf
de randen van het park zicht te houden
op de open ruimte binnen de kamers.
Ook de hoogte van de beplanting is beperkt, het is niet de bedoeling dat een
dichte wand met begroeiing het uitzicht
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Het duurt best lang voordat de geplante
bomen in het Cascadepark groot zijn.
Daar komt veel geduld aan te pas. Maar
kunnen er ook grote bomen komen in het
park? Ja, dat kan! De boombasis van het
park is eenduidig. Eén zelfde soort bomen zorgt voor een monumentale structuur. Binnen de kamers is ruimte voor
andere boomsoorten en grote bomen. Elders in de stad komen, door bijvoorbeeld
werkzaamheden, bomen vrij. Het zou
fantastisch zijn als die bomen hier in het
Cascadepark een nieuwe plek krijgen.
Laten we kijken hoe en welke bomen we
naar Cascadepark kunnen halen.
Wenspoort

De Wenspoort is ter gelegenheid van de
opening van het station door Kinder-

Klimmen, klauteren, sluipen, onderzoeken, verzamelen en vooral genieten van
de natuur. Samen bouwen aan een plek
met talloze mogelijkheden voor natuurlijk en avontuurlijk spelen en leren. Op
deze plek kan dat. Met jou, als bewoner,
en Stad en Natuur als onze partner, hebben we een goede basis om na te denken
over hoe we dat gaan doen. Wil je meedenken over deze leuke plek in het park?
Laat het ons weten. Dan gaan we samen
om tafel om plannen te maken voor een
natuurlijke speelplaats. Het leuke is dat
we niet meteen groots uit hoeven te pakken. Maar vooral klein kunnen beginnen. Een hut van wilgentenen, liggende
boomstammetjes of geurende bloemen
zijn al een begin en zal als ‘spin off’
werken voor meer activiteiten of speelelementen. Bij het inrichten van deze
natuurspeelplaats speelt veiligheid natuurlijk een rol en we houden dan ook
rekening met de regels die gelden voor
veiligheid in de openbare ruimte.

Moestuin en labyrint

Langzaamaan ontstaat hier een tuin binnen het park. Haag en hek beschermen
de tuin tegen vraatzucht van konijnen
en vernieling. In de tuin kan iedere omwonende eigen planten kweken, er staat
een waterpomp en gereedschap ligt in de
container op de parkeerplaats. Meestal
wordt door vrijwilligers onderhoud gedaan op zaterdagochtend om tien uur, je
bent hierbij van harte welkom. De wandelroute door de tuin is naar voorbeeld
van een labyrint in de kathedraal van
Chartres. De kosten voor de aanleg van
de tuin zijn betaald door woningbouwvereniging Ymere, de pomp is betaald
door het Waterschap. Het werk wordt
gedaan door vrijwilligers met bijzondere
hulp van Pieter en Klazien ter Veen.
Dierenweide

Facebook Ons Cascadepark
‘Ons Cascadepark’ is een informatie- en
ideeënplatform over het Cascadepark.
Opgezet door en voor buurtbewoners die
leuke activiteiten in het park organiseren
en ideeën tot uitvoer willen brengen. Via
Facebook blijf je op de hoogte van alle
dingen die er in het park gebeuren, zoals
de aanleg van de playground, maar ook
als er bijvoorbeeld een brug is afgesloten. Ons Cascadepark organiseert veel
kleinschalige evenementen en projecten
in het park, zoals de lampionnen-optocht
met Sint Maarten, een kerstboom in het
park en boomplantdag. Hieronder vind
je nog drie voorbeelden.

bels voor de waaghalzen en voor de voorzichtige sleeër bieden de kleinere hoogtes
ook een fantastisch sneeuwspektakel. In
de winter van 2014-2015 zijn we er klaar
voor; laat de sneeuw dan maar komen!
Rosarium

Bloembollen en voorjaarsbloemen

Een park dat in het voorjaar begint met
bloei en kleur, dat wilde een aantal omwonenden graag. In het najaar van 2012
hebben zij rode en gele tulpen gepoot op
verschillende mooie plekken in het park.
In het afgelopen najaar zijn daar nog
eens sneeuwklokjes, anemonen en hyacinten aan toegevoegd. Dit najaar komen
er nog meer bloembollen bij. Zo wordt
wandelen in het park steeds mooier.

In januari kwamen een paar duizend rozenstruiken beschikbaar nadat een kwekerij in Almere Buiten failliet was gegaan. Een groep bewoners is met man en
macht aan de slag gegaan om de rozen
een tweede leven te geven in het park.
De gemeente omarmde dit spontane initiatief door de grond plantklaar te maken en zandpaden aan te leggen. Nu, vier
maanden later, staan alle struiken vol in
het blad en verschijnen de eerste rozen.
Komend jaar wordt het pad verhard en
komen er banken. Er worden delen ingezaaid met zonnebloemen en maïs, er is
ruimte voor kunst en misschien nog wel
een speeltoestel. Natuurlijk is alle hulp
welkom. Trek wat onkruid uit de grond
of struin gewoon eens rond.
Playground
Sla gauw de pagina om voor alle informatie over Playground Poort!

