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Op 30 juni opende natuurspeelplaats Het Eiland in
Gouda Oost haar hekken. Een verrijking voor de
buurt, en nu al druk bezocht door bezoekers uit
heel Gouda. Een heerlijke plek voor jong en oud
om ervaringen op te doen met natuurlijke materia-
len als zand, water, takken en klimtouwen om zo
samen te spelen in en met de natuur.

Het plan is ontstaan uit een ontmoeting tussen Loes
Ostendorf, voormalig leerkracht van basisschool Wereldwijs in
de wijk Gouda Oost, en Lies van der Oord, oud-Ridderslag-
ouder en logopedist in die wijk. Ze kwamen elkaar voorjaar
2016 tegen op een wijkbijeenkomst in het Nelson Mandela
Centrum waarin plannen konden worden geopperd over de
besteding van gemeentegeld ter bevordering van de open -
bare gezondheidszorg. Beiden bleken een droom te koeste-
ren om in de wijk een plek te hebben waar met zand en water
gerommeld kon worden. Loes had zelfs al een ideale locatie
op het oog: een braakliggend stukje niemandsland op loopaf-

stand van de school, alleen bereikbaar met twee bruggetjes.
Ook had Loes al eens aan haar leerlingen van Wereldwijs
gevraagd om hun liefste speelwensen op papier te zetten. 
Lies en Loes schreven onder tijdsdruk hun plan en dienden
dat in. Het werd helaas afgewezen omdat niet onomstotelijk
bewezen was dat buitenspelen de openbare gezondheids-
zorg bevordert. Ze lieten het er niet bij zitten, en betrokken
Petra Otten, oud-medewerkster Spel en Opvoeding, en Irene
Tielman van het wijkteam Oost erbij. Een nieuwe aanvraag
werd geschreven met onderbouwing vanuit de jeugdartsen
van de GGD en met artikelen uit antroposofische hoek. Ook
werden de juiste personen in gemeente Gouda warm ge -
maakt voor het plan. 

We vragen ontwerper Donny Thieme, samen met Mariska
eigenaar van Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur
en vader van drie Ridderslag-kinderen, naar het ontstaan van
deze natuurspeelplaats.

Hoe ben jij bij dit initiatief betrokken geraakt?
Het wijkteam van Gouda Oost wilde wel een bedrag vrijma-
ken voor een opdracht voor een voorlopig ontwerp van de
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natuurspeelplaats. Toen kwamen wij als Bureau RIS in beeld:
Lies was destijds al betrokken geweest bij de eerste verbete-
ringen van het schoolplein van de Ridderslag, en zo kenden
wij elkaar. Onze visie op natuurlijk spelen is precies waar de
initiatiefnemers naar op zoek waren. Het uitnodigen aan kin-
deren om gezond te bewegen, het verantwoord gevaarlijk
kunnen spelen, het experimenteren met ongevormd materi-
aal, het leren risico’s in te schatten, het kunnen verbinden met
de natuur en het komen tot samenwerken in het spelen, dat
is waarvoor wij staan. Zo lag ons ontwerp in het verlengde van
hun wensen. 
We hebben voor het merendeel kunnen aansluiten op de
wensen van de leerlingen. Daarbij hebben we een keus
gemaakt voor objecten die door meerdere kinderen geza-
menlijk gebruikt kunnen worden, zoals een uitdagende 
klimstructuur in de vorm van grote lisdodden met netten als
spinnenwebben, een zandfabriek en twee grote zand- en
waterspeelplekken met stromend water. Verder is er een hoek
waar kinderen hutten kunnen bouwen en een speelheuvel
met een hoge glijbaan. 

