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Een wipkip is niet echt een uitdaging
SPELEN Nelle Driessen uit Reijmerstok bedenkt natuurspeeltuinen met hout, water, zand en bomen

De politiek in Gulpen-Wit-
tem pleit voor meer speel-
plaatsen in de natuur. Nelle
Driessen uit Reijmerstok is
ontwerper van zulke natuur-
speeltuinen.

door Monique Evers

W at is er mis met de
gewone speeltuin?
Daar hoeft Nelle
Driessen niet lang

over na te denken. „Die is saai. Op
een wipkip ben je gauw uitgewipt
en om nou te zeggen dat het de fan-
tasie prikkelt...”
Toch staat het halve land vol met
dit soort toestellen. „Ja daar verbaas
ik me ook nog steeds over. Die toe-
stellen zijn vooral om op te spelen
en niet om mee te spelen.”

Het kan allemaal heel anders, vindt
Nelle Driessen, die natuurlijke tui-
nen en kindertuinen ontwerpt. Zo
is ze betrokken bij de natuurspeel-
tuin bij twee basisscholen in Maas-
tricht. En heeft ze voor de gemeen-
teraad van Gulpen-Wittem een vu-
rig pleidooi gehouden voor natuur-
speeltuinen. Ze wil daar graag bij
helpen.
Want als dit soort speeltuinen er-
gens past dan is het wel in Gul-
pen-Wittem met z’n glooiend land-
schap, de bossen en het water.
Want dat is wat een natuurspeel-
tuin is: een plek waar kinderen
met natuurlijke materialen kunnen
spelen. Waar water is, klimbomen
zijn en struiken waar je kunt ravot-
ten. Waar je, zoals in sommige
speeltuinen in het land, zelfs vuur-
tje mag stoken en koekjes kunt bak-
ken.
„Kinderen spelen steeds minder
buiten. Brengen hun tijd veel door
binnen achter de computer. Terwijl
nu juist uit onderzoek is gebleken

dat het heel gezond is voor kinde-
ren om in de natuur te spelen”,
zegt Driessen. „En niet alleen voor
kinderen met ADHD.”

Bovendien leren kinderen de na-
tuur ook beter kennen, waardoor
ze er meer respect voor krijgen.
Driessen pleit er wel voor om na-
tuurspeeltuinen aan te leggen in
goed overleg met de scouting, het
IVN, de school, het kindervakantie-
werk, de buitenschoolse opvang en
buurtbewoners. En de kinderen

zelf. Hoe meer draagvlak hoe beter.
Wat is mooier dan een natuurspeel-
tuin bij de school. „Kinderen kun-
nen er over boomstammen lopen,
er stroomt een geul over het school-
plein en er groeien struiken om
een hut in te maken.”
Kinderen hebben daar de tijd van
hun leven, zegt de tuinontwerp-
ster. Hun leerprestaties gaan erop
vooruit, is haar overtuiging. „Kinde-
ren die veel buiten zijn, kunnen
zich beter concentreren. Bovendien
zie je veel minder vechtpartijen op

het schoolplein. Kinderen hebben
immers genoeg afleiding.”
Bang dat kinderen met stenen of
zand gaan gooien, is Driessen niet.
„Waarom zie je kinderen dat soms
doen? Omdat ze niet geleerd heb-
ben dat je er ook mee kunt spelen.”
Gevaarlijk zo’n natuurlijkspeel-
tuin? Helemaal niet, zegt ze. „Op
een schoolplein waar alleen maar
tegels liggen, worden veel meer
pleisters geplakt. Daar hoeven de
kinderen immers niet na te denken
en juist dan gebeuren ongelukken.”

Driessen benadrukt dat ook voor
natuurspeeltuinen geldt dat ze alle-
maal gekeurd en onderhouden
moeten worden.
En de omgeving moet ook niet ver-
geten worden. „Plant er hoogstam-
bomen en zorg dat de paden toe-
gankelijk zijn voor minder mobiele
mensen.”
Of ook nadelen kleven aan natuur-
speeltuinen? „Jazeker, je kunt er
vies van worden! Dat zullen som-
mige ouders heel vervelend vin-
den.”
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