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Spelen in de natuur

Cool nature is een plek waar 
kinderen in de natuur een 
hut kunnen bouwen, lekker 
door de bosjes struinen en 
kunnen kliederen met zand 
en water. Een plek waar ze 
bloemen kunnen plukken, 
archeologische ‘schatten’ 
kunnen ontdekken, van een 
kabelbaan roetsjen en met 
de restanten van een boot 
kunnen spelen. Geen beton 
en wipkippen, maar gras en 
modder aan de broek. 
Zo’n plek hebben we 
samen gerealiseerd op het 
archeologisch veld in uw 
wijk. Een plek om te spelen, 
bewegen én leren. Daar zijn 
we best trots op en graag 
bedanken we iedereen die 
hieraan een bijdrage heeft 
geleverd.

Nieuwsbrief

Op zondag 3 juni, tijdens de 
landelijke Dag van het Park, 
opende wethouder Frank van 
Rooijen de nieuwe, natuurlijke 
speelplek in uw wijk.

Er was tijdens de openingsdag 
van alles te doen. Van zand-
sculpturen tot diverse activiteiten 
rond het ‘Jaar van de bij 2012’ tot 
sporten. Ook hadden we de pri-
meur van de in gebruikname van 
de Lingemobiel, een klaslokaal 
op locatie, van Stichting Boer-
derij Lingezegen. Stichting NME 
Overbetuwe, onze aanbieder van 
natuur- en milieu educatie, 
presenteerde op deze dag ook 
haar nieuwe logo en huisstijl.

Mede dankzij vrijwilligers van de 
zandsculptuurgroep Carve Diem 
(carvediem.nl), Stichting NME 
Overbetuwe en Stichting Boerderij 
Lingezegen, de Gelderse Sport 
Federatie en de bezoekers, was 
het een prachtige middag, waar 
we met plezier op terugkijken. De 
regen en de kou hielden helaas 
veel mensen thuis, maar in de 
prachtige week voor de opening 
zagen wij al hoe het nieuwe speel-
veld door u gebruikt wordt.  

Om er te spelen, sporten en 
archeologieles te krijgen, te 
picknicken en er kinderfeestjes te 
vieren... het kan en mag allemaal!

Speelplek mogelijk gemaakt 
door provincie Gelderland
Onder de naam Cool Nature heeft 
de provincie Gelderland het 
initiatief genomen om meer plek-
ken in Gelderland te laten aanleg-
gen waar kinderen buiten kunnen 
spelen.

Het project Cool Nature is onder-
deel van het klimaatprogramma 
‘Aanpakken en Aanpassen’ van 
de provincie Gelderland. Cool 
Nature levert een bijdrage aan kli-
maat- en hittebestendige dorpen 
en realiseert mooie speelnatuur 
voor kinderen. Kortom: goed voor 
de natuur, goed voor een dorp, 
goed voor kinderen en dus goed 
voor de toekomst. Gemeente 
Overbetuwe kon Cool Nature in 
Elst realiseren met hulp van de 
provincie, die een fl inke subsidie 
heeft gegeven. Daar zijn wij heel 
blij mee! Want ook in onze groene 
gemeente willen wij graag natuur-
lijke speelplekken aanleggen. Het 
veld in Westeraam is een prach-
tige start.

Cool Nature in Westeraam 
is offi cieel open
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Hoe de speelplek vorm kreeg
De ideeën voor het ontwerp van Cool Nature komen 
vooral vanuit de leerlingen van de scholen rondom 
het veld. Een groep leerlingen van alle drie de 
basisscholen in De Zon heeft meegedacht over het 
ontwerp en aangegeven welke onderdelen zij graag 
hierin terug wil zien. Ook een aantal middelbare 
scholieren heeft aangegeven op welke manier zij 
het veld wil gebruiken. Daarnaast hebben inwoners 
van Westeraam meegedacht in de vorm van een 
klankbordgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van 
Wijkplatform Elst-Oost, de basisscholen uit De Zon 
en middelbaar onderwijs Het Westeraam, Stichting 
NME Overbetuwe, kinderopvangorganisatie De Kik-
kerkoning, Stichting De Driestroom en een inwoner 
uit Westeraam. Ook hebben wij bij de realisatie van 
Cool Nature enthousiaste medewerking gekregen 
van historische vereniging Marithaime, de GEM 
Westeraam en het Waterschap Rivierenland. 
Ontwerpbureau BTL Advies B.V. heeft alle ideeën 
gebundeld en het ontwerp gemaakt. BTL Realisatie 
B.V. heeft de speelplek aangelegd.

Wat gebeurde hier heel lang geleden?
In het gebied zijn archeologische vondsten gedaan, 
waaronder resten van een Romeinse tempel en een 

landelijke Romeinse nederzetting uit het jaar 100. 
De Romeinen en Bataven woonden hier lang geleden 
al. Het archeologisch veld is aangewezen als Rijks-
monument. Dat betekent dat er voor de aanpassin-
gen aan het veld overleg is geweest met de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. De archeologie 
die in de grond zit moet bewaard blijven. Om deze 
bodemschatten niet te verstoren mag er niet dieper 
dan 50 centimeter gegraven worden. Daarom zijn de 
meeste speelaanleidingen in de al bestaande wallen 
geplaatst. Om bomen te kunnen plaatsen op het mid-
denveld zijn verhogingen aangebracht. De helft van 
het veld is open gebleven, zodat er ruimte blijft voor 
sport en spel.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer weten over Cool Nature in Elst, neem 
dan contact met ons op via telefoonnummer (0481) 
362 300 of e-mail info@overbetuwe.nl. U vindt ook 
meer informatie op www.coolnature.nl.

Schade graag melden
Ziet u dat er schade is ontstaan aan de speelplek, of 
zijn er andere ongeregeldheden? Meld het ons alstu-
blieft via bovengenoemde contactgegevens.


