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NATUURRIJK GROEN BEHOUDEN

In de Nijmeegse wijk Hazenkamp hebben bewoners ervoor gezorgd dat een groengebiedje voor de buurt behouden bleef en
kon uitgroeien tot een natuurrijke speel- en wandelplek voor jong en oud.

HET SPANNENDE VELDJE

Heel wat kinderen die in de Hazenkamp opgroeiden hebben er gespeeld, op dat spannende terreintje met grote bomen en
struiken achter de winkels van de Groenestraat, de kerk en de begraafplaats. Voor hen was het niet belangrijk dat de
eigendomsverhoudingen veranderden; voor de volwassenen wel, want de toekomst van Het Veldje werd daardoor onzeker.
Het plan om het winkelgebied aan de Groenestraat `in te breiden' door tussen de huizen en Het Veldje de helft vol te bouwen
met winkels tot 9 m hoog kreeg midden jaren 1990 concreet vorm. Alle bomen in dit wilde landje zouden worden gerooid.
Vanaf 1995 heeft het Bewonerscomité Hazenkamp met steun van veel bewoners uit de wijk zich sterk gemaakt om de
actieve-recreatieve bestemming van Het Veldje te behouden in het belang van de wijk. Uiteindelijk heeft
het Bewonerscomité Hazenkamp met steekhoudende argumenten en resultaten uit onderzoek de gemeenteraad weten te
overtuigen: maart 2003 verdwenen de winkelplannen van tafel. Daarna ontstond uit het bewonerscomité de Groengroep Het
Veldje en is in nauwe samenwerking met de afdeling groen- en speelvoorzieningen van de gemeente gewerkt aan de
inrichting. De gemeente stelde hier 22.000 Euro voor ter beschikking.

EERSTE ONTWERPSCHETSEN

Maar liefst 117 buurtbewoners, waaronder een flink aantal kinderen, reageerden op de uitnodiging om mee te denken. De
kinderen plakten met rode oortjes van opwinding stickertjes op uitvergrote en gelamineerde foto's van
natuurspeeltuinelementen die ze leuk vonden. Favoriet waren water- en zandspelen, bomen klimmen en hutten bouwen.
Geïnspireerd door de foto's maakten ze tekeningen. De opdracht was: `teken het veldje zodat jij er het fijnste kunt spelen: De
tekeningen werden serieus meegewogen in de uiteindelijke plannen. Die middag werden de eerste ontwerpschetsen van de
Groengroep gepresenteerd. Het enthousiasme was boven alle verwachtingen!

UITGANGSPUNTEN

Een van de uitgangspunten van de Groengroep was om het bosachtige karakter te behouden. Er werd heel
bewust gekozen voor speelobjecten die daarbij passen. Spelen in een natuurlijke omgeving komt ook de creatieve
ontwikkeling van kinderen ten goede; daar zijn ze in Hazenkamp van overtuigd! Prettige bijkomstigheid was dat het terrein
al geaccidenteerd is. Van dit natuurlijke reliëf werd dankbaar gebruik gemaakt door op het hoogste punt (vlak bij de ingang)
een pomp te plaatsen. Een beekloopje nodigt uit tot spelen met water, zand en stenen. Het grondwater bevond zich in dit deel
van Nijmegen wel on-Nederlands diep (17 meter!). Een hoge dubbele schommel, een glijbaan en houten wipbeesten (geen
kippen) verhogen de speelmogelijkheden die er al van nature waren.

OMHEINING

Het Veldje is omheind en heeft een beperkte openstelling. Iedere dag wordt de poort 's morgens geopend en 's avonds
dichtgedaan. Wijkbewoners hebben deze taak op zich genomen. Op het gedeelte van het terrein dat eigendom van de
gemeente is, zijn de bewoners betrokken bij het beheer en het onderhoud. Iedere eerste zaterdag van de maand gaan ze aan
de slag van elf tot één uur. In 2006 is de Vereniging Groen- en Speelpark Het Veldje opgericht. De Vereniging bestaat uit
een kerngroep met daaromheen een groep vrijwilligers. Deze kerngroep bewaakt de organisatie en de structuur.



©
Bron: Vrijspel voor Natuur en Kinderen (2007), Willy Leufden & Marianne van Lier, ISBN 978 90 6224 470 6


