
Speelplaats De Paddenpoel heeft Kortenhoef weer een beetje gelukkiger gemaakt: ’Het 
is heel bijzonder wat hier is gebeurd’ 
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KORTENHOEF 

“Dit zul je in de grote stad niet snel voor elkaar krijgen”, aldus wethouder Joost 
Boermans over de opmerkelijke samenwerking die is ontstaan bij de aanleg en 
ontwikkeling van speelplaats de Paddenpoel in Kortenhoef. Het ongebruikte stuk 
groen tussen de St. Antoniusschool en Sporthal De Fuik is omgetoverd tot een 
speelboom, klimmuur, voetbalveldje en petanquebaan. 

“Ik ben ontzettend blij en trots”, spreekt Saskia Hille van De Appelboom (het 
vrijwilligersplatform van de gemeente Wijdemeren) de ruim tien genodigden toe. Op 21 maart 
zou het gebiedje met zo’n tweehonderd gasten en schoolkinderen al feestelijk geopend 
worden, maar de lockdown gooide roet in het eten. “De kinderen van de school hadden zelfs 
een Paddenpoellied ingestudeerd, zo jammer dat dat niet door kon gaan.” 



 

Bijenhotel 

Met een sterk afgeslankte delegatie werden zaterdag nu dan maar de bij de speelplaats 
behorende borden onthuld en enkele versnaperingen genuttigd. Daarbij werd het beheer 
overgedragen aan de wijk. Hille: “Het is zo’n bijzonder project geweest, waarbij de bewoners 
met de verschillende kwaliteiten die ze hebben geweldig geholpen hebben.” 



 
Het bijenhotel op De Paddenpoel. 
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Naast de ruimte voor de kinderen werd er namelijk ook een groenstrook met veel bloemen 
en planten aangelegd en een bijenhotel geplaatst. Eerder bleek al dat er door de 
samenwerking nieuwe contacten tussen buurtbewoners ontstonden en het ook een sociale 
component heeft. En ook de kinderen liepen al snel warm. 

Begrip geworden 

Afgelopen najaar werd begonnen met de aanleg en al snel raakte het bekend. “Je hoort 
geregeld in de buurt, kom we laten we naar de Paddenpoel gaan. Het is inmiddels een 
begrip”, vertelt Carole van Zuilen, schooldirecteur van de St. Antoniusschool, die zelf naar de 
gemeente stapte met het idee. “Wij hebben nu veel meer bewegingsmogelijkheden voor de 
kinderen. We doen het hek van de school open en hebben er een heel stuk bij. Vanaf groep 
vijf kunnen ze hier volop spelen. Ze kunnen voetballen, op de boom tikkertje doen met voetje 
van de vloer en elke klas heeft een jou-de-boulesset waarmee ze kunnen spelen. Maar ik zie 
ook ouderen uit de flat op die baan. Hartstikke leuk natuurlijk.” 



 
De laatste borden worden onthuld. 
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Vooral de samenwerking tussen de verschillende partijen is opvallend. De werkgroep met 
afgevaardigden van de bewoners, de school, gemeente, Buro Sport van de naastgelegen 
sporthal en De Appelboom vormden samen een uiterst vruchtbaar collectief. ”Je ziet vaak 
dat als gemeenten iets willen, dat er veel geld in wordt gestoken en het vervolgens niet van 
de grond komt. Hier was het andersom en je ziet wat voor moois dat gevolg heeft”, aldus 
wethouder Boermans. ”Het is politiekvrij aangelegd”, verklaart Hille het succes. 

Oorlogsmonument 

De bewoners hebben inmiddels de smaak te pakken. ”De Paddenpoel was maar fase 1 en 
we zijn gelijk met fase 2 doorgegaan”, vertelt bewoner Wim Schaap. Aan de kop van de 
parkeerplaats van de sporthal is in samenwerking met de Oranjevereniging namelijk 
inmiddels het oorlogsmonument geplaatst en een bordes aangelegd dat voor allerlei 
gemeentelijke activiteiten gebruikt kan worden. 



 

Erop is een fraai wapen in mozaïek straatwerk te zien. 



 

Alleen de planten moeten daar nog worden neergezet. “En we willen fase 3 nu natuurlijk ook 
doorzetten”, zegt bewoner Bart Andriessen enthousiast. Op de parkeerplaats voor de 
sporthal moet een sintelbaan komen en ook moeten kinderen er verkeersles kunnen krijgen. 
“Maar dat kost natuurlijk ook nog wat, dus dat is nog niet rond. Maar als het aan ons ligt komt 
dat er ook.” 
 


