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Anneke Rodenburg

Een peuter klimt wat moeizaam 
met behulp van zijn handen de klei-
ne, steile helling op. Aan de manier 
waarop kan ik zien dat hij het voor 
het eerst doet. Eenmaal boven kijkt 
hij trots om zich heen: gelukt! Daar-
na kijkt hij heel verbaasd, hiervan-
daan ziet de wereld er heel anders 
uit. Kleine nieuwe ervaringen, 
belangrijk voor zijn ontwikkeling. 
Ergens anders rennen twee meiden 
van 13 hard een heuvel af om bene-
den op het laatste moment een 
grote waterplas te ontwijken door 
eroverheen te springen. Ze leren, 
al lachend en rennend, om hun 
evenwicht te bewaren en handig 
te manoeuvreren. Een dag met 
sneeuw in Deventer: ik zie kinderen 
zoekend met hun sleetjes door de 
wijk lopen. Reliëf in deze nieuw-
bouwwijk ontbreekt, ook op de 
openbare speelplekken. Twee kinde-
ren proberen het bij een schuin aflo-
pend fietspaadje, het hoogteverschil 
is nauwelijks 50 cm. 
Reliëf op natuurspeelplekken is erg 
belangrijk. Hoogteverschillen dagen 
uit, bijvoorbeeld tot experimenteren 
met de zwaartekracht: naar beneden 
rollen, op je bips naar beneden glij-
den of gewoon hard naar beneden 
lopen zonder te vallen. Met sneeuw 

of een bal erbij ontstaan weer volop 
nieuwe spelmogelijkheden. Door 
hoog en laag, wadi’s en grote kuilen 
ontstaan tevens andere milieus: 
plekken met plassen, vochtminnen-
de planten en beestjes. Samen met 
hoge en lage bomen en struiken, 
zorgt het ervoor dat je de speelplek 
in moet om te ontdekken wat er te 
zien en te doen is.  Je kunt vanaf 
de ene kant niet zien wat je aan de 
andere kant kunt doen. Zo’n speel-
plek is aantrekkelijk en spannend 
om te spelen, want er valt iets te 
ontdekken. Op iedere speelplek die 
ik ontwerp, moet je liefst verstop-
pertje kunnen spelen, hollen, rollen 
en sleetje rijden.  
Een wat hogere heuvel bij een speel-
plek kan daarnaast bijdragen aan 
sociale veiligheid. Een bank of 
uitkijkplek bovenop, zorgt indirect 
voor controle, veiligheid en over-
zicht. Volwassenen kunnen hun 
kinderen vandaar gemakkelijk in de 

gaten houden, mits het uitzicht niet 
teveel belemmerd wordt. 
Als kinderen de opdracht krij-
gen om in een grote bak zand met 
takjes, steentjes en bloemen een 
speelplek te ontwerpen, beginnen ze 
met het reliëf. Ze maken eerst zand-
heuvels, kuilen en tunnels. In een 
mum van tijd ontstaan de mooiste 
speellandschappen. Daarom laat ik 
me graag door hen inspireren. Soms 
wordt een prachtig idee gewoon in 
je schoot geworpen. Zo riepen twee 
kinderen na een ontwerpsessie lang 
geleden bij Stichting De Ulebelt in 
Deventer heel hard: ‘Ulebelt, Super-
belt!’ Ik was meteen om:  ‘Hier komt 
een superheuvel!’ 
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