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Column
Anneke Rodenburg

Bijna altijd begin ik een speelplek-
ontwerp met een brainstormsessie 
samen met de kinderen die er later 
zullen spelen. Ze mogen in zand en 
met natuurlijke materialen zoals 
takjes, bloemetjes, steentjes, kurken 
en blaadjes hun droomspeelplek 
ontwerpen zonder speeltoestellen. 
Ook mogen ze een naam voor de 
speelplek bedenken. De kinderen 
voelen zich zo meteen betrokken 
bij het ontwerpproces! Maar een 
nog belangrijker reden voor de 
brainstormsessie is, dat kinderen 
dingen bedenken die volwassenen 
niet verzinnen! Ze hebben vaak hele 
originele ideeën! 
De kinderen gaan altijd met veel 
plezier aan de slag. Er wordt meteen 
druk met bloemen en takjes heen en 
weer gelopen. In het zand worden 
kuilen en bulten gemaakt: het reliëf, 
dat in een speelplek zo belangrijk is, 
maar in een tekening vaak vergeten 
wordt.
 Als ontwerpster vind ik het belang-
rijk dat iedere speelplek origineel 
wordt en en dat de kinderen zoiets 
hebben van ‘Yes, daar wil ik spelen’. 
Ik wil dat er enkele dingen zijn die 
ze nog niet eerder gezien hebben. 
Ooit moest ik een speelplek ontwer-
pen voor kinderen uit Rivierenwijk, 
een achterstandswijk in Deventer. 
Zes kinderen hadden allemaal apart 
iets bedacht. Ze vroegen zich af hoe 
ze al die losse dingen met elkaar 
konden verbinden en bedachten 

allemaal bruggen! Dat inspireerde 
mij tot het thema: Bruggen bouwen 
in Rivierenwijk! Er kwam een speel-
plek met water en veel verschillende 
bruggetjes!
Dit voorjaar moest ik met een 
schoolplein in Bathmen aan de slag. 
Eén jongen bedacht een doolhof 
met vanuit het midden een brug 
rechtstreeks naar buiten! ‘Want dan 
kan ik als de bel gaat, toch nog op 
tijd in de klas zijn’! Andere idee-
en: ‘een bank voor de ouders die 
moeten wachten’, ‘naast de voor-
deur een dennenboom, want dan 
kunnen er met kerstmis lampjes in’ 
en ‘forsythia, tulpen en zoethout’ 
als beplanting in de tuin! Toen ik 
tijdens die sessie alle groepjes langs 
ging om te zien wat ze gemaakt 
hadden, kwam ik bij een groepje dat 
net alles uit de doos had gehaald en 
opnieuw wilde beginnen. Heel sneu. 
In het zand in de lege doos stond 
alleen nog een kaartje met de naam 

voor het plein: ‘Natuurplezier XXL!’ 
Ik wist het meteen: dat wordt de 
nieuwe naam voor het schoolplein! 
Brainstormsessies met kinderen, 
ik kan het iedereen aanbevelen! 
Behalve dat het betrokkenheid bij en 
verantwoordelijkheidsgevoel voor 
de toekomstige speelplek bevor-
dert, is het een feestelijke creatieve 
bijeenkomst voor iedereen. Ook de 
aanwezige volwassenen genieten 
mee! Én het geeft veel voldoening 
als je bij de opening de kinderen de 
nieuwe speelplek in ziet rennen en 
ze trots hoort roepen: ‘kijk dat heb 
ik bedacht!’

Anneke Rodenburg is ontwerpster 
van natuurlijke speelplekken 
(www.tuinenvlinder.nl) 
Aangesloten bij Springzaad en 
Wilde Weelde

Natuurplezier XXL

Oase winter 18 03.indd   15 18-11-18   19:35


