
Simon Wijma

Een half jaar geleden was het
Onland nog een saai grasveld in een
Groningse nieuwbouwwijk. Nu is
het een spannende natuurspeel-
plaats. Hier vind je geen wipkippen
of glijbanen maar een waterplas,
boomstammen, rioolbuizen, muur-
tjes, heuvels, zand, modder en tak-
ken. Ouderwets speelplezier voor
kinderen vanaf acht jaar. Het plan
kwam op het juiste moment en kon
daarom in sneltreinvaart worden uit-
gevoerd.

12 februari 2003 is de dag waarop
het eigenlijk allemaal begon. De
gemeente Groningen organiseerde
een inspraakavond over het
Speelplekkenplan Hoornse Wijken.
Ik liep al een hele tijd rond met het
idee voor een natuurspeelplaats. Er
was geen plek in de buurt waar mijn
kinderen nou eens lekker ruig kon-
den spelen - bijna alles was te aan-
geharkt, en anders wel verboden of
vol hondenpoep. De Hoornse Meer
is een vrij nieuwe wijk in Groningen-
Zuid. Je vindt er ook geen braaklig-
gende terreinen. Dus moet je maar

zo’n onlandje inrichten. 
Terug naar de inspraakavond. Henk
Bazuin, projectleider speelvoorzie-
ningen in de stad vond het een
prachtig idee: dien je voorstel maar
in! Want juist voor de leeftijdsgroep
tussen wipkip en hangplek in bleek
er eigenlijk niets te zijn. 
Ter inspiratie bezocht ik de speel-
plaats die in Kommerzijl is aange-
legd als aankleding voor een NAM-

terrein, en kocht het boek
‘Organiseer je eigen natuur’. Met
mijn enthousiaste buren Wycher van
den Bremen en Cilly Limberger ben
ik een avondje gaan kopschoffeln
(Gronings voor brainstormen) en
ziedaar er was een eerste schets.

Status
We zochten naar aanknopingspun-
ten bij het gemeentebeleid. Zo’n
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Hoe een saai grasveld een mooi onlandje werd
Een natuurspeelplaats vlakbij het ouderlijk huis



speelplekkenplan werkt met leeftijds-
categorieën, en de speelplaats werd
erin opgenomen voor de groep van 8
tot 14 jaar. Daarmee had de speel-
plaats meteen een bepaalde status,
kwam er een (deel van het) budget en
was de inspraak geregeld. Het terrein
had al een recreatiebestemming. We
wilden een eenvoudig plan zonder
allerlei gedoe over veiligheidseisen,
dus met niet teveel speeltoestellen.
En een omheining tegen de honden.
Ik bouwde een maquette, zodat men-
sen zich er een beeld bij konden vor-
men. De buurtkinderen waren erg
enthousiast en kwamen ook met
eigen ideeën. In de persoon van
Henk Bazuin troffen wij een enthousi-
ast ambtenaar. We hebben zesmaal
samen overlegd over de plannen. Een
voordeel voor ons was dat de natuur-
speelplaats precies was wat nog ont-
brak aan het speelplekkenplan - een
vernieuwend idee voor de juiste doel-
groep en met een geschikte plek erbij.
We konden dan ook vrijuit onze eigen
ideeën in praktijk brengen. En als het
mooie plannen waren, viel er over het
budget ook wel te praten. Uiteindelijk
kostte de aanleg zo’n 35.000 euro,
waarvan eenderde voor beplanting en
materiaal.

Kink in de kabel
In februari 2004 dreigde het met de
speelplaats alsnog spaak te lopen.
Binnen de gemeente bleek een dis-
cussie gaande te zijn over woning-
bouw op en rond het beoogde ter-
rein, vanuit de nog steeds populaire
compacte stadgedachte. De praktijk
is daarbij dat er vooral groen ver-
dwijnt. Dus werd de planvorming
even stilgelegd. We zijn toen naar
het wekelijkse wethoudersspreekuur
gegaan om duidelijkheid hierover te
verkrijgen. We troffen een enthousi-
aste wethouder die ons plan hele-
maal zag zitten. Het vervolg op zo’n
spreekuur is dan dat een wethouder
de verantwoordelijk ambtenaar
(inderdaad Bazuin, degene die ons
plan al behandelde) achter de broek
gaat zitten en actie verlangt. De
planvorming ging in afwachting van
een besluit door - daarmee zouden
hooguit de kosten van een ontwerp



verloren gaan. We kregen de vrijheid
zelf een hoveniersbedrijf te zoeken.
Dat werd "De Natuurtuin" in Haren.
Eigenaar Gerd van Helden deelde
ons enthousiasme en kon wilde
ideeën in concrete zaken omzetten.
Hij maakte een schets, een beplan-
tingsplan en een begroting.

