Boompje klimmen in eigen straat
Spelen tussen huizen of op een speelplaats met een zandbak, tegels en een
wipkip is leuk, maar het is voor kinderen
ook goed om door de bosjes te struinen,
in poeltjes te peuren en in bomen te klimmen. Onderzoek naar hoe je in de stad
meer van die speelplekken krijgt wijst
onder meer uit dat een natuurspeelplek
veel energie van betrokkenen vraagt.

Onderzoekers van Alterra en LEI onderzoeken samen met studenten van Hogeschool
Rotterdam en Van Hall Larenstein in drie grote
steden hoe je structureel meer mogelijkheden
kunt creëren om kinderen regelmatig in contact te brengen met natuur, waar ze ook in
kunnen spelen. De voorlopige uitkomsten laten
in ieder geval zien dat betrokkenen als ouders,
gemeenteambtenaren, de GGD en woningbouwcoöperaties zonder uitzondering het
belang van een groene speelomgeving voor
kinderen zien; voor hun gezondheid, lichamelijke ontwikkeling, fantasie en weerbaarheid.
‘Ze hebben zelf ook goede herinneringen aan
zo buitenspelen’, vertelt projectleider Florence
van den Bosch van Alterra. Hoger opgeleiden
zijn er wel bewuster en actiever mee bezig
dan lager opgeleiden. Zo komen buurtinitiatieven voor het behouden of creëren van een
natuurrijke speelplek doorgaans van hoger
opgeleiden. Anderen worden enthousiast op
het moment dat ze mooie voorbeelden zien
en zich realiseren dat zoiets ook in de eigen
buurt kan.
Ook is al duidelijk dat succesvolle plekken
voor kinderen tot tien jaar in de eigen straat
of buurtje liggen. Ouders houden daar makkelijker samen een oogje in het zeil, en je kunt
ook even naar huis om te plassen of voor een
pleister. Een hek, een beheerder of sociale
controle door omwonenden, en regels zijn ook
belangrijk. Als alle omwonenden de plek steunen stijgt de sociale cohesie. Dat werkt ook
andersom: een natuurrijke speelplek wordt al
snel een ontmoetingsplaats en een aantrek-

Spelende kinderen in het park. Buurtinitiatieven voor natuurrijke speelplekken komen doorgaans van
hoger opgeleiden.

kelijke plek voor het organiseren van buurtfestiviteiten. Vaak ook doen bewoners samen
het onderhoud.
Initiatief
Maar hoe belangrijk betrokkenen het ook vinden, ze zien toch weinig kansen voor natuurlijke speelplekken. ‘In Rotterdam wachten
mensen bijvoorbeeld tot anderen het initiatief nemen’, vertelt van den Bosch. Ook zijn
sommige wijken zo versteend, dat mensen
gewoon niet zien waar plekjes gemaakt kunnen worden. De Rotterdamse studenten, die
een ontwerpopleiding doen, zien overigens
wel mogelijkheden en kansen voor nieuwe
natuurrijke speelplekken, zelfs in hele versteende wijken. Zij werken dit uit in een ontwerp voor de wijk.
Verder blijkt dat een bestaande plek veel inzet blijft vragen. Zoals in de Nijmeegse wijk
Hazekamp. Slechts de helft van de grond van
de speelplek daar is van de gemeente; de
andere helft is van een projectontwikkelaar.
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Daarnaast zijn er mensen in de buurt die liever zien dat de supermarkt groter wordt en
meer parkeerplaatsen krijgt, ten koste van de
speelplek. Gemeentelijke steun blijft vooral bij
woorden en onderhoud. Er zijn geen plannen
het andere stuk grond te kopen, noch om de
bestemming te wijzigen.
De kansen die er zijn liggen in mensen en
organisaties samenbrengen, het belang van
vrijwilligers erkennen en hen ondersteunen,
en aansluiting vinden bij de netwerken voor
sport en bewegen die bijvoorbeed Cruyff
Courts en Krajicek Playgrounds aanleggen.
Daarbij is het belangrijk om in het oog te houden dat kinderen tot tien jaar het meeste baat
hebben bij een eigen natuurrijke plek in hun
straat of buurt.
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