
	
	

	
	

Voortgang Polderpark en Ontmoetingsplein 5e week 
	
Steeds meer worden de lijnen zichtbaar van de waterloop, de 
wandelpaden en verschillende parkdelen in het onmetelijke veld. 
De contouren, die eerst te zien waren op gekleurde plankaarten van 
papier, krijgen nu hun driedimensionale tastbare vormen in de 
uitgegraven donkere grond. 
 
De bredere doorvaart, waar later de bruggen overheen gaan liggen op 
beoogde diepte en breedte, strak afgeschuind en op het ecologisch 
gedeelte golvend speels aan één oeverkant uitgegraven. 
 
Volop is aannemer De Wilde nu ook bezig met het aanleggen van de 
paden, met een onderlaag van puin en een deklaag van “Dureko mix”. 
Deze nieuwe soort deklaag is gemaakt van hergebruikte harde 
steensoorten met onnoemelijk veel voordelen ten opzichte van de 
vroegere schelpenlaag.   Het is onder andere stabieler, 
rolstoelvriendelijker en er komt minder onkruidingroei  doorheen. Het 
wordt straks nóg fijner wandelen over deze paden!  
 
Deze week worden de hardhouten palen in de grond gedrukt ter 
ondersteuning van de met een antislip laag voorziene loopvlonders, die 
speels over de smalle sloten van het “Waterrijk” liggen. In het verlengde 
van de loopvlonders zijn de “struinpaden” aangelegd. 
Voor de beplanting van bomen, struiken en andere gewassen liggen 
bergen donkere teelgrond met bodemverbeteraars  bij de ingang 
gestort, klaar om te worden verspreid op de plekken van bestemming 
die met piketpalen zijn gemarkeerd.   
 
Het oude trapveldje, waar later de skatebaan komt, is uitgegraven en 
voorzien van drainage. Hierna brengt de firma Sneekes de asfaltlaag  
aan. 
 
Leerlingen van het Clusius College grijpen enthousiast hun kans om op 
zo’n uniek project hun vak te leren onder prima begeleiding van de 
leraar en de aannemer. Tot december wisselen telkens groepen van vijf 
leerlingen elkaar af. ………………………………………..wordt vervolgd 

 
      

	
 
leerlingen Clusius College nemen een korte pauze 



	
	

	
	

	
	
	
	

 
 
glooiende oever aan de oostkant in wording.  


