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Cool Nature Park de Bleijke

Spraakmakende speelnatuur wordt vaak 
aangelegd in of bij grote steden in de 
buurt, denk maar aan de Speeldernis 
in Rotterdam of het Woeste Westen in 
Amsterdam. Heel begrijpelijk, want juist 
in de stad is er veel behoefte aan speel-

natuur. Toch gebeuren er elders, ‘in de 
provincie’, ook bijzondere dingen.

Boven: het bleekhuisje, onder zitje van hout uit het park.

Tekst: Jacqueline Kiwitz, Machteld Klees
Foto’s: Jacqueline Kiwitz (tenzij anders ver-
meld)

In 2009 vroeg Stichting Dorps-
belang Hengelo (Achterhoek, niet te 
verwarren met de Overijsselse stad) 
zich af wat het zou kosten om het 
plaatselijke, wat verloederde park de 
Bleijke op te knappen. Al snel rolde 
een bedrag van  € 200.000,- over 
tafel. Veel te veel voor Dorpsbelang, 
maar ook voor gemeente Bronck-
horst waar Hengelo (ongeveer 4500 
inwoners) onder valt. De spreek-
woordelijke zoektocht naar geld 
begon. De provincie was juist bezig 
om het programma ‘Cool Nature’ 
op te zetten, samen met Bureau 
Niche. Binnen dit project werden, 
verspreid door heel Gelderland, 12 
natuurspeelplaatsen aangelegd in 

het kader van het klimaatprogram-
ma. Op deze locaties wordt natuur 
voor kinderen gerealiseerd waar 
gespeeld maar ook geleerd kan wor-
den. Bovendien draagt het bij aan 
een groene omgeving, goed voor 
stad en dorp, goed voor de kinderen 
en dus ook goed voor de toekomst. 
Park de Bleijke, groot 2,3 ha,  kwam 
in aanmerking en er werd gestart 
met de plannen. Ook moeten de 
gebruikers in de buurt wonen en 
moeten de plekken veilig, sociaal, 
goed bereikbaar en toegankelijk 
zijn. Een belangrijk uitgangspunt 
is dat de plannen niet van bovenaf 
maar met de bewoners van de be-
treffende buurt ontwikkeld worden. 
Allereerst de kinderen maar ook 
jongeren en andere bewoners bepa-
len mede wat er wel en niet komt. 
Het is de bedoeling dat een Cool 
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Een park 
voor 

iedereen
Nature Park voor zoveel mogelijk 
leeft ijdsgroepen en activiteiten ge-
schikt is. Op het lijf gesneden dus 
voor de Bleijke.

Communicatie
Om vanaf het begin zoveel moge-
lijk opvattingen te horen werd een 
klankbordgroep samengesteld met 
allerlei betrokkenen. Juist in het 
begin is dit van groot belang om 
draagvlak te creëren onder zoveel 
mogelijk groepen. Ook werd helder-
heid verschaft , wat kunnen de be-
woners verwachten. Het is een heel 
verschil of je alleen op de hoogte 
gehouden wordt, of dat er ook echt 
wat met de aangedragen ideeën ge-
beurt. Communicatie is dan ook 
een integraal onderdeel bij elk Cool 
Nature-project. 
Bureau Niche gaat allereerst met de 
kinderen aan de slag, met de twee 
basisscholen vlakbij het park naar 
buiten om speelnatuur te ervaren. 
Ook wordt kennis gemaakt met 
de historie van het gebied. Daarna 
bouwen de leerlingen maquettes 

van hun ideale plek. Vervolgens gaat 
de ontwerper met de ideeën van de 
kinderen èn andere belanghebben-
den aan de slag. Vanaf het begin kij-
ken ook de andere belangen groepen 
mee, zoals Dorpsbelang maar bij-
voorbeeld ook de bijenvereniging.
Toen het ontwerp eindelijk met alle 
partijen besproken en goedgekeurd 
was kon er gewerkt worden, begin 
2013. Jeroen Charpentier nam de 
uitvoering ter hand.

 Historische elementen
De uitdaging tijdens het ontwer-
pen was om aan te sluiten bij het 
bestaande, maar om wel voor ex-
tra mogelijkheden te zorgen. In de 
Bleijke ligt een historische bleek, 
met bleekhuisje. Dit als cultuurhis-
torisch waardevol aangemerkte stuk 
bleef onveranderd. Er lag een oud 
ijsbaantje, dat met de komst van een 
nieuwe ijsbaan zijn functie verlo-
ren had. Hier was plek voor de na-

“Een nat pak kan je overkomen, 
maar dat weten ze”.

foto: Gerard Berenbroek
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tuurspeelplaats. Hoogteverschillen, 
water, hogere en lagere beplanting, 
elders een plekje voor het kweken 
van kruiden. Zonering  moet ervoor 
te zorgen dat jonge kinderen, oude-
ren en iedereen daar tussenin van 
het park kan genieten. Gevaarlijke 
populieren werden gekapt en kregen 
een tweede leven als speelaanlei-
ding, zitgelegenheid of dierenhotel. 
Begin 2013 kunnen kinderen en 
bewoners eindelijk aan de slag met 
het planten van bomen en struiken. 
Op 3 juli 2013 is het zover: het park 
wordt feestelijk geopend.

