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Gezonde Buurten Padbroek
Padbroek neemt deel aan het project Gezonde Buurten. Gezonde Buurten wil buurtbewoners
gezonder en gelukkiger maken, door meer ruimte te maken voor ontmoeten, spelen & bewegen en
natuur. Wat is er tot nu toe gedaan binnen dit project? Er zijn samen met de buurt allerlei activiteiten
georganiseerd en natuur-speel-ontmoetingsplek De Kuul is aangelegd. Hieronder leest u daar meer
over.
Natuur-speel-ontmoetingsplek in De Kuul
Tussen het Kievitenveld en de Sperwerhorst lag een groen ruig terrein: De Kuul.
In het najaar van 2019 hebben buurtbewoners tekeningen en maquettes
gemaakt voor een natuur-speel-ontmoetingsplek in De Kuul. Een tuin- en
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natuur. Wat is er tot nu toe gedaan binnen dit project? Er zijn samen met de buurt allerlei activiteiten
georganiseerd en natuur-speel-ontmoetingsplek De Kuul is aangelegd. Hieronder leest u daar meer
over.

Natuur-speel-ontmoetingsplek in De Kuul
Tussen het Kievitenveld en de Sperwerhorst lag een groen ruig terrein: De Kuul.
In het najaar van 2019 hebben buurtbewoners tekeningen en maquettes
gemaakt voor een natuur-speel-ontmoetingsplek in De Kuul. Een tuin- en
landschapsarchitect heeft op basis daarvan een ontwerp gemaakt om deze kuil
om te toveren tot natuurspeelplek. Afgelopen weken heeft de aannemer deze
natuur-speel-ontmoetingsplek gerealiseerd en deze is bijna af! In het najaar komt
de aannemer terug voor het plantwerk. Het is een grote verandering en er wordt
al volop gebruik gemaakt van deze mooie plek, door jong en oud.
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De Kuul

Bijna klaar!
*Bij slecht weer houden we de bingo avond in de MFA en dan zullen we u daarover via e-mail informeren.
Bijna klaar!

