SPEELBOS
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Spelenderwijs
Lekker ravotten, kliederen met water of je terugtrekken
in een zelfgebouwde hut – in speelnatuur ervaren
kinderen al op jonge leeftijd hoe fijn het is om in de
natuur te zijn. Staatsbosbeheer zorgt dat de speelnatuur
aantrekkelijk, uitdagend én veilig is.

oor speelnatuur aan te leggen,
wil Staatsbosbeheer stimuleren
dat kinderen meer buiten spelen,
meer bewegen en meer in contact komen
met de natuur. Het eerste speelbos werd
in 1997 gerealiseerd in Schoorl. Inmiddels zijn er ruim vijftig, verspreid over
Nederland. Marleen Dings, medewerker
Jeugd & Participatie bij Staatsbosbeheer:
“Bij de aanleg van speelnatuur maken
we gebruik van externe financiering,
bijvoorbeeld via het Buitenfonds of de
gemeente. Bij voorkeur betrekken we
omwonenden – onder wie kinderen – bij
de aanleg en het beheer. Mooi voorbeeld
is Speelbos Waarderhout in Heerhugowaard. Daar heeft de plaatselijke basisschool meegedacht over het ontwerp
en ook via crowdfunding twee speeltoestellen medegefinancierd. Cliënten van
een zorginstelling, leerlingen van een
vmbo-groenschool en een vrijwilliger
helpen mee met het onderhoud.”

Uit het bos
Bij het ontwerp wordt altijd rekening gehouden met de natuurlijke omgeving van
de speelnatuur: in een bos wordt vaker
gekozen voor boomhutten, in een polder
eerder voor spelen met water en wilgentunnels. Sommige locaties hebben veel
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speeltoestellen en picknicktafels, andere
hebben dit niet of minder. Marleen: “De
speeltoestellen zijn voornamelijk gemaakt
van duurzaam hardhout. Soms maakt
de boswachter met vrijwilligers ook zelf
speeltoestellen met materiaal uit het bos.
Die moeten, net als de andere speeltoestellen, voor gebruik gekeurd worden
door een keuringsinstantie.”

Veiligheid
Als terreineigenaar is Staatsbosbeheer
verantwoordelijk voor de veiligheid. “Bij
oplevering vindt een inspectie plaats,
waarbij bijvoorbeeld wordt gelet op de
vrije valruimte rond een speeltoestel.
Eens per jaar verricht een inspectiebureau
of speciaal opgeleide boswachter een
veiligheidsinspectie van de speeltoestellen.
En dan voeren we nog regelmatig functionele en visuele controles uit, waarbij
we bijvoorbeeld kijken naar de kwaliteit
van het hout en of er geen brandnetels
groeien rondom de speeltoestellen. We
houden een logboek bij met alle controlemomenten en reparaties. We voorkomen
zo onaanvaardbare risico’s zoals ernstig
letsel, maar we kunnen en willen niet ieder
denkbaar gevaar wegnemen. Kinderen
leren namelijk ook van het zelf inschatten
en nemen van risico’s”, vertelt Marleen.
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Vrijwillig ‘avonturenboswachter’
bij De Stekkenberg Groesbeek

HENK KLAASSEN

Kinderen spelen
een belangrijke rol
in het ontwerp van
speelnatuur.
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Henk is een
gewaardeerde
vrijwilliger die
zich volop inzet
voor het maken en
onderhouden van
speelnatuur.

Ter voorkoming van
vingerbeknelling
werd dit watertoestel
gecontroleerd op
o.a. verbindingen,
openingen en
splinters.

Nieuw speeltoestel in speelbos
’t Egelnest in
Sellingen met
waarschuwing: het
toestel moet nog
gekeurd worden.
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Kennis zelf in huis

Boswachter De Biesbosch

ANGELA KNOOK

Hun eigen plek
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Klei-ontwerp van
speelbos De Balij,
gemaakt door
kinderen van OBS
de Waterlelie.

Vakmannen
plaatsen nieuw
waterspeeltoestel
in speelbos
Waarderhout.

Kom het beleven
De beste plek om te spelen is de
natuur! Daarom vind je onze speelnatuur door het hele land. Bekijk het
overzicht hier: staatsbosbeheer.nl/
speelbossen
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“Een jaar of twaalf geleden waren we
bezig met de aanleg van een speelbos in
Almere. Ik wilde graag van de hoed en de
rand weten en heb daarom een vijfdaagse
training Inspecteur Spelen gevolgd. Nu
ben ik bevoegd om inspecties uit te voeren. Ik volg elk jaar een herhalingscursus,
dat is belangrijk omdat de normen steeds
veranderen. Bij de jaarlijkse inspecties
baseer ik me op het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen. Ik bekijk
of er gebreken zijn en rapporteer die
aan de beheerder. Het is handig om die
kennis als Staatsbosbeheer zelf in huis te
hebben. Ik kom bijna overal in Flevoland
en kan makkelijk inspringen als er vragen
of problemen zijn. Boswachters die zelf
een speeltoestel willen maken, vragen mij
vaak om advies. Want het is heel belangrijk dat je weet waar je qua veiligheid op
moet letten.”
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“Bij het opknappen en herinrichten van
speelbos De Elzen, dat doen we in samenwerking met de gemeente Dordrecht, hebben we advies gevraagd aan de kinderen
zelf. Ze wilden graag uitdagende speeltoestellen om op te klimmen en in te slingeren. Door de kinderen erbij te betrekken,
hopen we dat het echt hún plek wordt.

Boswachter projecten bij
Staatsbosbeheer

HARRY VAN SPIJKER
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“De kinderen kennen me allemaal, ze
herkennen me aan mijn pet en jasje met
‘avonturenboswachter’ erop. Bijna dagelijks ben ik in het bos te vinden. Ik weet
veel over planten en dieren en vertel daar
graag over. Thuis heb ik een houtwerkplaats waar ik bijvoorbeeld de kabouterhuisjes voor het kabouterpad maak. Want
De Stekkenberg is veel meer dan een
speelbos, we hebben ook een buitenleslokaal en een educatief natuurpad. Met tien
vrijwilligers verzorgen we het onderhoud. Dat varieert van het opruimen van
rommel tot het repareren van de speeltoestellen. In dit avonturenbos zijn wij als
Stichting Avonturenbos Groesbeek verantwoordelijk voor de veiligheid, een taak
die we zeer serieus nemen. We werken
wel nauw samen met Staatsbosbeheer. We
hoeven maar te bellen en ze komen langs,
bijvoorbeeld voor het bestrijden van de
eikenprocessierups of het weghalen van
een omgevallen boom als die gevaarlijke
situaties oplevert.”
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Volledig met
vrijwilligers

En ook dat ze er straks voor zorgen dat
het netjes blijft. Het thema ‘water’ staat
centraal. We leggen een duidelijke link
met de omringende natuur, bijvoorbeeld
met het nieuwe zintuigenpad. Het nieuwe
speelbos is momenteel volop in ontwikkeling. Binnen enkele maanden hopen we
het te kunnen openen. Mét de kinderen
natuurlijk!”
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