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Anneke Rodenburg

Spelen met water bezorgt kinderen 
een schat aan ervaringen. Niets is 
zo ontspannend, boeiend, avontuur-
lijk, verrassend en ‘hypnotiserend’ 
als water. Eenmaal aan het spelen 
heeft het water het kind in zijn 
greep. Soms tegelijk met zijn vader 
of moeder. Spelen met water is van 
essentieel belang voor kinderen. 
Allerlei beelden flitsen door mij 
heen van kinderen die ik de afge-
lopen jaren bezig zag: een klein 
jochie met een grote pet op zijn 
hoofd zit aan het water te spelen 
met een schep. Soms spettert hij 
even met zijn voetjes in het water, 
soms zit hij een beetje voor zich uit 
te staren. Even heerlijk buiten, hele-
maal zichzelf. Even geen prikkels 
van een drukke wereld met crèche 
en auto’s. Alleen maar wat zitten, 
natuurgeluiden, zon, water, sparte-
len met zijn voetjes of slaan met het 
schepje in het water.
Meer beelden: Drie peuters bewe-
gen samen de lange zwengel van de 
waterpomp op en neer, het water 
spettert in de boomstamgoot. Een 
groepje 8-12 jarigen bouwt ergens 
dammetjes en beekjes met zand en 
water, een hele middag lang! Twee 
meiden spelen bij een vijver. Ze 
zien hun spiegelbeeld, dat rimpelt 
doordat een eend langs zwemt. 
Ze zoeken steentjes en gooien zelf 
‘rimpelkringen’ in het water. 

Mijn eigen jongens springend van 
steen naar steen in een beek, het 
water spat op als ze grote stenen 
verplaatsen. Kinderen liggend bij 
een sloot, kikkervisjes en  andere 
beestjes ontdekkend. Het beeld 
van de zee, de zoute smaak van het 
water en de golven die een zand-
kasteel overspoelen. Het water 
beweegt, kinderen springen in de 
golven, het water komt en gaat. Mijn 
jongens die in de grond graven en 
zich verbazen over het water dat ze 
daar tegenkomen. Samen met de 
halve buurt speelden ze hele midda-
gen in het zand, riviertjes en beken 
makend van halve pvc-buizen. 
Gejuich als het water er eindelijk 
doorheen loopt!  
Ik zie ook mezelf en mijn zusje in 
de sneeuw. We vangen sneeuwvlok-
ken op met onze mond en proeven 
water. Zo vangt ieder kind wel eens 

regendruppels in zijn mond. Hoe 
smaakt regenwater? Wat hoor je 
als je in een tent zit en het regent? 
Hoe voelt het als je na een regenbui 
drijfnat thuiskomt of bij het sloot-
je springen toch per ongeluk in de 
sloot terecht komt? 
Water is voelwater, spiegelwater, 
spetterwater, beweegwater, luister-
water, proefwater, drijfnatwater, 
wegdroomwater, wegstroomwater… 
Het is daarom zo mooi dat er de 
afgelopen jaren veel natuurspeel-
plekken met een waterpomp aange-
legd zijn. Water zorgt voor einde-
loos speelplezier. Voor kinderen is 
water gewoon be-toverwater!

Toverwater, be-toverwater!
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