
AI ruim een jaar droonit, denkt en werkt een genteleerde groep enthousiastelin
gen aan de otnvorming von bouwspeelplaats De Botte Spijker in Rotterdam tot 
een terrein met meer gree ne, natuurlijke uitst raling en elementen: een natuur
speelterrein. En opeens komt zoiets, onvoo rspelbaar; in een strootnversnelling: 
een grate groep Duit se hoveniers heeft Speeldernis de Essenburcht, zoals de 
nieuwe naam luidt , uitverkozen voor hun jaarlijkse weekje gezatnenlijk vrijwil
Iegerswerk' Von 29 juli tot en met 2ougllstlls, bij 30 graden en bi] stromende 
regen, verandert het terrein zienclerogen. 

Rainer Lutter 

aar zitten we nu op natuur
spee ltuin "Speeldernis de 
Essenburcht" in Rotterd am. 

Wij , dat zij n 100 hoveniers en tuin
en landschapsontwerpers uit Duits
land, leden van BASEG (Bun des
arbei tsgerne inschap der seJbstver
walte ten Gartenbaube triebe (landel ij
ke werkgroep van zelfstandige hove
niersbedrijven). 
Wij zijn naar Rotterdam gekornen 
om in een week een voo rrnalige 

avonturenbo uwspee lplaats om te vor
men tot natuurspeelterrein. Het is het 
eerste project van BASEG dat niet in 
Duirsland plaa tsvindt. We zijn a lle
maal heel benieuwd naar de nieuwe 

ervaringen, de sarnenwerking met 
Nederlanders, de stad Rotterdam. 

Startbijeenkomst, 29 juli 
Bij de startbijee nkorns r worden de 
versc hillende ' bouwplaarsen' - een 
lange, golvende muur van recycling
materiaal, bruggen en vlonders, en 
een waterspeelzone - door Sigrun 
Lobst, tuin- en landschapsarchitecte 
uit Rotterdam (geboren in Leipzig), 
voorgeste ld. Sigru n ccord ineert het 

project: van de plann ing, ove r de 
voorbereiding tot de organi satie van 
onze werkzaarnheden. 
AI in jun i werd het terrein grofweg 
vorrngegeven (veel relief) en werden 
andere voorbereidende werkzaarnhe

den afgerond, zodat er op deze maan 
dag, dankzij de goede planning, 
onm iddeII ij k met het werk begonnen 
kan worden . Er vorrnen zich groe
pen, die de versc hillende ele rnenten 
van de roekornstige natuurspeeltuin 
zullen bouwen. 

Zien hoe het groeit 
Ik beslu it ee rst maar eens te beginnen 
met de rnuur, waar op vee l plekken 
veel mensen met betontegels, oude 
bakstenen en basalt-natuurste nen met 
de bouw kunnen beginnen. Aileen het 
verloop en de hoog te van de muur 

zijn voorgegeven, voor de res t kun

nen we onze fantas ie en creativite it 
tijdens de bouw de vrije loop laten . 
In een berg puin vind ik een porcelei
nen kattekop, die ik direct in de muur 
integreer. Overa l ontstaan rnuurge

deeltes met verschi llend uiterlijk . 
Door de hceveel heid werkers kun je 

haast zien hoe de muu r groe it. Wij 
bouwen samen met enkele collega 's 
van Vereniging Wilde Weelde, die 
vergelij kbare muren ook al in Utrecht 
gerealiseerd hebben. Het is heet, wij 
drinke n kratten rode en blauwe fles
sen mineraalwarer. Jammer genoeg 
zijn er geen kinderen, om toe te kij
ken, hoe hun speelterrein verandert . 
Uit vei Iigheidsoverwegingen we rd 

beslot en de speeltu in tijdens de 
bouwwerkzaarnheden voor hen 
ges loten te houden . 

Goede verzorging 
In een handorndraai is het middag. 
Onze BASEG-kokkin Erika Opitz 
heeft met haar team een mobie le keu

