Kadettangen
– fra steinmasse til rekreasjon

Bade, sole, aktivitet
Det samlede strandarealet gir vel 620 meter
strandlinje og store sandarealer for lek og soling.
I tillegg er de store gresslettene egnet for allsidig
bruk. Det er også etablert sandvolleyballbaner
for spill og moro.

Stupetårnet – svanen
Stupetårnet er blitt et landemerke. De som reiser
forbi kan ikke unngå å legge merke til vår elegante
hvite «Svane». Stupetårnet har 3, 5 og 10 meters
høyder, i hver sin retning. Stupetårnet er tegnet
av WSP Norge AS.

Kadettangen for alle
Langs stranda slynger den asfalterte kyststien seg
rundt området ut til Kalvøybrua. Kyststien er også
områdets driftsvei, og langs denne finnes benker,
nedgravde avfallsnedkast og sykkelstativer.
Det er sikret god tilgjengelighet til nesten alle
anlegg. En badebinge gir gode bademuligheter
for de med fysiske utfordringer, eller som kanskje
ikke er helt trygge i vannet.
Det er antatt at Kadettangen vil få et årlig besøk
på rundt 400 000, i tillegg til at arrangementer vil
tiltrekke seg over 20 000. Det har vært lagt vekt på
å skape aktiviteter som kan nyttes av alle aldre
og gjennom hele året.

– Tør DU ta 10’ern?

Kollene, høydene og beplantning
Det nye parklandskapet er gjenskapt med
duvende terrengformasjoner med store trær
i silhuett mot himmelen. De store trærne vil
på sikt gi en sammenhengende krone tilsvarende
vegetasjon på de omkransende øyene, og vil også
kunne tilby besøkende en svalende skygge på
varme sommerdager. Parken skal oppleves som
åpen og oversiktlig, men allikevel variert og
attraktiv året igjennom.

Tilrettelagt for arrangementer
Festplassen er tiltenkt de tunge arrangementene,
som for eksempel kultur- og musikkfestivaler, tivoli
og sirkus. Parklandskapet med kollene fungerer
som amfi for publikum, samtidig som de demper
lyden i andre områder av parken.

Ship o’hoy!

Festplassen vil fungere som parkeringsplass når
det ikke er utleid til arrangementer.

Servicebygg, kiosk og amfi
Midt i parken ligger servicebygget med
toaletter, kiosk og en takterrasse som gir
en strålende oversikt over Kadettangen og
sjøområdet mot Kalvøya. Her finner du også
en lekeplass med et stort og flott sjørøverskip,
som er veldig populært blant de minste.
Ut mot kajakk-/ robanen er det bygget et
langt amfi, som er velegnet som tribune ved
konkurranser i roing og padling i sundet
mellom Kadettangen og Kalvøya.

Parken skal fungere når noen
vil sole seg og når noen vil hvile
i skyggen! Noen vil være aktive
og noen beskue. Forskjellige folk
og forskjellige behov!

Her kan man ta en
hvilepause, betrakte livet,
ta en dukkert eller se
på regatta.

Hvilepauser – benker og gressletter
Mot slutten av kyststien finnes det områder med
både strand, gress og romslige benker. Her kan
man ta seg en liten hvilepause, betrakte livet, eller
ta seg en dukkert. I skyggen under et tre finner
du også Kjærlighetsbenken.

Naturlig overgang til Kalvøya og
Elvepromenaden
Selve parkområdet har en naturlig overgang til
omkringliggende områder. Du kan enten fortsette
turen ut på Kalvøya, eller rusle langs gjestebrygga
og Elvepromenaden tilbake mot sentrum.

På Kadettangen er det både badestrand,
park og aktivitetsanlegg. Kadettangen
skal motivere til både aktivitet og ro
gjennom hele året.
Massen til utfyllingen er kortreist;
tunnelmasser kommer fra byggingen
av ny E16 Sandvika–Vøyen. Til sammen
500 000 m3 steinmasser ble benyttet.
Arealet på Kadettangen har økt til totalt
om lag 35 000 m2 med en kystlinje på
ca. 620 m.
Parken er på om lag 21 000 m2.
Stranden er på 4 500 m2, under vann
er stranden på 4 000 m2.
15 500 m2 plen er rullet ut i parken.
131 trær er plantet i området. Alle arter
er tilpasset den lokale og stedsegnede
floraen som også speiler arter som
finnes på Kalvøya.

bar bakke landskapsarkitekter as
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Topaas og Haug AS
Asker Entreprenør AS
ALTi bygg og anlegg AS
Tranby AS
underkonsulenter og entreprenører

Arbeidene på Kadettangen startet
høsten 2014. Kadettangen ble offisielt
åpnet 22. mai 2019.
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