Wat maakt deze natuurspeelplaats speciaal?
Deze locatie is echt bijzonder en heeft, ondanks dat de speel-
plaats nog maar recent is aangelegd, al sfeer. De speelplaats
ligt tussen twee flatgebouwen in een achterstandswijk. De
gezinnen die daar wonen hebben voor het eerst een stuk
aantrekkelijke speelnatuur op loopafstand. Op de eerder aan-
gelegde speelplekken in de buurt zie je statische speeltoestel-
len met kille (stalen) toestellen, waar je als kind relatief snel op
bent uitgekeken en waar geen fantasiespel en dynamiek in zit.
In deze wijk was een speelplek met natuurlijke materialen heel
hard nodig. Kinderen gaan weinig naar buiten, wordt niet
gestimuleerd door ouders, vervelen zich, doen weinig zintuig-
lijke ervaringen op waardoor er weinig basis is voor het latere
leren op school. 
De initiatiefnemers en RIS hopen hierdoor bij deze kinderen
een basis te leggen voor eerbied voor en verbinding met de
natuur, zodat ze meer zorg gaan dragen voor hun gezondheid
en voeding, en zich willen inzetten voor een duurzame
samenleving.
Wat nog meer vrij uniek is aan deze speelplaats, is dat hij
nadrukkelijk ook geschikt is voor mindervaliden van alle leef-
tijden. Inclusief spelen en ontmoeten in de breedste zin van
het woord was het uitgangspunt. De paden zijn goed
begaanbaar met rolstoel en rollator. Kinderen in een rolstoel of
kinderen met een beperking kunnen met water en zand spe-
len met andere kinderen bij de door het zonnepaneel aange-
dreven waterbaan, zandfabriek of bij de waterpomp met 
verbrede zwengel. Bij de picknickbanken kunnen ze aan-
schuiven aan de overstekende tafelbladen.

Wat waren je uitgangspunten voor dit ontwerp?
Het ontwerp hebben Mariska en ik samen gemaakt, zoals we
dat meestal doen. Dit is bij ons een redelijk organisch proces
waarin we beiden in het project groeien en al visualiseren hoe
de plek gaat werken voor de gebruikers/kinderen en ouders.
Het maken van een goed ontwerp in onze ogen is een puzzel
van allerlei verschillende aspecten zoals leeftijdsgroepen rou-

tes, massa, ruimte, ecologie die op de juiste manier in elkaar
moet vallen.
Deze aspecten waren in dit ontwerp onder andere: samen
spelen en ontmoeten, sociale cohesie, zintuigelijke ervaringen
opdoen, fijne motoriek, balanceren, verantwoord gevaarlijk
spelen, ontdekken, leren samen spelen, inclusief spelen dus
ook uitdagingen voor kinderen met een beperking, aantrekke-
lijk voor mensen van verschillende leeftijden en achtergronden.

Hoe is de keuze voor deze indeling en speel -
objecten tot stand gekomen? 
We hebben het terrein verdeeld in drie zones. Ten eerste een
zand- en waterspeelplek met direct toezicht en afscherming
van de speelsloot voor allerkleinsten. Bij de nieuw gegraven
speelsloot een uitdagende zand- en waterspeelplek bij, in en
over de speelsloot voor de wat oudere kinderen. In de verste
hoek hebben we gekozen voor een aantrekkelijk klim- en
klauterstructuur voor alleroudsten, die ze uitdaagt hun gren-
zen op te zoeken. Deze zones hebben we met elkaar verbon-
den met een slingerend, rondgaand pad waarover je de totale
natuurspeelplaats goed kan beleven. Door middel van een
uitgebalanceerd beplantingsplan proberen we per zo de juiste
maat en schaal qua beplanting voor verschillende leeftijds-
groepen te creëeren. Zo wordt rond om de zandspeelplaats
voor de kleine kinderen ook lagere beplanting, zoals meer-
stammige heesters aangeplant. 

Wie heeft het allemaal bekostigd?
Dat was een hele zoektocht, aangezien Gemeente Gouda
geen geld beschikbaar stelde. Wel hebben we het maximale
schenkingsbedrag mogen ontvangen van GoudApot, een
fonds voor locale initiatieven. De werkgroepsleden, later vere-
nigd in een stichting, hebben er anderhalf jaar een dagtaak



aan gehad om allerlei fondsen en instellingen aan te schrijven.
Dat is uiteindelijk gelukt: het bedrag van 150.000 euro is via
fondsen en donaties verworven. Ook hadden we het geluk
dat ergens eind 2017 een project van de Provincie niet door-
ging en zij het geld aan ons toezegden. Het was een kwestie
van overal bekendheid en sympathie krijgen. De gemeente
heeft medewerking verleend in de vorm van een bruikleen-
overeenkomst, onderzoeken en vergunningen. Wij waren de
eerste pilot voor de nieuwe medewerker burgerparticipatie
van Gemeente Gouda.

