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Hoe werkt het? 
Eerst zoeken we een geschikte plek 

in het bos (we vragen altijd toestem-

ming aan de eigenaar) met bomen 

van minimaal 15 cm doorsnede. We 

gebruiken dikke touwen van 12 en 

20 meter lengte en dunne touwen 

van 3 meter. We knopen allerlei leu-

ke objecten tussen de bomen: touw-

bruggen, schommels en klimnetten. 

Vaak hangen we ook ergens een 

hangmat op. We hebben een onder-

linge afstand tussen de bomen nodig 

van 3 tot 8 meter. In verband met 

de veiligheid zorgen we ervoor dat 

er in de buurt van de touwconstruc-

ties geen struiken, stokken, stenen, 

boomwortels en andere obstakels 

zijn. Om aantasting van de touwen 

te voorkomen kiezen we voor bo-

men zonder hars aan de stam. Daar-

Tijdelijke speelplekken maken van touwconstructies

Toveren 
met touw

“Het knopen van touwconstructies in 
bomen is eenvoudig, de bomen 

worden niet beschadigd en het plezier van 
de kinderen is groot”. 

Dat ontdekten wij in het voorjaar
 van 2009 tijdens de workshop

 ‘Schaukelfee und Klettermax’ van 
Alexandra Schwarzer. 

We werden enthousiast, kochten meteen 
een stapel zeiltouwen en richtten het 
bedrijf ‘Jungle Fun en Forest Kids’ op. 

Nu, 5 jaar later, knopen we nog 
steeds en leren we dit ook aan anderen. 

Tekst en foto s̓: Wencke Haberman en Anneke Rodenburg
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naast controleren we of de bomen 

niet dood zijn en of er geen losse 

takken of scherp uitstekende tak-

ken op ooghoogte inzitten. Een plek 

met een helling, kuilen of water in 

de buurt kan ervoor zorgen dat het 

spelen en het klimmen en klauteren 

spannender wordt. Bosgrond met 

een laag bladeren is valdempend. 

Meestal houden wij bij het maken 

van constructies een maximale val-

hoogte aan van 1,50 meter, vooral 

omdat we anders niet meer verze-

kerd zijn. Dit lijkt misschien niet 

zo hoog, maar onze ervaring is dat 

het voldoende mogelijkheden biedt 

voor veel klim- en klauterpret! De 

kinderen mogen vrij klimmen en 

klauteren in de constructies. Ze zijn 

niet gezekerd, maar wij zorgen wel 

dat er altijd toezicht is. We hebben 

veel profijt van onze ervaring met 

het ontwerpen en aanleggen van 

natuurlijke speelplekken, vooral wat 

betreft het herkennen van onveilige 

situaties bij constructies.

De Zon
Meestal hangen we voor het begin 

van een activiteit een stel construc-

ties in de bomen. Als het aantal kin-

deren het toelaat knopen we tijdens 

de activiteit nog even verder. Soms 

mogen de kinderen bij een paar 

constructies helpen met knopen. Bij 

aanvang van een verjaardagsfeestje 

knopen we eerst de ‘Zon’ met el-

kaar. De jarige mag in het midden 

zitten en wordt onder het zingen 

van het ‘Lang zal hij leven’ omhoog 

en omlaag getild. Daarna komen de 

andere kinderen aan de beurt. 

Bos is leuk!
Vooral kinderen uit de grote steden komen 
tegenwoordig om diverse redenen nog 
maar weinig in het bos. Soms denken ze: 
ʻʼbos is saaiʼ .̓ Onze klimtouwconstructies 
fungeren als opstapje naar het ontdek-
ken van de leuke kanten van het bos. 
Meestal gaan de kinderen, na een tijdje 
in de touwen gespeeld te hebben, ineens 
verstoppertje spelen of hutten bouwen. Al 
spelende ontdekken ze beestjes, plantjes 
en paddenstoelen en vragen wat het is. 
Zo ervaren we samen dat een bos eigen-
lijk heel spannend en leuk is!
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Meestal zie je de kinderen een uur 

of anderhalf uur enthousiast klim-

men en klauteren en dan ineens zijn 

ze weg, het bos in. Ze ontdekken 

beestjes, spelen verstoppertje, klim-

men in bomen en bouwen hutten. 

Een enkeling die moe is, blijft han-

gen in de hangmat en geniet in stilte 

van de rust. Eigenlijk is het hierom 

dat we het doen. Ons aanbod is een 

alternatief voor de standaard ver-

jaardagsfeestjes naar bioscoop of 

zwembad e.d. We geven de kinderen 

een extra reden om naar het bos te 

gaan en buiten te spelen. Dan ont-

dekken ze vanzelf hoe leuk dat kan 

zijn. 

Droog weer!
Na afloop vinden de meeste kinde-

ren het maar wat leuk om te helpen 

met opruimen en alle touwen weer 

uit de knoop te halen. Droog weer 

is eigenlijk een voorwaarde voor een 

geslaagd klim- en klauterfeestje. 

Alexandra Schwarzer heeft ons mo-

gelijkheden aangereikt hoe je met 

slecht weer onder een eenvoudig zeil 

het buiten zijn op een andere ma-

nier kunt ervaren. Wij geven toch 

de voorkeur aan knopen met droog 

weer. Al was het maar omdat je de 

knopen met regen lastiger los kunt 

krijgen en de touwen erg nat en vies 

worden. Vaak spreken we met de 

ouders van de jarigen af dat we bij 

een slechte weersverwachting naar 

een andere datum zoeken. De tou-

wen kunnen trouwens gewoon in de 

wasmachine!

Goed leren knopen
Bij cursussen aan derden merken 

we dat thuis oefenen belangrijk is 

om het knopen met de touwen goed 

in de vingers te krijgen. Ook kost 

het best nog wel wat inspanning en 

kracht om de touwen goed strak te 

spannen. Tijdens de activiteit kun-

Tijdens de Dag van het Park in Deventer

Gezamenlijk wordt de Zon voor de jarige geknoopt, en 

dan: “Lang zal ze leven...”
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De prijs om ons in te huren hangt niet 
van het aantal deelnemers af, maar van 
het aantal uren werk. We adviseren ou-
ders om die reden nog wel eens om een 
verjaardagsfeestje te combineren met 
dat van een vriendje of vriendinnetje. Bij 
evenementen wordt het al snel een ander 
verhaal. We hebben meegemaakt dat er 
op een dag (Oogstfeest Ulebelt, School-
feest) wel zoʼn 200 kinderen van de 
constructies gebruik maakten! Dat is een 
geweldige ervaring, ook voor ons. 

nen de touwen vaak wel nagespan-

nen worden, maar het is handiger 

om met goed gespannen touwen te 

starten. We denken dat onze touw-

activiteit een mooie aanvulling kan 

vormen op de bestaande educatieve 

activiteiten die voor kinderen in 

het bos georganiseerd worden. Een 

touwfeest organiseren voor kinde-

ren is genieten, en zo ook een feestje 

voor ons zelf! Daarom hopen we 

nog vaak met onze klimtouwen op 

pad te gaan!

Wencke Habermann en Anneke Ro-

denburg hebben beiden naast ‘Jungle 

Fun en Forest Kids’, een hoveniers-

bedrijf voor het ontwerpen en aanleg-

gen van natuurlijke tuinen en speel-

plekken en zijn aangesloten bij Wilde 

Weelde.

Informatie: www.forestkids.nl
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