
Spelen, leren en bewegen 
in een natuurlijke omgeving

Cool Nature
Park Meeuwstraat

Didam



Spelen met 
takken, zand en water

Cool Nature
Herinrichting Park Meeuwstraat
Gemeente Montferland is bezig om een groe-
ne speelplek aan te leggen in het park aan 
de Hengelderweg, ter hoogte van de Meeuw-
straat. Het park ligt in de buurt van de school. 
Het is bijna twee hectare groot. De gemeente 
Montferland wil dit park opnieuw inrichten. Het 
is de bedoeling dat het een gebied wordt waar 
je op veel verschillende manieren buiten kunt 
spelen. 

bron: http://www.speeldernis.nl/publicaties/speelnatuurindestad



Avontuurlijke, toegankelijke 
        plekken in de natuur

Het doel

Doel is een door de omgeving gedragen inrichting van het park aan de 
Meeuwstraat te Didam met ontmoetingsplekken waarin ruimte is voor “Cool 
Nature” natuurlijk spelen, naast andere (speel)functies en gebruik door 
verschillende doelgroepen. Door de herinrichting ontstaat meerwaarde in het 
recreatief gebruik van het park door o.a.(school)jeugd, recreanten, 
hondenbezitters, omwonenden etc.
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Ontwerptraject met scholen

De basisscholen de Toorts en het Kompas 
zijn eind 2009 gevraagd om mee te werken 
aan het project. Onder het motto; 

Gemeente Montferland is met spoed op 
zoek naar: kinderen met speel-ervaring 
die het een uitdaging vinden om mee te 
denken over een avontuurlijke speelplek. 

In het voorjaar 2010 hebben twee scholen 
met groep 8 meegewerkt aan het ontwerp. 
De lessen werden begeleid door een des-
kundige van het bureau Niche.



Presentatie

Gemeente Montferland en bureau Niche hebben een presentatie gegeven 
aan de klas. Een deel ging over speelnatuur en een deel over de vraag van de 
gemeente. Doel was om leerlingen te leren wat het verschil is tussen speelna-
tuur en een gewone speelplek. Ook maakten ze kennis met de plannen van de 
gemeente Montferland en werd de opdracht duidelijk uitgelegd.



Enorme enthousiaste scholieren 
bouwen “Cool Nature”

De opdracht 

De gemeente heeft aan de kinderen gevraagd om in de rol van een profes-
sioneel ontwerpbureau mee te denken over de inrichting van dit nieuwe 
speelpark. Ze ziet het liefst dat er veel gebruik gemaakt wordt van natuurlijke 
speelelementen en natuurlijke speelaanleidingen. Het nieuwe park moet het 
vrije spelen van kinderen in en met de natuur bevorderen. Er is voldoende 
uitdaging voor alle leeftijden. 



Provincie Gelderland wil met het project 
COOL NATURE op diverse plaatsen in 
Gelderland avontuurlijke, toegankelijke 
en natuurlijke plekken opzetten. Prach-
tige plekken met spannende natuur waar 
iedereen van jongs af aan regelmatig komt. 
Waar kinderen kunnen spelen, leren en be-
wegen. En waar jongeren hun plekje kun-
nen vinden. Voor kinderopvang, scouting, 
natuurlessen met school of verjaardags-
partijtjes, maar vooral ook om dagelijks 
naar toe te gaan.





Ontwerpen, hoe doe je dat?

Stap 1 – Informatie verzamelen
Stap 2 – Bezoek aan een bos
Stap 3 – Programma van Eisen
Stap 4 – Brainstormen in het park
Stap 5 – Keuzes maken
Stap 6 – Uitwerking en presenteren



Het ontwerpproces: 
schetsen in het veld...

Tot slot

De in dit boekje afgebeelde plannen en maquettes zijn door de leerlingen van 
groep 8 van de basisscholen de Toorts en het Kompas ontworpen. Met veel 
enthousiasme is gewerkt aan de plannen en zowel leerlingen als de gemeente 
Montferland zijn erg benieuwd naar de spannende vervolgstappen! 



Meer informatie
www.coolnature.nl

Dit boekje is tot stand gekomen met 
de medewerking van:

Cool Nature wordt 
ondersteund door 
Provincie Gelderland

Cool Nature samengevat

•  Spelen, leren en bewegen in een 
natuurlijke omgeving

•  Gemeente of andere terreineigenaar 
verantwoordelijk, provincie 
ondersteunt

•  Integrale aanpak
•  Locaties 2 tot 5 hectare groot en 

dichtbij gebruiker
•  Locaties d.m.v. zonering geschikt 

voor zoveel mogelijk leeftijdsgroepen 
en activiteiten

•  Ontwerp komt tot stand samen met 
kinderen en/of jongeren

•  Community of Practice