Sleeheuvel
Graag tot ziens in het Cascadepark!
De dierenweide is transparant en krijgt
een oppervlakte van ongeveer 3000 m2
en heeft straks leuke kleine dieren, zoals kippen, geiten, zwijntjes en pony’s.
Tussen de dierenvelden lopen paden.
Er komen volwassen bomen, landelijke,
houten hekwerken, her en der verspreid
tuinen en wellicht een kleine theetuin.
Kinderen brengen we hierdoor dichter bij
de natuur. De dierenweide verbindt, ook
als het gaat om onderwijs, het bij elkaar
brengen van jong en oud. De dierenweide wordt ingericht achter de BSO van
Kinder Centrum Almere. Dit jaar worden
de plannen voor de dierenweide verder
uitgewerkt.

Gemeente Almere &
Stichting Cascadepark n

Ideeën en vragen
Heb je ideeën voor het Cascadepark

Afgelopen najaar vroegen 300 kinderen
uit Poort met een tekeningenactie een
sleeheuvel aan de gemeente. Deze komt er
nu, bij de playground! Bovenop de sleeheuvel heb je prachtig uitzicht over de
playground en natuurlijk de rest van het
park. Er is een super-‘glijbaan’ met hob-

of vragen? Stuur dan een e-mail naar
stichtingcascadepark@gmail.com
of info@almere.nl. Neem ook eens
een kijkje op de Facebook-pagina
van Ons Cascadepark.
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Playground Poort, het
buitensporthart van Poort
Na schooltijd en in het weekend met je vriendjes en vriendinnetjes veilig sporten en spelen in de wijk? Na je werk nog een
balletje slaan vlak bij huis? Met vrienden in het weekend frisbeeën op een poepvrij veld? Nog een rondje lopen op de 100
meter baan? Of kijken naar een openluchtvoorstelling?
omwonenden aan het tekenen en plannen
aan het maken. Wij kijken uit naar het
moment dat de playground volop in gebruik is, waar jong en oud kunnen sporten
en er superveel activiteiten plaatsvinden!”

Ontmoetingsplek
De playground wordt een centrale ontmoetingsplek van Poort. Marleen Sanderse, tot voor kort gebiedsmanager van
Poort: “Fantastisch dat de playground nu
echt aangelegd wordt. We zijn al lang met

24 I POORTNIEUWS

Werkgroep Sport
Omwonenden zijn betrokken geweest in
de voorbereidingen. Willem Totté van
de werkgroep Sport vertelt: “Er is aanvankelijk lang gesoebat over de precieze
locatie van de playground, maar vanaf
het moment dat daar een knoop over
was doorgehakt is het project echt in de
versnelling gekomen. De realisatie is in

Werkzaamheden
Op de plek waar de playground komt,
wordt grond afgegraven om de velden aan te leggen. De aanleg van de
playground neemt zo’n vijf maanden in
beslag. In die tijd wordt alles gedaan een
veilige situatie rondom de bouwwerken
te garanderen. De playground wordt op
dit moment aangelegd en straks onderhouden in opdracht van de gemeente
Almere.
In het najaar wordt de playground
feestelijk geopend. Tot dan!
Sportbedrijf Almere n

straat

Het kan straks allemaal in Poort! Dit najaar wordt de playground in het Cascadepark in Almere Poort geopend. Daar kan
straks iedereen naar hartenlust bewegen,
op het voetbal-, basketbal-, tennis- en
multifunctioneel veld. Een kleine atletiekbaan maakt het geheel af. Ook aan de
allerkleinsten is gedacht met een speeltuintje, en mensen met een beperking
kunnen alle delen van de playground
goed bereiken en er gebruik van maken.
Wil je even willen uitrusten of kijken
naar de sporters, dan kun je plaatsnemen
op de tribune aan de kopse kant van de
playground. Hier kunnen ook kleinschalige openluchtvoorstellingen gegeven
worden. De helling aan de achterkant
van de tribune kun je in de winter als
er sneeuw ligt, uitstekend gebruiken
als sleeheuvel. Op het veld langs het
spoor zijn de voorbereidingen voor de
playground al begonnen.

Voor iedereen
De playground is voor iedereen toegankelijk. Scholen en andere organisaties
kunnen er gebruik van maken en je kunt
ook zelf activiteiten organiseren voor de
playground. Daarbij kun je eventueel de
hulp inroepen van de buurtsportcoach.
Bij een playground hoort natuurlijk
sportief gedrag. Daarom komen er op
de playground borden met sportieve gedragsregels.
De playground in Poort is de vierde
playground in Almere. Ook in Stedenwijk, Haven en Buiten is een playground.
Sport en bewegen dichtbij huis is één
van de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid en daar passen de
playgrounds prima in.

