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In Hoogvliet is Stichting Ark begon
nen aan de realisatie van een natuur
speelplaats. Nu nog als een tijdelijke 
voorziening, maar het ontwerp voor 
de Ruige Plaat ligt al klaar en de 
definitieve inrichtingzal naar ver
wachting starten in september 2006. 

Daar is natuurlijk van alles aan voor
af gegaan. Het plan voor deze 
natuurspeelplaats maakt deel uit van 
een projectenmap genaamd 
"Hoogvliet, wonen aan een getijden
rivier". De mapbevat een serie met 
elkaar samenhangende projecten, 
die als doel heeft de band tussen de 
stedelijke mens en de natuur in 
Hoogvliet te versterken. Achtergrond 

vormt de ingrijpende stadsvernieu
wing in Hoogvliet en, als natuurlijke 
tegenpool daarvan, de dynamiek van 
de aangrenzende getijden-rivier de 
Oude Maas. Op de natuurspeel
plaats worden kinderen uit Hoog
vliet - maar ook daarbuiten - op een 
speelse en avontuurlijke manier 
betrokken bij de ontwikkeling van 

Hoogvl iet: grootschal ige stadsver
nieuwing en getijdennatuur. 

Er zal nog veel moeten gebeuren 
voordat de eerste kinderen op de 
definitieve natuur-speelplaats kun
nen spelen. Daarop willen we hele
maal niet wachten. Sinds november 
2004 kunnen we gebruik maken van 
het terrein dat in januari 2006 op de 

schop gaat. Op dit kale veld zijn we 
alvast begonnen met het organise
ren van activiteiten zoals hutten 
bouwen en andere stoere buiten
speel- en bouwactiviteiten. 

Wat een luxe! Een omheind veld van 
0,5 hectare waar we naar hartelust 
van alles konden uitproberen. En uit
proberen deden we. Het leek ons 
mooi als dat kale veld tegen de tijd 
dat we het zouden verlaten vol zou 
staan met hutten in allerlei soorten 
en maten. Op een woensdagmiddag 
in november organiseerden we onze 
eerste open huttenbouwmiddag. Via 
een persbericht was dit aangekon
digd in de huis-aan-huisbladen en 
daar zijn wei 3 (drie) kinderen op af 
gekornenl Met 3 volwassen begelei
ders konden we dat wei aan. Toch 
was het de moeite waard. De kinde
ren hebben genoten en er is een 
mooi klein wilgenhutje gebouwd, 
eigenlijk meer een soort indianen
troon. De volgende activiteiten wer
den beter bezocht. Kinderen namen 
hun vriendjes mee, hun ouders, hun 
opa's en oma's. De hele winter door 

hebben we allerlei activiteiten geor
ganiseerd. Kou en regen waren soms 
een spelbreker. Wat moet je als klei
ne kinderen van een schoolklas 
beginnen te huilen van de kou (rub
beren laarsjes, geen wanten terwijl 
het vriest)? Stoppen met hutten bou
wen en lekker lopen om ze weer 
warm te krijgen. Terwijl de rest van 
de klas enthousiast doorbouwt en 
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trots en tevreden hun tussendoortjes 
in hun eigen hut nuttigt. Tijdens het 
hutten bouwen gebeurt er zo veel 
meer. Bijvoorbeeld : een paar meisjes 
die een wolk ontdekken in de vorm 
van een hart; gevonden botjes van 
een haas (de vinders trots, andere 
kinderen jaloers) : een miljoenpoot, 
wie durft 'm op zijn hand, enzo
voort. Dat is toch eigenlijk waar het 
om gaat. N iet zozeer of er een per
fecte hut wordt gebouwd. Dat is 
trouwens wei een spannend proces : 
hoe zorg je ervoor dat kinderen met 
maar een klein beetje hulp het 
gevoel hebben dat zij zelf een hele 
goede hut hebben gemaakt. Eentje 
die in een middag klaar is. Hoe rem 
je overenthousiaste begeleiders af 
die misschien het liefst zelf die hut 
helemaal bouwen . En is het zo erg 
dat er hutjes bij zijn die de boze wolf 
zo omver blaast? Een perfecte hut 
wordt er overigens ook gebouwd. 
ledere maandag is daar een groep 
mensen van een psychiatrisch zie
kenhuis uit de omgeving mee aan 
het werk . Het is een fantastisch 
inspirerend voorbeeld . De gangen 
ervan nodigen telkens weer kinderen 
uit om daar spontaan doorheen te 
rennen. Het lijkt wei of dat gewoon 
moet. 

Naast hutten bouwen van takken 
zijn we ook bezig met leem . Nog 
niet zo veel, want dat is toch niet 
zo' n winteractiviteit en we hebben 
geen stromend water bij de hand . Er 
zijn wei al een paar lemen oventjes 
gemaakt. Deze zomer gaan we er 
zeker weer mee aan de slag. En ja, 
dan hebben we nog het vuur, dat 
heeft toch ook wei een geweldige 

aantrekkingskracht. Regelmatig 
maken we een groot kampvuur met 
daar nog iets bij . Bijvoorbeeld stok
broodjes bakken , mais poffen, een 
Antilliaanse verhalenvertelster uit 
Hoogvliet tijdens een midwinter
avond en brandnetelsoep maken in 
een grote ketel boven het vuur. Voor 
een handjevol kinderen tijdens een 
koude regenachtige middag het 
ultieme geluk: ieder een eigen fikkie 
stoken in de buurt van hun hut. 

Meer en meer is deze "u itprobeer" 
Ruige Plaat een uitnodigende buiten
speelplek geworden. Het is mooi om. 
te zien hoe de kinderen spelen en 
steeds beter door te krijgen wat hen 
trekt. I<inderen die er voor de eerste 
keer komen lopen opgetogen aile 
kanten uit. (Ik denk ook dat de rom
meligheid hen aanspreekt.) Het 
hoge gras maakt alles nu nog mooi
er. In de hutten wordt volop 
gespeeld, er wordt gesleept met tak
ken, houtblokken en hooi, er wordt 
op hooibalen geklommen en er van 
af gesprongen, er worden bloemen 
geplukt en er wordt niets van ande
ren kapot gemaakt. 

Het ontwerp 
We willen een uitdagende speelom
geving voor kinderen creeren die 
heel duidelijk gerelateerd is aan 
hun woonomgeving. Hoogvliet ligt 
aan de getijdenrivier de Oude 
Maas . Eb en vloed aan de 'rand van 
de stad! In deze deelgemeente van 
Rotterdam is een grootscheepse 
renovatie aan de gang. Er worden 
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duizenden won ingen afgebroken en 
er worden ook du izenden nieuwe 
woningen gebouwd. Voor het ont
werp betekende dat onder andere: 
slikken en platen, bouwen met 
leem, baksteen , puinmuren. (Echt 
getijden nabootsen bleek toch te 
hoog gegrepen .) 
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Elma Duijndam en Ineke van 
Dort zijn werkzaam bij 
Stichting Ark. 
Meer informatie over Stichting 
Ark: www.stichtingark.nl 
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