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In het natuurpark zelf is voor kinderen veel te ondernemen en 
ontdekken. Er is een aantal speelplaatsen ingericht voor spelen 
met zand en water en er staan avontuurlijke speeltoestellen.

In het begin van het voorjaar is een aantal wilgentipi’s geplaatst 
die inmiddels begroeid raken. Gelijktijdig zijn op diverse plaatsen 
boomstammen neergelegd rondom de speelplaatsen. 
De meeste speelplaatsen zijn nu ingericht, met onder andere een 
waterplaats met waterpomp en graaftoestellen, 
een apentouw over het water, houten stapstenen in en om het 

water, een steltenlandschap en doeltjes in het speelveld. Ook 
kunnen kinderen langs de poeltjes en in het hoge gras ontdekken 
wat de natuur te bieden heeft. 
Na de zomer zullen de vlonderpaden nog worden aangelegd, die 
over het water worden verbonden door een pontje en een drij-
vende stijger. 
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Ondernemend en betrokken.

Het natuurpark krijgt steeds meer zijn definitieve vorm. Sinds 
vorig jaar de wandel- en fietspaden zijn aangelegd, wordt er volop 
gebruik gemaakt van dit prachtige gebied. Vorige week is er een 
aantal ‘natuurlijke speelplaatsen’ ingericht waar kinderen naar 
hartelust kunnen klimmen en klauteren. Het natuurpark krijgt 
hierdoor steeds meer het bedoelde karakter. 

Naast het realiseren van woningen in de 
Broeckgouw, is bij de ontwikkeling ook 
ruimte gecreëerd voor recreatie en natuur. 
Uitgangspunten hierbij zijn de benodigde 
waterberging en het bieden van een ge-
schikt leefgebied voor – met name – de 
rugstreeppad geweest. 

Aan de noordzijde van de Broeckgouw vind je 
de polderzone die vooral bestaat uit water-
partijen, rietoevers en grasland, die zorgen 
voor openheid richting de Zeedijk. Dit ge-
deelte van het natuurpark wordt aangelegd 
nadat de woningen aan de noordzijde zijn 

gerealiseerd. 

Rugstreeppad
Ten westen van de Broeckgouw is in 2014 
een start gemaakt met de aanleg van het 
natuurpark. In dit gebied zijn de aanwezig-
heid van de rugstreeppad en het behoud 
van de veenkreek belangrijk geweest voor 
de vormgeving van het natuurpark. De rug-
streeppad kenmerkt zich door de gele streep 
op zijn rug. In het natuurpark is hier een 
verwijzing naar gemaakt in de vorm van het 
gele wandelpad. 
Het leefgebied is voor de rugstreeppad  
aantrekkelijk gemaakt door de aanleg van 

drie paddenpoelen. Rugstreeppadden zijn 
geen goede zwemmers en zijn daardoor voor 
de voortplanting afhankelijk van ondiep wa-
ter. Daarbij is voldoende schuilgelegenheid 
van belang om zich overdag en in de winter 
te kunnen verschuilen.

Recreatie en natuur

Natuurlijke speelplaatsen

Bruggen
Het natuurpark is vanuit diverse richtingen 
toegankelijk. Vanaf de Zeedijk en het Mid-
dengebied fiets of wandel je over de zog-
enoemde boomstambruggen. Deze bruggen 
hebben een natuurlijke uitstraling, hetgeen 
goed aansluit bij de rest van het natuurpark. 
Verder zijn er nog drie fraai vormgegeven 
bruggen met een passende tekst op de 
zijkanten, die een verbinding vormen naar 
deelplan Keetzijde en de Molenbuurt.

Beplanting
Voor de beplanting in het 
natuurpark is gekozen voor 
soorten die oorspronkelijk 
in dit gebied voorkomen en 
daardoor makkelijk uitgroe-
ien. Langs de watergangen 
zijn elzen, wilgen en riet 
geplant. Waar aanvankelijk 
poldersloten liepen, zijn nu 
knotwilgen geplant, zo-
dat de vroegere structuur 
zichtbaar blijft. Het natuur-
park blijft een open gebied 
met verschillende gras- en 
kruidenmengsels. Hier zitten wat ruigere en 
hogere soorten bij, die bescherming bieden 
aan rietvogels en andere diersoorten. Het 
onderhoud wordt hierop aangepast, waardoor 

er niet intensief wordt gemaaid. Een aantal 
voorbeelden van de bloeiende kruiden die zijn 
geplant, zijn beemdkroon, duizendblad, hek-
senmelk, rapunzelklokje, zeepkruid en boter-
bloem.

Paddenvisjes Paddenpoel

Rugstreeppad

Boomstambrug Metalen brug

Beplanting in het natuurpark

Vissende meisjes

Klimbomen tussen de beplanting

Stapstenen in het water Waterspeelplaats met kinderen