Achilles

De werkzaamheden zijn al volop in gang

Buurtsportcoach
De buurtsportcoach van Poort, Hans
Melgers van De Schoor, is razend enthousiast: “De playground geeft mij een
mooie uitvalsbasis om sport- en beweegactiviteiten in Poort te organiseren. Dat
doe ik nu al, samen met allerlei partners
in de sportzaal van Buurtcentrum Amerika en op de schoolpleinen, maar straks
komt de playground met al zijn mogelijkheden erbij”.

samenspraak met de werkgroep Sport
heel snel en voortvarend opgepakt door
het Sportbedrijf en het gebiedsmanagement van Almere Poort. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de playground een inspirerende ontmoetingsplek wordt in het
Cascadepark”.

Voetbal

Tennis

Atletiek

Basketbal

Europakwartier

Multifunctioneel
veld

Hans Melgers is buurtsportcoach van De Schoor voor
Almere Poort. Hij vormt de schakel tussen vraag en aanbod
voor het gehele sportaanbod in het stadsdeel. Hij is razend
enthousiast over de playground: een prachtige uitvalsbasis!

AGENDA
Zaterdag 7 juni
& zondag 8 juni
World League volleybal heren
Nederland - Portugal
15.00 uur
www.volleybal.nl/volleybal/oranje
Zondag 22 juni
Twirl wedstrijd NTSB
09.00 - 18.00 uur
www.ntsb.nl

Hans en Stefan leiden een bootcamp-sessie voor kinderen in het Cascadepark

Koppelaar
Hans: “Mijn functie kun je het beste omschrijven als ‘koppelaar’. Ik noem een
paar voorbeelden. Een groepje dames
komt vragen of er in het buurtcentrum
zumba-lessen kunnen komen in de ochtend. Ik weet hiervoor de juiste instructrice te vinden en regel dat het low-budget
kan. Inmiddels zijn er twee drukbezochte
lessen op woensdagochtend en komt er
ook een avond bij.
Er kwam iemand bij me die aangaf dat
hij graag lessen basketbal zou willen geven. Ik ging aan de slag om de sportzaal
te reserveren en een groep kinderen te
organiseren die graag willen leren basketballen. De kinderen en hun ouders
zijn zo enthousiast, dat er nu ook ouders komen helpen bij de lessen. Op deze
manier willen we ook peuter- en kleutergym op gaan zetten, met hulpouders
en vrijwilligers, zodat we in een circuit
kunnen sporten.

Nationale Sportweek
Dit jaar heb ik Almere Poort bij de Nationale Sportweek op de kaart gezet. In
wat voor een aantal scholen de eerste
week van de meivakantie was, was er
een uitgebreid programma voor kinderen
én volwassenen. Je kon clinics van een
uur kiezen, en zoveel achter elkaar als je
wou. De opkomst was groot, ontzettend
leuk om te zien hoe enthousiast iedereen was. Volgend jaar weer, en dan op
de playground!”

Kennismaken met sporten
Kinderen wil ik graag kennis laten maken met allerlei sporten. Op een gegeven
moment kunnen zij er dan voor kiezen
om in clubverband een sport te gaan
doen die goed bij ze past. Ik wil ‘de sport
van de maand’ introduceren.
Sportverenigingen zullen gastlessen
komen geven. Dit kan de volleybalvereniging zijn, maar ook de zeilschool –
met zeillessen op het droge, in de sportzaal. Of de rugbyclub. Je kunt het zo gek
niet bedenken.

Zomervakantie-activiteiten
We moeten het deze zomervakantie nog
even zonder de playground doen, maar
dat heeft ons er niet van weerhouden
om een leuk, gevarieerd programma op
te zetten met activiteiten”. Kinderen tot
en met twaalf jaar kunnen gedurende zes
weken drie à vier dagen per week van
11.00 tot 14.00 uur terecht op wisselende
locaties in Poort. Het programma is te
vinden op www.spoortief.nl.

Playground
Als buurtsportcoach wordt Hans het gezicht van de playground. “Ik zal er vijf
dagen per week zijn. Als mensen ideeën
hebben, iets willen organiseren op sportief gebied, kan ik helpen dit op poten
te zetten. Er is veel mogelijk. Van voetbalwedstrijdjes voor verschillende leeftijdsgroepen tot een complete zeskamp.
Maak er vooral gebruik van!

Zaterdag 5 juli
Streetbasketball
09.00 - 18.00 uur
events.krajicek.nl/
over-het-basketbal-toernooi
Maandag 14 juli
t/m donderdag 17 juli
International Youth Games
09.00 - 17.00 uur
www.youthgames.nl
Woensdag 17 september
& donderdag 18 september
Zakenfestival
09.00 - 18.00 uur
www.zakenfestivalalmere.nl
Zaterdag 20 september
Brazilaans Jiu Jitsu Flevo Open
10.00 - 18.00 uur
www.bjjflevo-open.com
Maandag 7 oktober
t/m zondag 12 oktober
Dutch Open badminton
hele dag
www.dutchopen.nl

Kijk voor de volledige agenda op:
http://sportbedrijf.almere.nl
Sportbedrijf Almere
Pierre de Coubertinlaan 7
1362 LA Almere Poort
036 - 5 458 458
topsportcentrum@almere.nl

redactie n
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