Uitnodiging
In juli kwam er duidelijkheid: een
deel van het college was mordicus
tegen woningbouw op die plek.
Gelukkig hadden we het plan toen al
klaar en konden we snel beginnen.
Op zo’n moment blijkt het een voor-
deel dat er een bedrijf bij het proces
betrokken is, dat er baat bij heeft
ook daadwerkelijk aan de slag te
kunnen. Dat heeft het proces weer
wat versneld. We zijn later nog eens
naar het spreekuur gegaan om de
wethouder te bedanken. Konden we
hem mooi meteen uitnodigen om de
speelplaats te komen openen… 

Inspraak
September vorig jaar begon de aan-
leg van de speelplaats. Vlak daarvoor
hielden we een informatiebijeen-
komst voor buurtbewoners. Een klei-
ne 200 stencils rondbrengen, en
gewoon op de beoogde plek het plan
bespreken met een tekening erbij. Er
kwamen vijftien mensen op af. Op
zo’n moment blijken toch vooral de
klagers te komen, of althans het
hoogste woord te voeren. Een flink
deel van het commentaar bleek
eigenlijk over heel andere zaken te
gaan - overlast van het al bestaande
basketbalveldje, zwerfvuil, angst voor
te diep water en voor brandstichting
of vandalisme. Een onvrede die men-
sen dan helaas niet in daden omzet-
ten, want het is niet de club die komt
helpen bij de speelplaats, die positief
meedenkt, die zelf eens wat opruimt
of potentiële vandaaltjes aanspreekt.
De vragen over het beheer en het
onderhoud leverden ons weer denk-
werk op over hoe je dat in praktijk
brengt. Een leerzaam uurtje was het.
Het was goed om mensen op de
hoogte te brengen en niet voor ver-
rassingen te plaatsen. Want een week
later kwamen de graafmachines al. 

Ommetje
Het terrein van de speelplaats ligt in
een wandelgebied. Ik liep er ‘s
avonds vaak een rondje, en de gren-
zeloze saaiheid van groene gazons,
uiteraard wekelijks gemaaid, heeft
me altijd geïnspireerd: wat kun je
daar mooie dingen mee doen! Het
terrein is mooi afgebakend door een
slootje en wandelpaden, en sluit aan
op de begroeiing van een particulie-
re tuin. De afmetingen zijn 65 bij 30
bij 40 bij 45 meter. Die graafmachi-
nes aan het werk te zien gaan in een
maagdelijk grasveldje geeft een
enorme voldoening! De graszode
werd eerst weggehaald, en daarvan

zijn fraaie stapelmuurtjes gemaakt.
Het terrein werd deels glooiend.
Centraal ligt een vijver. Vanwege de
broodnodige zuurstof is de vijver op
één plek zo’n 1,50 meter diep. Er
loopt een kronkelend wandelpaadje,
en er is een groot zandstrand bij het
water. Vier oude rioleringsbuizen in
een heuveltje zorgen voor een mooie
speelplek midden in de heuvel. Er
komt een boom in het midden te
staan. Ruwe skeletten van tamme
kastanjehout zijn gemaakt om hut-
ten omheen te bouwen. Hiervoor
levert de gemeente snoeihout. Het
enige echte speeltoestel is een kabel-
baan van Kinderland. De speelplek is
beplant met inheemse struiken als
meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn,
en verder botanische rozen, wilg en

els. Bij de buren moest een wilg
gekapt. De stam werd in stukken
gezaagd en als een waar natuurmo-
nument rechtop in een heuvel gezet. 

Vogels
In het voorjaar zaait "De Natuur-
tuin" een deel van het terrein in met
een bloemweidemengsel van
Biodivers. Voordat de wijk werd aan-
gelegd waren hier bloemrijke natte
graslanden, dus wie weet wat er alle-
maal nog spontaan gaat bloeien. We
hopen dat "De Natuurtuin" ook het
beheer van het terrein krijgt. Ze gaan
het gras dan zes keer per jaar maai-
en; de bloemenweide twee maal. We

willen af en toe een buurtwerkdag
houden, zodat kinderen en ouders
bij het beheer kunnen helpen.
Met vriend en vogelkenner Harry
Westerhuis heb ik 100 narcissen
gepoot om dit stukje natuur in te
wijden. We gaan een deel van het
terrein inzaaien met alles waar
vogels gek op zijn. Zelf zou ik heel
graag weer wat meer huismussen in
de buurt willen zien! Daarom denken
we ook aan een klein graanveldje.
Van Peter Bulk, beheerder van een
stadsnatuurtuin in de Oosterpoort-
wijk, kregen we advies en allerlei
zaden aangeboden. Met Vogelwerk-
groep Zuidwest heeft Harry voor
elkaar gekregen dat ook een ander
deel van dit groengebied ecologisch
beheerd gaat worden. En het
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Waterschap maait een deel van de
rietkragen niet meer standaard weg.
Zo gaat het gebied toch aardig terug
richting een echt Onland. 

