
Kinderen spelen steeds minder buiten. Ze vervreemden van de natuur en

worden bovendien te zwaar. Als we gezond nageslacht willen, moeten we

als de wiedeweerga zorgen voor ongestructureerde speelruimtes met veel

natuur. Zoals Het Veldje in Nijmegen.
vrij spel voor natuur en kinderen
Door Wilmie Geurtjes

Het is zo'n zonnige, hete meimiddag. Zo eentje waarop je ver-

geet dat de zomer eigenlijk nog moet beginnen. Maar op het

lommerrijke veldje aan de Nijmeegse Hindelaan is helemaal

niemand. Zitten kinderen zelfs met zulk prachtig weer liever

achter de computer? Dat is het niet, zeggen de jonge ouders

die net met hun zoontje het terreintje betreden. "De scholen

hebben vakantie en veel mensen zijn weg. Normaal gesproken

krioelt het hier van de kinderen." "Ze knoeien met zand, water

en modder, doen verstoppertje en bouwen schuilplaatsen",

vertellen de grootouders die net met hun twee kleinkinderen

komen aanlopen. "En elke avond zijn er voetbalwedstrijden."
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et Veldje, zoals iedereen in de buurt Hazenkamp dit terrein-

je van oudsher noemt, heeft alles wat je van een natuurspeel-

laats mag verwachten. Zand en een waterpomp, bomen en

truiken, wilde bloemen, geheimzinnige paadjes. Hoogtever-

chillen, een overdaad aan vogels, vlinders. In een achteraf-

oek een berg oude stenen om hutten van te stapelen. Vlakbij

et toegangshek wat houten speeltoestellen voor de kleintjes,

ier en daar een bank. Ook de buurtgenoot die kortgeleden

en hartinfarct heeft gehad maakt hier voorzichtig zijn eerste

mmetjes.

et Veldje leeft, kortom. Marianne van Lier is er trots op. Bij

e totstandkoming brachten zij en haar partner Willy Leufgen

egelmatig hun kennis en ervaring in. Het is een buitengewoon

eslaagde natuurspeelplaats geworden, vindt ze. Midden in

en woonwijk, met weinig speeltoestellen en veel natuur. Hier

unnen kinderen écht creatief zijn en bewegen ze bovendien

an een stuk door. En minstens zo belangrijk: er zijn ook plek-

en waar ze zich kunnen terugtrekken. Marianne: "Kinderen

ebben zulke ongestructureerde ruimte nodig om vrijheid te

oelen en grenzen te leren kennen."

uchtplaats

l meer dan 25 jaar spannen Marianne en Willy zich in om natuur

ichter bij mensen, en vooral ook bij kinderen te brengen. Ze

orden beroerd van schoolpleinen die meer weg hebben van

en luchtplaats en van woonwijken waar wel plaats is voor

uto's, maar niet voor kinderen. "Het gemak van de auto weegt

waar", zegt Marianne. "Dat is een realiteit waarmee

e rekening moet houden. Ouders zijn ook vaak bang om hun

inderen naar buiten te sturen. Als ze thuis voor het een of

ndere scherm hangen weet je waar ze zijn. Om dat te veran-

eren zul je veel moeten praten."

nspiratie deden de twee begin jaren tachtig op toen ze allebei

erkten op een avonturenspeelplaats in het Duitse Hamburg.

arianne: "We zagen hoe belangrijk die plek was voor de

uurtkinderen. De meesten waren van niet-Duitse afkomst en

eel kinderen hadden moeite om op school mee te komen. Op

e speelplaats konden ze dingen laten zien die ze wél goed
onden. Ook de jongeren, die eerst alleen leken te komen om
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rotzooi te trappen. Ze bouwden hun eigen hut. Daar waren ze

zó trots op. En toen gingen ze opeens de kleintjes helpen. Het

was ontroerend te zien hoe lief ze waren."

Netwerken
Tijdens latere reizen in Zwitserland en andere delen van Duits-

land zagen Marianne en Willy natuurtuinen bij kinderdagver-

blijven en basisscholen. Ook in Engeland, België en Scandi-

navië is het fenomeen veel wijder verbreid dan in Nederland.

Geïnspireerd richtten ze, samen met anderen, meerdere

netwerken op, om iedereen met belangstelling voor natuurtui-

nen (Stichting Oase) en natuurspeelplaatsen (Springzaad) bij

elkaar te brengen. "Dat is heel goed gelukt", vertelt Marianne.

"Er zijn workshops, excursies naar gerealiseerde plekken en

ook een ideeënkoffer. Via de sites vinden mensen elkaar."

In hun onlangs verschenen boek 'Vrij spel voor natuur en

kinderen' geven Marianne en Willy nog veel meer praktisch

advies. Regel één voor wie een natuurspeelplaats wil inrich-

ten is: bedenk goed wat je wilt. Waar moet zo'n plek komen?

Waarom? En met wie zou je dat willen of kunnen doen? Wie

moet het terrein beheren? En hoe financier je de opzet en

instandhouding? Marianne: "Heel belangrijk is ook dat de

natuur vrij spel krijgt, mag groeien en doodgaan zoals bij de

soorten past. Maar verder leiden vele wegen naar Rome. Er is

niet één bepaalde manier om zo'n plaats te realiseren."

Volwassenen
In Hamburg leerde het duo het belang van begeleiding door

volwassenen. Wanneer die ontbreekt kan het makkelijk

gebeuren dat een groep het terrein monopoliseert. Dan blijven

alle anderen vervolgens weg. In Nijmegen houden volwassen

buurtbewoners Het Veldje in de gaten. Ze sluiten na zonsop-

gang de poort, legen de vuilnisbak, organiseren een maan-

delijkse onderhoudsochtend en af en toe een activiteit. De

meest recente: mozaïek leggen. Het plan is om samen met de

buurtkinderen een Gaudi-achtige bank te maken. Iedereen be-

taalt een kleine bijdrage, maar materiaal hoeft sowieso geen

probleem te zijn. Marianne: "Heel veel kun je gratis krijgen.

Planten, oud hout, sloopspullen van de gemeente. Gewoon

vragen. Als het om kinderen gaat werkt bijna iedereen graag

mee. En ga vooral kijken op plekken die al gerealiseerd zijn.

Praat met de mensen. Daar leer je ontzettend veel van."

Wilmie Geurtjes is freelance journalist

Meer weten? Kijk op www.stichtingoase.nl en www.springzaad.nl

http://www.springzaad.nl/

