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In deze bijdrage zal ik eerst heel kort iets venellen over de Ano Fundatie (waar
van ik penningmeester ben) en de geschiedenis van het project Natuurspeelbos. 
Om de smaak te pakken te krijgen goon we vervolgens in vogelvlucht over een 
denkbeeldig Naiuurspeelbos. Daarna beschrijf ik hoe we de kinderinspraak voor 
het Natuurspeelbos in Almere hebben georganiseerd. Tenslotte beschrijf ik enkele 
resultaten vande kinderinspraak. 

Ano Fundatie 
De Stichting Ano Fundatie voor 
Wetenschap en Welzijn is een relatief 
klein particulier fonds, dat jaarlijks de 
rente van vermogen uitkeert in de vorm 
van subsidies. De naam 'Ano' komt van 
anoniem, omdat de oprichter van het 
fonds anoniem wilde blijven. 
Het bestuur van de Ano Fundatie wilde 
al jarenlang iets doen met het thema 
'Kind en woonomgeving'. De directe 
aanstoot om tot daden over te gaan 
waren de ervaringen met de aanleg van 
het stadspark Overbos in Beverwijk. 
De bewonersvereniging 'De Groene 
Long Beverwijk' had een ontwerp
wedstrijd uitgeschreven voor de omlig
gende basisscholen. De kinderen 
mochten met behulp van een maquette 
zelf een stadspark ontwerpen. Daar zijn 
zeer boeiende suggesties uit naar voren 

gekomen, maar in het uiteindelijke 
ontwerp is geen rekening gehouden 
met de wensen en suggesties van de 
kinderen. 
Als reactie daarop heeft de Ano 
Fundatie de ontwerpen van de kinderen 
laten analyseren. Vervolgens is aan de 
bosbouwers van Stichting Veldwerk 
Nederland in Apeldoorn gevraagd een 
model natuurspeelbos te ontwerpen en 
een rapport te schrijven over de 
inrichting en het beheer van zo'n bos. 
Daarop hebben we aan een communi
catie-advies bureau gevraagd: Hoe nu 
verder? Ze gaven ons het advies een 
soort marktonderzoek te doen naar de 
mogelijkheden en het draagvlak voor 
een natuurspeelbos. Dat 'marktonder
zoek' heeft plaatsgevonden in de vorrn 
van twintig expert-interviews met 
beleidsmedewerkers van het ministerie 

van LNV (waaronder de Landinrich
tingsdienst) en met vertegenwoordigers 
van grote gemeenten, koepelorganisa
ties en kapitaalkrachtige fondsen. 
Een van de deelnemers aan de expert
interviews was afkomstig van de ge
meente Almere. Uit dat interview bleek 
dat men hier - mede op verzoeken van 
inwoners - al plannen had in de rich
ting van een natuurspeelplek bij het 
NME-centrum Het Eksternest. Op die 
manier zijn we met elkaar in contact 
gekomen. In februari 1997 hebben we 
onze ideeen omtrent een Natuurspeel
bos gepresenteerd aan de gemeente. 
Daarop heeft de gemeente ons verzocht 
een ontwerp te maken voor een natuur
speelbos bij Het Eksternest. 

Natuurspeelbos in vogelvlucht 
Een Natuurspeelbos is een ruig en 
robuust natuurterrein. Het is een brok 
levende natuur met alle planten en 
dieren die daarbij horen, inclusief grote 
grazers. Een dergelijk terrein is 
minstens tien hectare groot en ligt 
vlakbij de woonomgeving. Grenzend 
aan de bebouwing ligt een esthetisch 
ogende overgangszone. Aan de andere 
kant gaat het Natuurspeelbos over in 
het buitengebied. 
Het terrein is glooiend met hier en daar 
flinke speelheuvels. In het bos liggen 
enkele poelen, die door een watergang 
met elkaar zijn verbonden. Van 
bovenaf gezien is het terre in een 
aantrekkelijk mozaiek: struweel, bos
weiden, oeverzones, dichte en dunne 
bosschages. Opvallend zijn de wallen 
van aarde, takken en bornen die door 
het hele terre in lopen. Daarmee worden 
verschillende zones onderscheiden: de 
ene wat opener, toegankelijker, door
zichtiger en drukker dan de andere. Die 
verschillende terreindelen geven aan
leiding tot verschillende soorten spel. 
De speelweide voor de jongste kinde
ren vormt een zone waar veiligheids
voorschriften zwaar wegen. 
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Op een aantal scholen is daaraan veel 
aandacht gegeven. We kregen hele 
stapels tekeningen terug in de door ons 
geadresseerde en gefra nkeerde enve
loppen. Na afIoop werden de kinderen 
gemterviewd door de plaatselijke pers, 
de Iokal e omroep en de regionale 
televisie. 
Twee we ken later moch ten ze terugko
men voor her planten van twintig wal
nootbom en. die een pJaatseJijke make
laar aan her Natuurspeelbos schonk . 
Zelf zijn we van plan een tentoonstel
ling in te richten met het definitieve 

