
burg heeft a[ verschiltende natuur-

speelplekken ontworpen. Voor het

speelbos van Hof Espeto heeft ze een

ontwerp gemaakt met onder andere

een'l<[imrek' van boomstammen, een

soort hindernisbaan en een groep

boomstammen bekroond met een vor-

stetijl<e zete[. Ook zijn er hutten die

steeds van uiterlijk veranderen, om-

dat ieder kind er zijn eigen stempel

op drukt. Voor de materialen is geput

uit de directe omgeving. Amerikaanse

eil<en die plaats moesten mal<en voor

inheemse boomsoorten l<regen in het

speelbos een tweede leven ats l<tim-

paa[. De speeltoestellen zijn gebouwd

door een aannemer gespecialiseerd

in natuurlijl<e speeltuinen. Dat moet

ool< we[, want ool< natuurspeettuinen

moeten voldoen aan strenge veilig-

heidseisen. "Nu beschikken we dus

oveÍ een gecertificeerd stuk bos',,

grinnil<t Koster. Alle speeltoestetten

zijn gekeurd en gecertificeerd. "Ool<

de grond rondom de speettoeste[-

len moet voldoende verend zijn om

een eventuete vatte l<unnen brel<en.

Waar in een gewone speettuin rubber

matten worden gebruikt, hebben we

hier met een extra laag bosgrond

een mooie demping gel<regen. Deze

demping is ook getoetst en onze

bosgrond heeft deze toets glansrijk

doorstaan."

Sinds het speelbos geopend is, weten

steeds meer (groot)ouders Hof Espeto

te vinden. Koster heeft aI verschit-

lende l<eren meegemaakt dat er een

verjaardagspartijt.ie werd gevierd

in het speelbos. Als de l<inderen

uitgespeetd zijn, schuiven ze aan bij

de speciaaI ontworpen picknicktafets

waar hun ouders een tral<tatie hebben

l<laargezet. "Door het speelbos zien

we ook kinderen die normaal niet met

hun ouders het bos ingaan." Tijdens

ons gesprek op een woensdagmid-

dag arriveert een aantaI l<inderen

bij het speelbos. Eerst aarzelend,

maar zodra ze doorhebben dat ze vrij
mogen l<timmen, klauteren en speten,

schieten ze van het ene speeletement

naar het andere.

VooraI de boomstammen met de

stoeltjes hebben een enorme aantrel<-

l<ingsl<racht op de kinderen. De één

na de ander l<timt rap omhoog: "Kun

.iij ool< zo hoog?" Verderop roeren

twee meisjes heeI aandachtig in de

l<ool<pot. "Mal<en juttie een Iekl<er

soep.ie?", vraagt opa. "Nee, we maken

KLlnpaal

stamppot", antwoorden ze terwijI ze

nog wat takken in de pot stoppen.

Andere l<inderen sjorren aan een btol<

hout: "Kun je me helpen deze stoeI in

de hut te zetten?" Maar dan schril<-

l<en ze van de pissebedden die onder

het blol< vandaan l<omen: "Getsie!"
Het btijft natuur ool< al kun je er fijn
in spelen. En zo is het ook bedoetd,

spelenderwijs komen l<inderen weer

in contact met de natuur. Met ats

bijkomend voordeeI dat de l<inderen

lekl<er in beweging zijn. "sommige
l<inderen spelen alteen nog maar met

de computer of de Wii", zegt l(oster.

"Als kinderen niet spontaan een hut

bouwen, kun je ze met het speelbos

een handje helpen."

Tijdens ons gesprel< ziln enkete

l<inderen enthousiast aan het spelen.

ll< vraag ze of dit een bos is of een

speeltuin. "Bosl" "Nee, speeltuinl"
Ze komen er onderling niet uit. En

daarmee is de opzet geslaagd: een

speeltuin die de l<inderen weer in

contact brengt met de natuur.
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