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Wouter van Santen & Jan van Schaik
(foto s̓ Wouter van Santen)

Een natuurrijke speelplek aanleggen is 
een zaak van creativiteit, vakmanschap en 
tegenslag opvangen. Bij kinderdagverblijf ʻ2 
Zeesterrenʼ in Scheveningen zijn de omstan-
digheden wel heel bar: vlak aan zee, altijd 
wind, striemend zand en gelegen op een 
parkeerdak. Met veel improvisatievermogen 
is het toch gelukt.

Slechts door één huizenblok ge-

scheiden van het Scheveningse 

strand, ligt de buitenruimte van 

kinderdagverblijf ‘2 Zeesterren’, op 

het dak van een parkeergarage. Het 

is, op twee zandbakken na, volledig 

bestraat met grote antracietkleu-

rige betontegels. Bij inspectie blijkt 

er slechts 5 cm zand te liggen op de 

drainagelaag daaronder. De zand-

bakken worden weinig gebruikt, 

vanwege het optrekkende vocht. Op 

de betonnen plaat is het afwisselend 

gortdroog en doornat. Wat zou hier 

willen groeien? Vrijwel altijd waait 

hier de zeewind en trekt rond het 

hoge gebouw nog verder aan, alles 

zandstralend en pekelend. Aan de 

kust is de zon op z’n krachtigst. Als 

het hier op een zomerse middag 

een keer niet waait, ontwikkelt zich 

tegen de westgevel een verzengende 

hitte. Hoe creëren we hier luwte en 

schaduw? Aan beide is een groot ge-

brek. De parasols zijn al enkele ke-

ren vervangen, als de wind ze weer 

omgeblazen had. Als er geen paal de 

grond in kan en bomen niet willen 

groeien, waar moet dan de schaduw 

vandaan komen? 

Duintuin
Terwijl wij de bestrating verwij-

Striemend zand 
en omgewaaide parasols
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deren, is naast ons ook een groot 

hoveniersbedrijf aan de slag op 

het dak van de parkeergarage. Zij 

werken aan de herinrichting van de 

‘Duintuin’ die hoort bij het woon-

gebouw waar de kinderopvang 

onder zit. Het resultaat heeft niets 

met het duin te maken. Een eer-

dere aanplant was droef gestorven, 

waarop de tuin geheel vergraste en 

er zich een indrukwekkende slak-

kenplaag ontwikkelde. Nu wordt 

het laatste abelenbosje weggezaagd. 

De opzet heeft slechts een vleugje 

duin. De pollen helm staan temid-

den van flinke vlakken met steeds 

één kleurig bloeiende soort. Soorten 

die het zullen doen, maar niet tegen 

de grassen bestand zijn en dus veel 

onderhoud vergen. Opnieuw zijn 

er flink wat bomen aangeplant, die 

inmiddels alweer kwijnen. Wij rea-

liseren ons dat deze locatie ook voor 

ons ronduit lastig is.

Ambities
Ons eerste plan was ambitieus: de 

speelplaats verenigen met het duin. 

Het opbrengen van tientallen ku-

bieke meters grond en het uitbrei-

den van het terrein bleek onmoge-

lijk vanwege de draagkracht van de 

constructie. Het budget liet deze 

optie ook niet toe. Grenzen accepte-

ren, daar houden wij niet van!

We creëerden drie eilandjes van 50 

cm hoog, omgeven door gestapelde 

keermuurtjes. Een eilandje in de 

vorm van een mossel, met schel-

penpaadjes eroverheen. Een brug 

verbindt deze mosselbank met het 

tweede eilandje, dat een gazon voor 

de kruipende kindertjes combineert 

met een zandbak. Het derde eiland-

je is een moestuintje waar stevig 

aangebonden tomaten de zeewind 

trotseerden. Ze profiteerden van de 

zonnige plek, net als de bieslook. 

Volgend jaar komen er bietjes en 

worteltjes. 

Spontane stuifduintjes
De bestrating bestaat uit kris kras 

gelegde betontegels van één bij één 

meter, opgevuld met rode klinkers, 

waarin de eilandjes liggen. Onze er-

varing was dat het niet loont de be-

strating in de speeltuin te verfraai-

en, omdat ze per definitie onder het 

zand verdwijnt. Tot onze verrassing 

gebeurde dat hier niet. De wind 

blaast het volledig schoon en zorgt 

bovendien voor natuurlijk aangroei-

ende duintjes tegen onze stapel-

muurtjes. In de bestrating vormt 

een waterloopje een eigen wereld. 

De bedding bestaat uit beton en 

maaskeien, waarop het mooi balan-

ceren is. Er blijven mooie poeltjes 

met water staan, waar je beter niet 

of juist wel in kan gaan staan. Het 

stroompje loopt noodgedwongen 

uit in een put. Om verstoppingen te 

verkomen, waren we gebonden aan 

een verharde bedding, die minder 

mogelijkheden voor spel met zand 

en water biedt dan we gewend zijn. 