antwerp en een serie tekeningen van de 
kinderen. Door deze vervolgactivitei
ten raken de kinderen (en de bevel 

king) steeds meer betrokken en wo rdt 
het echt hun bas . 

ResuItaten 
Uit de ontwerpen van de kind eren zijn 
hele leuke en goede idcccn gekomen. 
Ik kan hieroslechts enkele voorhcelden 

noemen. Ais ingang voor het Natuur
speelbos bedachten ze: een tunnel van 
wilgentenen die kan begroeien en 
verwilderen, een poort met lichtjes, een 
touwbrug of een klimnet, maar ook een 
ingang voor rolstoelgebruikers met een 
muur ernaast voorzien van patrijs
poorten. 
Voor het kJeine kinderbos is bedacht: 
een doolho f van lage struikjes, een 
poppenhu is, een ver telkr ing van boom
stronkeri met een meneer die verhaal
tjes vertelt, ruimt e om (verjaar
dagsifeestjes te vie ren, d ieren zouden 

een extra auractiezijn. 
Voor de overgang naar net echte bos 
zijn vele spannende Tarzan- en andere 
slingerbruggen bedacht. maar her leuk
ste ontwerp is een doorzichtige (plas
tic) tunnel cJoor het water. te betreden 
op blote voeten met je schoenen op eell 
plankje op rails boven je hoofd, dati e 
met ecn touwtje kan voorttrekken. 
Vom !leI hUllenbos is eell !leeI hoom

dorp ontworpen van boomhutten met 
elkaar verbonden door iniddcl van siei
gers. kabelbanen. touwladders, klim 

touwen en blikiesteletoon. Een derge
lijk ontwerp heeft ondermecr cell 
schatkamer. een uitkijkpost en geheime 
schui1plaatsen. 
De bosweide moe: gaan bestaan uit 
hoog gras am ill tc liggen en te 
verstoppen. Hier moe: ook de uitk ijk
roren komen. Te vens zou het handi g 

zijn als er hutjes gebouwd worden om 
in te schui len als het regent. 
Het moeras roept spannende fanrasieen 
op in de vonn van dnjfzand. maar dat 
lijkt ons te gevaarlijk. De kinderen 
noemen echter ook: lekker met modder 
kliederen. kikkers vangen en derge
lijke. 
Het eiland zou een pirateneiland moe
len worden. aileen te bereiken via een 
brug van stapstenen of een natte
voeten-brug. Op her eiland ligt een pi
ratenschip half bedolven onder her 
zand, maar nog wel met zeil en 
kraaiennest. 
De heuvels nodizen vooral uit lot 
oorlogje spelen. Er is een heel slagveld 
ontworpen compleet met bunkers. 
zandzakken. gecamoufleerde boomhut
ten en valkui len. Maar er zi jn ook 
kinderen die graag tunnels in de 
heuvels willen ell een kabelbaan als 
verb inding tussen de twee heuvelt op

pen. 

Momenteel zijn we bezig de ideeen 
van de kinderen verder uit te werken 
en te verweven met de ecologische 
structuur van het bos. Als laatste fase 
zal de landschapsarchitect het Natuur
speelbos integreren in de totale 
infrastructuur van het gebied. 0 
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