Wat waren de hobbels op de weg?
De aanloop naar de uitvoering was nogal complex. Er was
onderzoek nodig naar de kwaliteit van bodem en water en
archeologie, we hebben contact gehad met de stadsecoloog,
met de gebiedsregisseur, met het hoogheemraadschap en zo
verder. Er is een inventarisatie gemaakt van flora en fauna. Het
terrein is omzoomd met hoge populieren en enkele moesten
vanwege hun slechte conditie of omwille van het ontwerp
gerooid of gesnoeid worden. Omdat in deze bomen mogelijk
vleermuizen zouden broeden mochten ze niet voor de bouw
gerooid, en was het spannend of de kapvergunning op tijd
rond kwam.
Ook is een amateur-archeoloog bij het uitgraven van de speel-
sloot aanwezig geweest. De locatie staat aangemerkt als
archeologische vindplaats, er zou mogelijk een Middel eeuwse
boerderij in de bodem te vinden zijn. Deze is tijdens de uitvoe-
ring niet gevonden, maar wel werd er onder meer een gouden
armbandje van twee eeuwen geleden opgegraven!

Waren er meevallers? 
Doordat we vlak voor kerst 2017 nog een laatste bedrag toe-
gezegd kregen, konden we besluiten het hele plan door te
laten gaan. Begin januari hebben we een aannemer gekozen.
De uitvoering verliep erg soepel, aannemer MultiTuin en

Landschap heeft constructief meegedacht. We hadden veel
voorspoed voor wat betreft de weersomstandigheden tijdens
de uitvoering. Een week voor de opening kregen we vierhon-
derd heesters cadeau van een kweker. Vrijwilligers hebben
deze in de avonduren in de grond gezet. Dat geeft het terrein
momenteel een mooie aanblik, ondanks dat er nog gestart
moet worden met het officiële plantwerk. Het was ontroerend
te zien hoe de kinderen uit de wijk deze hete zomer om de
dag de struiken hebben watergegeven. We hoefden maar
met gieters aan te komen zetten en ze werden uit onze han-
den getrokken.

Wie zorgt er voor het onderhoud? 
We hebben een groep vrijwilligere sleutelhouders, bestaand
uit omwonenden, die om acht uur ‘s ochtends de hekken
opent en met zonsondergang weer sluit. Dit om vandalisme
te voorkomen. Verder zijn er vrijwilligers voor het wieden van
het onkruid (nu hard nodig) en voor andere klussen. Hierbij zijn
mensen altijd welkom zich aan te sluiten!

Is het terrein al helemaal klaar?
In het najaar gaan we het beplantingsplan uitvoeren, dan ver-
schijnt er een verscheidenheid aan heesters en bomen op het
terrein. Gedacht is aan grote biodiversiteit en bijenplanten,
ook voor de imker die naast het terrein woont. Die moeten
gaan uitgroeien, en over jaar of drie biedt de beplanting meer
verstop- en struinmogelijkheden. De natuurspeelplaats wordt
met de tijd steeds mooier en avontuurlijker. 
Een natuurspeelplaats is een dynamische plek, dus het
brengt onderhoud met zich mee dat deze dynamiek volgt en
faciliteert. 

Wat vind je van het resultaat?
In de eerste maand na de opening, waarbij de nieuwe naam
Het Eiland onthuld werd, telden we per dag honderd tot twee-
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honderd kinderen. Het weer werkte mee: het bleef de hele
maand warm. Op het terrein is op elk moment van de dag
een plekje in de zon of in de schaduw te vinden, en de kinde-
ren genoten van een plons in de speelsloot.
Aan een picknicktafel waarop een vrijwilliger een schaakbord
had ingebrand werd door oud-Ridderslag leerling Jarien
schaakles gegeven aan de kinderen.
Behalve kinderen met hun (groot)ouders vinden ook scholen
en de buitenschoolse opvang de weg naar Het Eiland. Ik tref
er alle soorten bezoekers vanuit de hele stad, kinderfeestjes,
kinderdagverblijven, groepen moeders uit de directe omge-
ving die ’s avonds bijeenkomen, opa’s en oma’s met kleinkin-
deren. Het is verbluffend om het grote aantal mensen te zien,
ik ben erg tevreden en best een beetje trots 😊.