ken ingericht. Er wordt biologisch 
gekookt, met ondersteuning van de 
Surinaarnse kok Gobin. We voelen 
ons goed thuis tussen spoordam, 
moskee en sportterrein. Daar hebben 
we onze tenten opge bouwd, en de 
medewerkers van de sportvelden stel
den hun douches tel' besch ikking en 
zorgden er ook verder voor dat het 
goed met ons gaat. Ambtenaren van 
de Dienst Sport en Recreatie laten 
zich inforrnere n zich over de vcort
gang en helpen zelf bij de bouw van 
de muur mee. 
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el. 
Halverwege 
De tijd vergaat vliegensvlug, in een 
mum van tijd is de eerste halve week 
voorbij, de diverse bouwplekken krij
gen gestalte: de beekloop wordt 
gecontroleerd, en het water loopt 
zowaar op de gewenste plek naar 
beneden. Haast onopvallend zijn in 
het bosgedee lte een knuppelpad en 
een klankspel van bamboepijpen ont
staan. De waterspeelzone voor de 
allerkleinsten is zover gevorderd, dat 
met het leggen van het rnozarek kan 
worde n begonnen. Ik wisse l van 
bouwplek , om te leren, waar her bij 
her leggen van scherven op aankomt. 
Met een hamer op de tegels kloppen, 
maar hoe krijg je dan de gewens te 
stukjes scherven, driehoekig of rechr
hoekig? Het spe l met de kleuren is 
heel plezierig. We moeten een beetje 
opsch ieten, de tegell ijm wordt gauw 
hard. Discussie over de vraag, of het 
water ook overal naar benede n zal 
gaan vloeien, regelrnatige controle 
met de warerpas, Het gepuzze l gaat 
verder, . 

Woensdagmiddag hebben we vrij. 
Wij krijgen de gelegenheid, aan een 
havenrondvaart mee te doen: Sigrun 
heeft exclusief voor ons het konink
lijke jach t "Piet Hein" incl. beman

ning weten te charteren, we bekijken 
Rotterdam vanaf het water. Gigan
tisch. Sommige BASEG-hoveniers 
bezoeken her Arboretum Trornpen
burg in Rotterdam. Weer andere n 
wandelen door de stad of rijden naar 
het strand. Hierdoor beleven wij ook 
nog iets van de omgeving waar we 
een week lang werken. 

De dead-line nadert. .. 
Nog twee dagen. De bange vraag: 
halen we het wel? Er moet nog har
der gewerkt worden, we willen de 
opgestarte bouwprojecten zeker ook 
afs luiten. Het voordak voor de mate
riaalcontainers wordt opgebouwd, de 
dakbegroening gerea liseerd, het 
pleintje onder het voordak met oude 
bakstenen en grind bestraat. Onze 
"Zand-stenen-scherven-bouwplek" 
vordert langaarn - te langzaam. Wat 
moeren we doen? Grotere tegelstuk
jes gebruiken, of grotere voegen? We 
moeten ons vooral niet uit onze con
cent ratie laten brengen. De prachtige 
kleuren en de mooi golvende vormen 
motiveren ons zonder pauze stevig 
door te werken, Af en toe wisselen 
we elkaar af, als de coneentratie min
del' wordt en we niet meer de passen
de stukjes vinden. We hebben nog 
tijd tot vrijdagavond. 20 uur is de 
dead-line... Tot kort voor die tijd 
wordt cement per kruiwag en aange
sjouwd, worden tegels tot passende 
scherven gehamerd, gelijmd en 
geveegd. 
Dan komt de ' officiele' bezichtiging 
van de gerealiseerde werkzaamhe
den: er zij n genodigden, toespraken 
vol dank en vreugde over hetgeen tot 
stand is gekomen.Al len zijn tevreden 
met het resultaat en vieren feest tot 
diep in de naeht. 
De beslissing, het BASEG-zomerpro
jeet 2002 in Rotterdam te laten 

BASEG 
De BASEC werd 1985 door hove
niers als f orum voor uitwissel ing 
van ideeen en onderlinge kennis
making opgericht. Elk jaar vindt 
een zoinerproj ect p laa ts, W OOl' dan 
bij een non -profit instelling het 
bui teuterrein wordt ingericht 0/ 
omgevormd. Alles gebeurt op vrij
will ige basis, aileen voor onderko
men en maaltijden zo rgt de 
opdrachtge vei; die verder ook nog 
voor het tnaterieel zorgdra agt . 
Mel een hoog ambitienivea u wat 
de kwaliteit betreft, proberen we 
sporen achter te lat en - in het 
landschap maar ook in de hoofden 
van de mensen. 

plaatsvinden, blij kt heel positief 
geweest te zij n. Er waren van te 
voren nog andere gegadigden, maar 
al tijden s de winterbijeenk omst van 
BASEG in februari was de keuze 
voor Rotterdam eenduid ig geweest. 
Beslissend waren toen de aspecten 
"Jets doen voor kinderen", vrije 
ruirnte voor de creativiteit voor de 
BASEG- leden en rnisschien ook her 
gevoe l, met dit werk in ons buurland 
een positieve bijdrage te leveren aan 
de ontw ikkeling van een toekornstig 
Europa, waarin verschillende cultu
ren samenleven. 

Vertaling: Willy Leufgen 

Rain er Lutter is tuinon twe rp er mel
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