Pers
Vlak na de aanleg organiseerden we
twee werkdagen, op een zaterdag.
Beide keren kwamen veel kinderen
en een aantal ouders helpen. De
gemeente leverde overtollige tegels
en stenen. We bouwden er een flinke

stapelmuur van. Een gezellig dagje,
dat meteen ook veel betrokkenheid
van mensen oplevert. We kregen
zelfs een deel van de wat oudere
jongeren zover dat ze wilden komen.
Uiteindelijk sliepen ze wat te lang
uit, maar dat geeft niet - het gaat om
het idee. 
We hebben een telefoonlijstje, met
mensen die elkaar bellen als er iets
is met de speelplaats. Tot nu toe is
alles heel gebleven, ook in de oude-
jaarsnacht. Mooi vind ik de reactie
van veel ouders: ‘dit is net als vroe-
ger’. Eigenlijk zouden ze er zelf wel
weer willen gaan spelen.
Voor de speelplaats is altijd veel aan-
dacht van de pers geweest (zeker als
je meldt dat het de eerste en enige
in de stad is). Mijn dochter Else
heeft vele malen over het nog groe-
ne grasveld gehuppeld, om de lokale

tv-zender van passend beeldmateri-
aal te voorzien. Later kwamen ook
de lokale radio, de wijkkrant en een
huis-aan-huisblad. Van de werkdag
werd een artikel met een fraaie foto
geplaatst in het Dagblad van het
Noorden. Kinderen, natuur en een
primeur, een gouden combinatie die
tot fraaie krantenkoppen leidde:
‘Hutten bouwen zoals Hielke en
Sietse dat deden’,
‘Natuurspeelplaats goed voor was-

middelenindustrie’ en ‘Weg met de
Marlboroman, avontuur bestaat
straks op het Onland’. 

‘Ouders aan de lijn’
Dat was ons motto bij de maquette
van de speelplaats. Juist voor wat
oudere kinderen is het zo belangrijk
eens ergens te kunnen spelen zon-
der toezicht. Dat is wel even wennen
voor beide partijen. Er komen jon-
getjes op je af op de speelplek:
‘maar wat kun je hier dan doen,
meneer?’ Tja dat leer je niet van Fox
Kids. Ouders komen klagen over het
water. Daarom is het ook voor kinde-
ren vanaf acht jaar, die zonder toe-
zicht kunnen. Een vader moppert
over de modderbende. Ook dat zijn
mensen niet meer gewend. Stel je
voor, je kind komt vies thuis! Een
jongen valt op de betonnen riole-

ringsbuis en heeft een gat in z’n
hoofd. Slaande ruzie over van wie de
takkenhut is. Je komt als kind eens
weer een echte klier tegen die je het
bloed onder de nagels vandaan haalt. 

Navolging?
Van de speelplaats wordt nu al druk
gebruik gemaakt. Nu is alles nog vrij
kaal, de echte stoffering doet de
natuur zelf wel. Als sluitstuk gaan we
de speelplaats officieel openen. In
mei, als alles mooi groen aan het
worden is. Bij de opening worden
twee met de hand uitgehakte houten
borden onthuld, gemaakt door hout-
kunstenares Johanna Nijlunsing uit
Glimmen. 
In een van de artikelen over de
speelplaats gaf Henk Bazuin aan
‘dat dit initiatief navolging over de
hele stad verdient’. Aan hem zal het
dus niet liggen. De (plaatselijke) SP
hamert al een tijdje op de verrui-
ming van buitenspeelmogelijkheden.
Provinciale Staten houden zich er op
papier ook mee bezig. Veel
Groningse kinderen zijn namelijk te
dik, zo is onderzocht – ze bewegen
te weinig. Dus niets staat het kopië-
ren van dit idee naar andere plaat-
sen in de weg. 
Aan te leggen voor de prijs van één
Kindergezondheidsnota. 

Natuurspeelplaats het Onland
ligt aan de rand van de wijk
Hoornse Meer in Groningen-
Zuid, in het groengebied tussen
de J.M. den Uylstraat en het
Noord-Willemskanaal. Route:
A-28 Assen-Groningen, afrit
Groningen-Zuid, richting
Hoornse Meer. In de wijk na de
rotonde eerste weg links (Den
Uylstraat), dan zie je na plm.
100 meter in de eerste bocht de
speelplaats links liggen.
Bezoekers zijn welkom!

Simon Wijma
D.D. Eisenhowerstraat 144
9728 RZ Groningen
s.wijma@pz.nl
(06) 411 480 97
zie ook www.natuurtuin.nl