Een bron slaan en water oppompen 

ging niet, dus we gebruiken leiding-

water: verspilling of een onmisbaar 

spelelement? In ieder geval vormen 

de poeltjes en de stenen een intrige-

rende hindernisbaan, rondom een 

houten huisje in de vorm van de 

boeg van een schip. 

Luwte
Het huisje verenigt een aantal func-

ties: opslagruimte, luwte en scha-

duw, een bankje om op te zitten of 

te klimmen en boven alles heeft het 

een mooi op het noorden georiën-

teerd sedumdakje. Hierop heeft zich 

hazenpootje gevestigd. Her en der 

groeit rood guichelheil. Het huisje 

is gebouwd van schaaldelen van 

lokale eiken op een geraamte van 

Robinia en vuren. Natuurlijk is het 

met roestvrijstalen schroeven in 

elkaar gezet. 

Voor nog meer schaduw op maat, 

hebben we een reeks zeilen laten 

maken. Met een extra instructie en 

een manier om de touwen zonder 

knopen te bevestigen, werden ze 

een voorlopig succes. Extra luwte 

creëerden we door rietmatten te 

bevestigen aan het hekwerk. 

Beplanting: uitproberen
We wilden een hoge vegetatie, waar 
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de kinderen tussendoor kunnen 

lopen. Er werd gekozen voor tuin-

grond: humusrijke, voedzame en 

vochthoudende grond die niet stuift 

en niet te snel verzilt. Bij de beplan-

ting hebben we de evolutionaire 

weg bewandeld en allerlei planten 

uitgeprobeerd: geurige, mediterrane 

tuinkruiden, gecombineerd met 

siergrassen, steppe- en moerasplan-

ten, rotsplanten en in- en uitheemse 

struiken. We zaaiden koningskaars, 

slangenkruid, teunisbloemen en 

nog meer ruigtekruiden. Inmid-

dels hebben we de mooie rozetten 

van koningskaars egaal door de 

tuin uitgepoot, voor een knalef-

fect volgende zomer. Rozetten van 

kaardebol zijn veelbelovend en ver-

raden dat er toch redelijk wat vocht 

aanwezig is. Andere soorten die de 

testfase glansrijk zijn doorgeko-

men zijn: engels gras, muskuskaas-

jeskruid, grasklokje, wilde peen, 

lavendel, rozemarijn en Verbena 

bonariensis – een vochtminnende, 

maar droogtetolerante soort. De 

conclusie is dat deze tuin het van 

grassen en kruidachtigen moet 

hebben: heesters –zelfs vlieren en 

berken– willen niet echt. Van de 

uitgeprobeerde struiken, doet alleen 

de olijfwilg (Eleagnus x ebbingei) 

het grandioos: een sterke, kindbe-

stendige soort met glanzend grijs 

blad en onooglijke (maar heerlijk 

geurende) najaarsbloempjes. 

In kleine overhoekjes van de be-

strating, in een laagje grond van 5 

cm, hebben we, denkend aan natte 

duinvalleien, prettig woekerende 

watermunt en kattenstaart aan-

geplant. Die doen het goed. Dat 

verklaart iets van het succes van het 

gazon en de rest van de beplanting: 

al het regen- en irrigatiewater dat 

op het dak terecht komt, stroomt 

onder afschot richting speeltuin. 

Deze zomer stond alles er mooi 

bij tot in september. Toen is in een 

week tijd vrijwel alles verdroogd. 

Voortaan zal het personeel dat mo-

ment moeten herkennen en gaan 

sproeien. Het gazon doet het in 

ieder geval prima en de verhoogde 

zandbak blijft mooi licht vochtig. In 

het onderhoud gaan we de begroei-

ing verder begeleiden: de zeekool is 

net aangeplant.

Tijd om verder te spelen
Evaluerend komen we tot de con-

clusie dat er meer te ‘rommelen’ had 

mogen zijn voor de kinderen. Spel-

mogelijkheden met zand en water, 

stokken, blokken, (klim-) bosjes 

waren welkom geweest. We kozen 

voor veel verharding vanwege de 

kans op winderosie. Omdat we geen 

natuurlijke valondergrond konden 

creëren, bouwden we weinig echte 

klimdingen. Het is misschien een 

wel erg overzichtelijk en ‘schoon’ 

ontwerp geworden. De kinderen 

vermaken zich met kleine hoogte-

verschilletjes, poeltjes, kleurige 

bloemen (plukken?), schelpen, 

tomaten, aardbeien en natuurlijk 

beestjes. Zoals altijd, blijken kinde-

ren de beste testers van een speel-

tuin: de brug is tot onze verrassing 

ook geschikt om onder te bungelen 

aan je armen! 

Bij het schrijven van dit artikel 

schieten ons weer nieuwe oplossin-

gen te binnen voor alle klimatolo-

gische en technische hindernissen. 

Tijd om verder te spelen.

Jan van Schaik is beeldend kunstenaar in 

Amsterdam (www.janvanschaik.nl).

Wouter van Santen heeft zijn eigen hove-

niersbedrijf Biotoop in Den Haag, en legt 

onder meer natuurspeelplaatsen aan. (tel. 

070-3800198, email: Biotoop@xs4all.nl).
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