Natuur & Recreatie
Wijkpark de Hoogte
Wijkpark de Hoogte is de centrale openbare ruimte van de Contreie en is een moderne
vertaling van een brink, die in veel historische dorpen het hart vormt. Bij de Hoogte staan
ontmoeten en spelen centraal. De Hoogte is ruim 10.000 m2 groot en ligt gemiddeld vijftig
centimeter hoger ten opzichte van het omliggende maaiveld. Bijzonder aan dit wijkpark is de
verwijzing naar de ijzertijd (800 - 12 jaar v. Chr). Archeologen hebben in de Contreie veel
voorwerpen teruggevonden uit onder andere de ijzertijd. De speelvoorzieningen op de Hoogte
zijn geïnspireerd op de archeologische vondsten die in dit gebied zijn gedaan. Zo is op de
Hoogte een boerenerf uit de ijzertijd nagebouwd met een ijzertijdboerderij als klimtoestel. Ook
zijn er speeltoestellen, zoals een spieker (opslagschuurtje voor bijvoorbeeld graan) met een
veekraal en dieren. Daarnaast zijn er ook een waterput (in hedendaagse uitvoering), een
bootcamptoestel en een doolhof (verwijzingen naar akkers, celtic fields) aanwezig. Half
verharde meanderende paden maken de speeltoestellen bereikbaar, ook voor kinderen met
een beperking. ’s Avonds zorgt de groen verlichte heilige eik voor een mystieke sfeer.
De Kreek
Verscholen tussen de huizen ligt een kreek. De Kreek is een rustig wandel- en speelgebied.
Er zijn speelvoorzieningen en er is een watergeul aanwezig. In de Kreek kun je slootje
springen, kliederen met zand en water, balanceren, steltenlopen of via een touwbrug aan de
andere kant van het water proberen te komen. Ook zijn er stapstenen in het water onder een
tunnel door. De oevers van het water zijn vaak flauw, maar af en toe ook steil. Het water is op
sommige plekken zo smal en ondiep, dat zelfs de allerkleinsten slootje kunnen springen. Als
je deze oevers volgt, ben je al snel een kilometer aan het wandelen. Overal is wel wat te
ontdekken aan planten en dieren, zoals vissen of kikkers. Op verschillende plekken zijn
banken te vinden. Het gebied ligt tussen de 0,90 en 1,30 meter lager dan de
aangrenzende woningen. Zo dient de Kreek als waterberging voor de nieuwbouwwijk. De
Kreek staat in verbinding met de Ecologische Verbindingszone.
De Weide
Vanaf de Kreek is de Hoogte lopend bereikbaar via de Weide. De Weide is met een
notenboomgaard, en enkele picknickplekken een prettig struin- en verblijfsgebied waar
kinderen hun eigen spel kunnen bedenken of een balletje kunnen trappen.
Al voor de eerste huizen verrezen, heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor de Weide,
en deze plek aangelegd. De ontwerper: “Eigenlijk hoefde er niet eens zo veel te gebeuren.
Het was al een prachtige plek, omzoomd door houtwallen met struiken en forse bomen. Het
enige wat we hebben toegevoegd, zijn enkele verharde paden om de Weide te doorkruisen,
en graspaden om in de Weide te wandelen. In de houtwal zijn struiken geplant waar je
vruchten kunt plukken. De westkant van De Weide loopt over in de Ecologische
Verbindingszone.
De Ecologische Verbindingszone
Tussen de Contreie en Den Hout ligt de Ecologische Verbindingszone; een schitterend natuur
gebied vol flora en fauna. Ieder jaargetijde kent hier zijn eigen schoonheid en wandelaars en
fietsers kunnen hier dagelijks van genieten. Onder de Heijligerweg is zelfs een faunaduiker
aangebracht voor kleine zoogdieren en amfibieën. De Ecologische Verbindingszone fungeert
als verbinding tussen de Contreie en het omliggende landschap. Deze groene buffer en
overgangszone volgt het landschap van zuid naar noord, van hoog naar laag en van droog
naar nat. In noord/zuidrichting loopt een aantal informele onverharde wandelpaden door de
Ecologische Verbindingszone die aansluiten op wandelpaden in de wijk. In de Ecologische
Verbindingszone mogen geen honden los lopen. Rust overheerst in dit gebied, dat vooral is
ingericht voor dieren en planten.