Wat is er anders op dit terrein dan op het
schoolplein van de Ridderslag?
Het schoolplein van de Ridderslag kent wel al enkele aspec-
ten van het natuurlijk spelen, zoals zand- en waterspel en
losse materialen. Maar op Het Eiland heb je als kind het idee

Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur uit Gouda
is een ontwerpbureau gespecialiseerd in natuurlijk spelen.
Vanuit onze visie om kinderen en natuur met elkaar te ver-
binden, hebben wij sinds de oprichting in 2010 aan ruim
120 projecten gewerkt, waarvan 25% voor de natuur- en
recreatiesector, 25% voor gemeenten, 30% voor onder-
wijsinstellingen, en 20% voor de kinderopvang.

Vanuit onze passie en visie dragen wij ons steentje bij aan
een duurzame en circulaire samenleving. Ieder project
dient een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikke-
ling van kinderen, de soortenrijkdom in flora en fauna, de
maatschappij, het klimaat en de toekomst van de aarde.

Naast klimaatadaptief ontwerpen streven wij ook naar een
inclusieve buitenruimte; dat wil zeggen dat de buitenruimte
voor iedereen toegankelijk is, ongeacht een verstandelijke
of fysieke beperking.

Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur
www.bureauRIS.nl
Bouwmeesterplein 1
2801 BX Gouda
0612864444
Info@bureauRIS.nl

dat je echt in de natuur bent waar je op onderzoek uit kan
gaan, zoals op tijgerjacht of expeditie. Je kan bijvoorbeeld
over de speelsloot klauteren aan een touw, maar je kan er ook
voor kiezen om als een avonturier dwars door de rivier te
waden. Eigenlijk is de enige begrenzing voor de kinderen dat
de poorten ’s avonds met zonsondergang dichtgaan….

I N T E R V I E W  D O O R  L I E S  V A N  D E R  O O R D ,  

O U D - O U D E R  E N  L O G O P E D I S T  O P  D E  R I D D E R S L A G .

Meer informatie is te vinden op: www.speleningoudaoost.nl of op Facebook. Hier is de

plattegrond en aanrijdroute te vinden, alsmede foto’s van de stadia van aanleg en van de

feestelijke opening.

Een verjaardag op Het Eiland
Een verslag van moeder Wanda van Annelotte
en Frida, klas 5
Het was zondag een mooie nazomerdag, onze tweeling
(Annelotte en Frida klas 5) was jarig en we zaten binnen koffie
en taart te drinken. De buren waren er, en zij waren van plan
om naar ’de nieuwe speeltuin’ te gaan. We gingen graag
mee, aangezien het er zulk lekker weer voor was. Op de fiets
achter elkaar aan. Buurvrouw en ik raakte een beetje achter-
op, waardoor we de groene speeltuin niet zo makkelijk kon-
den vinden. Hij ligt naast de Voorwillenseweg, en hoewel ik er
al verschillende keren langs ben gefietst, had ik hem nog niet
echt waargenomen.
Wij zigzagden door de wijk, vroegen het nog aan een groepje
kinderen en vonden toen Het Eiland; een oase tussen de flats.
De kinderen hingen al in de touwen boven het water, de jon-
gens pompten aan de grote pomp en trokken gauw hun kle-
ren uit. Het is een heerlijke speeltuin. Er is een groot klimrek,
een glijbaan, wiebelplanken in het water; er is genoeg te
doen. Alles van hout en in het groen.
Wij zaten gezellig aan een van de grote houten tafels. Er is
genoeg plek ook voor de volwassenen. Uiteindelijk waren de
kinderen allemaal kletsnat en wilden ze niet naar huis, ze wil-
den alleen blijven en dat mag…een ander keertje.
We hebben een heerlijke middag gehad en komen vast nog
vaak naar Het Eiland.
Uitspraak van de kinderen
:
'Wat vonden jullie van de speeltuin?'
Annelotte: 'Oh gewoon leuk'
Frida: 'Het leukste waren de planken in het water en de tou-
wen eroverheen.'

W A N D A  M I C K E
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