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Het Speelhof Hoogerzael

Veelzijdig spelen en 
leren in Middelburg

Deze paddenstoel regelt de 

watertoevoer van de wa-

terspeelplek (ontwerp Bert 

Metselaar)

Het Speelhof werd aangelegd op 

historische grond. Ooit stond hier 

de buitenplaats Hof Hoogerzael, nu 

is er een woonwijk en twee wegen. 

Toen het nog een braakliggend, 

grassig terreintje was werd het wel 

gebruikt als overloop-parkeer-

ruimte. De gemeente had plannen 

om het te asfalteren, buurtbewoners 

waren tegen en, kort samengevat, er 

moest veel vergaderd, gelobbyd en 

geld gesprokkeld worden. Uiteinde-

lijk financierde gemeente Middel-

burg een groot deel van de plannen, 

de rest werd door allerlei kleinere 

sponsoren bijeen gebracht. Na dit 

hele proces kon het ontwerpen be-

ginnen. Voordeel van het terrein 

is dat er al een bosje aanwezig was 

waar gespeeld werd. Dit bosje kreeg 

een plek in het ontwerp en zorgde 

ervoor dat het terrein meteen al 

‘body’ kreeg. Langs de drukke weg 

werd gedeeltelijk een aarden wal 

aangelegd die ondermeer met fruit-

bomen, hazelaars, tamme kastanjes 

en noten werd beplant. Natuurlijk 

mag hier geraapt en gegeten wor-

den, net als op de andere plaatsen 

op het terrein waar ‘snoepfruit’ te 

vinden is.

Vier schoolklassen hebben elk een 

met een haag en stenen muurtje af-

Tekst en foto s̓: Machteld Klees

Soms kom je op een plek waarvan je eigen-
lijk wilt dat die vlakbij je huis ligt. Zoʼn plek 
is Het Speelhof Hoogerzael in Middelburg. De 
combinatie van kindertuinen, een waterspeel-
plaats geschikt voor jonge kinderen en hun 
ouders maar ook plekken waar grotere kinde-
ren hutten kunnen bouwen en waterbeestjes 
vangen binnen handbereik!
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gescheiden plek. Elk kind heeft daar 

z’n eigen tuintje en er worden en-

kele gemeenschappelijke gewassen 

gekweekt. In het seizoen komen de 

scholen één keer per twee weken en 

worden begeleid door iemand van 

Het Speelhof. 

Rondom de schooltuintjes maar 

ook op een groot aantal andere 

plaatsen zijn met stenen afschei-

dingen gestapeld. Ooit deden de 

gebruikte stenen dienst als zeewe-

ring en zijn nu hergebruikt op Het 

Speelhof. De vele gestapelde stenen 

geven sfeer en zorgen voor eenheid. 

Er liggen ook grote stenen, opge-

vist van de Noordzeebodem, ook 

die kregen hier een tweede leven. 

De ligging van de tuin dichtbij de 

havens heeft meer voordelen, ook 

afgedankte dukdalven worden ge-

bruikt als bankje.

Opvallend is het samengaan van 

verschillende functies. De tuintjes 

liggen ruimtelijk zo gescheiden van 

de speelplek dat spelende kinderen 

er niet terecht komen. De combina-

tie van schooltuinieren en natuur-

spel werkt heel goed. Als de kinde-

ren even uitgeraasd zijn hebben ze 

weer voldoende aandacht voor de 

geduldwerkjes op de tuin. Er wordt 

niet alleen getuinierd, schoolklas-

sen komen ook voor natuurlessen 

op het terrein. Verspreid liggen 

vlonders in het water, waar groep-

jes kinderen waterdiertjes kunnen 

vangen. Daarnaast zijn er op het 

hele terrein interessante elementen 

te vinden, variërend van bijenhotel, 

verfplantentuin tot ‘snoepfruit’. 

Terwijl jonge kinderen in het water 

poedelen houden hun ouders een 

oogje in het zeil, zittend in de zon. 

Grote stenen zijn voor peuters een 

hele uitdaging terwijl oudere kinde-

ren met gemak heen en weer sprin-

gen. In het bosje worden hutten 

gebouwd en er staat een reusach-

tige paddenstoel met een hoed van 

cortenstaal, een mooi sfeerelement 

maar ook de gecamoufleerde bron 

van de waterspeelplek. 

Het verzinnen en begeleiden van 

activiteiten, beheer en het onder-

houd van het terrein gaan perma-

nent door. Gelukkig kan er een 

beroep gedaan worden op een grote 

groep van wel tachtig vrijwilligers, 

waarvan sommigen af en toe en an-

deren full time meedraaien. Voor 

flinke onderhoudsklussen zoals riet 

maaien de ‘Natuurwerkdag’ inge-

schakeld, hierbij maken meteen 

weer andere mensen kennis met het 

terrein. Kortom, een plek om trots 

op te zijn.

Meer informatie: www.speelhofhoogerzael.nl
Lezen: In het boekje ʻModder aan je broekʼ 
staat een interview over Hoogerzael. Het 
boekje is uitverkocht maar gratis te downloa-
den via www.springzaad.nl/winkeltje

V.l.n.r. Waterspeelplek voor de kleintjes, in het speel-

bosje, knus gelegen schooltuintjes.
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