 Indruk
Al rondlopend vallen verschillende 
dingen op. Het park is groot genoeg 
om verschillende functies elkaar 
niet te laten hinderen, het ‘tradi-
tionele’ park loopt vloeiend over in 
het wat ruigere deel waar gespeeld 
wordt. De speeldruk wordt zo ver-

deeld dat er allerlei plekken met 
meer begroeiing overblijven die het 
park een natuurlijke uitstraling ge-
ven. Hoog gras en bloeiende planten 
zijn geschikt voor insecten. ’s Win-
ters levert de overstaande begroei-
ing op natuurlijke wijze vogelvoer 
en overwinteringsgelegenheid voor 
insecten. Langs de oevers groeien 
kattenstaarten en riet. Het geheel 
ademt een mooie, natuurlijke sfeer, 
waar allerlei bezoekers, ook de dier-
lijke zich op hun gemak voelen. Het 
gevolg is dat je tijdens het spelen 
ook met natuur in aanraking komt, 
een vlinder of een broedende meer-
koet, waterviolier in het water of 
een verstophoekje met wuivend riet 
boven je hoofd. Van de omgezaagde  
bomen zijn mooie, creatieve objec-
ten gemaakt. Dat begint al met de 
toegangspoorten. Ook een rijkver-
sierde, meters hoge beestentoren, 
stoeltjes gemaakt van boomschij-
ven en de houten speelaanleidin-
gen trekken de aandacht, hier zijn 
liefhebbers aan het werk geweest. 
De ligging aan de rand van het dorp 
met appartementen die over het 
park uitkijken maar ook uitzicht op 

Toren met leefruimte voor insecten, vogels en vleer-

muizen (foto: Machteld Klees)

Kokkerellen (foto: Gerard Berenbroek)

Begroeiing ‘s winters: schuilgelegenheid en vogelvoer 

(foto: M. KLees) , ‘s zomers ingezaaide bloemenranden 

met meerwaarde voor insecten.
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het buitengebied geeft  het park een 
ruimtelijke beleving.

Park in gebruik
Eenmaal klaar moest het park na-
tuurlijk ook onderhouden wor-
den. Voor het beheer is een aparte 
Stichting in het leven geroepen, 
bijgestaan door de gemeente voor 
klussen zoals gras maaien, bomen-
onderhoud en de benodigde keu-
ringen. Voor het overige onderhoud 
zijn regelmatig vrijwilligers in touw. 
Zij haken aan bij de acties van het 
Oranjefonds als NL Doet en Buren-
dag om samen te klussen. 
Het leukste is natuurlijk dat het 
diverse gebruik ook van de grond 

komt. Om feestjes te kunnen vieren 
is er een buurtbarbecue gebouwd 
en al bij diverse gelegenheden uit-
geprobeerd. Activiteiten rond ‘Meer 
bewegen voor ouderen’ kunnen hier 
gehouden worden, net als educatie-
ve activiteiten door de scholen. Ook 
voor het afscheidsfeest van een juf 
of de Buitenspeeldag blijkt het park 
een aantrekkelijke plek. En, elke dag 
zijn er spelende kinderen die, dicht-
bij huis, natuur in alle seizoenen 
kunnen beleven.

Tot slot
Bij de opening in 2013 kreeg de 
Bleijke als eerste park in Nederland 
het Duurzaamheidspaspoort NL 
Greenlabel A voor buitenruimten. 
Deze score is ondermeer gebaseerd 
op duurzaam materiaalgebruik en 

hergebruik, biodiversiteitsbevor-
dering, relatie mens en omgeving.
Wensen blijven er natuurlijk altijd 
over, zoals op korte termijn meer 
vrijwilligers voor het onderhoud 
en wat geld voor het uitvoeren van 
activiteiten. Voor het overige bezit 
Hengelo een pareltje.

Informatie: Stichting Dorpsbelang Hengelo 
www.dbhengelo.nl (Gerard Berenbroek)
www.coolnature.nl
www.bureauniche.nl
www.charp.nl 
Jacqueline Kiwitz is regioconsulent West-
Achterhoek van Springzaad.

Boven: Zelfs met een klein beetje losliggend materiaal, zoals een paar rietsten-

gels kun je spelen. Rechts: Omhoog kan op verschillende manieren.

Verschillende doelgroepen maken gebruik van het park. 

(foto’s: Gerard Berenbroek)
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