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DAGBOEK NATUURSPEELTUIN

Voor u ligt het ‘Dagboek Natuurspeeltuin’, met hierin een weergave  van de 
highlights van afgelopen jaar!

2018 was een groeizaam jaar voor de Natuurspeeltuin in Park Oosterspoorbaan. 
Dankzij uw steun hebben wij een heel groot deel van onze plannen en dromen 
voor de Natuurspeeltuin kunnen realiseren. Een plek waar kinderen uit de 
verschillende buurten rondom het park kunnen ‘bewegen, spelen, ontmoeten, 
kijken, ruiken, proeven, voelen & beleven’.

Vele omwonenden met helpende handen hebben geholpen met het sjouwen, 
graven, planten, vlechten, koffie zetten, organiseren etc. Zij hebben hebben 
bergen werk verzet. Zo hebben we (fruit)bomen, kruiden en bollen geplant &
spelaanleiding gecreëerd met materialen uit de natuur zoals takken, grote 
keien, boomstammen, een wilgentenen hut & struinbosjes.
Hierdoor kunnen kinderen in de Natuurspeeltuin kennis maken met vlinders, 
vogels en insecten en een verscheidenheid aan gewassen die stadskinderen 
meestal alleen uit de winkel kennen, zoals groenten, kruiden & vruchten. 

Wij kunnen niet wachten totdat het weer voorjaar is!
Wij hopen dat u dan in de gelegenheid bent om het resultaat te komen 
bewonderen. Een uitnodiging voor deze feestelijke gelegenheid volgt begin 
voorjaar.

Groene groet, 
namens de Initiatiefgroep Natuurspeeltuin Park Oosterspoorbaan

Beatrice Beurs
Nathalie Dekker
Mir Habets
Joost de Haan
Joyce Parlevliet
Akke Bink



WILGENTENENHUT 1

FEBRUARI

4

DE EERSTE WILGENTENEN HUT 

“Dit weekeinde hebben de initiatiefnemers van de Natuurspeeltuin 
samen met ouders en kinderen uit de buurt, een wilgentenen hut 

gevlochten. De wilgentenen waren wat aan de korte kant, dus het is 
een klein hutje geworden, maar het resultaat is prachtig! Als er later wat 

langere ‘tenen’ beschikbaar zijn, wordt er misschien ook nog een wat 
grotere hut gevlochten!

Nu zijn we benieuwd naar het voorjaar, als de hut frisse groene blaadjes 
krijgt....”



WILGENTENENHUT 2

DE TWEEDE GROTE(RE) WILGENTENEN HUT

“Nu hebben we de smaak te pakken, samen met kinderen en hun 
ouders uit de buurt vlochten we nu een mooie hut. in het vroege 

voorjaar verschenen de eerste blaadjes. Naast het speeltoestel, met 
een natuurlijke uitstraling, zijn de wilgentenen hutten de eerste echte 

natuurlijke spelaanleiding ”

FEBRUARI

17



DE VOETBAL DOELTJES

In de natuurspeeltuin vind je een combinatie van spelen en bewegen.
Zo hebben we naast de fitness aparaten, spelaanleiding en het 

speeltoestel ook twee mini voetbaldoeltjes geplaatst.
Verderop is een voetbalkooi voor de grotere kinderen.

VOETBAL DOELTJES

APRIL

21



WILGENTENENHUT 2

HET IS VOORJAAR!

Het is nu echt lente!
De zorgvuldig gevlochten wilgentenen zijn ‘aangeslagen’ en laten hun 

eerste frisse blaadjes zien!
Een leuke plek om te spelen of om je te verstoppen...

MEI

15



SPORT & SPEL 
VOOR JONG & OUD

In samenwerking met de initiatiefgroep Buitensporig Sportief hebben 
we 3 buitenfitnesstoestellen in de natuurspeeltuin kunnen plaatsen.

Een ‘win win-situatie’:
Terwijl (groot)ouders  een oogje in het zeil houden op de spelende 

kinderen, kunnen ze zelf gelijk werken aan hun conditie.

JULI

13

FITNESS & SPELEN



BOOMPLANTDAG

DE EERSTE BOMEN & GEMENGDE HAAG

Vandaag hebben we 3 jonge krentenbomen geplant. Deze zorgen in het 
vroege voorjaar voor een ‘wolk’ van witte lentebloesem, daarna hangen 

ze vol met mooie rode bessen en sluiten het seizoen af met mooie 
herfstkleuren!

Als ze stevig genoeg zijn kan je tussen de bomen een hut bouwen of 
‘Boompje verwisselen’

De losse haag, met esdoorn, meidoorn, bottelroos, kornoelje & 
krent is geplant en zorgen voor een extra stukje ‘struinnatuur’ in de 

Natuurspeeltuin.

OKTOBER
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BOLLEN & MOLLEN

BOLLEN PLANTDAG

We zijn vandaag geweldig geholpen door de kinderen van Ludens 
BSO Dino. Ze hielpen 100 voorjaarsbollen de grond in en hebben onze 

toestellen goed getest.
Wij hebben ze verteld over de worm, de mol en andere ondergrondse 
bewoners. De kinderen bleken net zo goed te kunnen voelen als een 

mol! Ze waren erg verheugd bij het graven van de kuiltjes veel wormen 
aan te treffen!

OKTOBER

22



DE CORTENSTALEN PLANTVAKKEN

Op de valreep van 2018 worden eindelijk de cortenstalen plantvakken 
aangelegd.Eigenlijk wilden de bewoners ze zelf in elkaar gaan 
schroeven, maar deskundige hulp bleek hierbij noodzakelijk. 

De bakken moeten nog mooi roestbruin verkleuren, maar liggen
perfect waterpas en klaar om gevuld te worden met heel veel soorten 

‘Eetbaar Groen’ 

PASSEN & METEN

DECEMBER

4



PROEVEN, VOELEN & BELEVEN! 

De drie cortenstalen plantvakken zijn gevuld met de eerste aanplant
Laagstam fruit zoals appel,- peren,- en pruimenbomen, maar ook rode 

bessen, zwarte bessen, kruisbessen en lavendel.
In het voorjaar van 2019 wordt de tweede fase van de beplanting erin 

gezet.

DIT WORDT
‘LEKKER GROEN’!

DECEMBER

12



DE LIJSTERBES

Niet alleen voor mensen, ook voor vogels en andere kleine dieren zijn 
bessen belangrijk! In de gemengde haag vinden ze al meidoornbessen, 

bottels en krenten, op deze winterse dag hebben we nog net op de 
valreep een Lijsterbes in de Natuurspeeltuin geplant. De overige 

beplanting komt in het voorjaar!

BESSEN VOOR DE 
VOGELS

DECEMBER

16



PLANNEN VOOR 2019

We zijn heel erg trots en blij met het resultaat tot nu toe.
Toch hebben we nog een paar wensen, waar we volgend jaar financiering voor 
gaan zoeken.

• In het voorjaar organiseren we een feestelijk moment om de sponsoren 
te bedanken en mensen het geweldige resultaat te laten zien, mogelijk 
in combinatie met de voorjaarseditie van het  Oosterspoorbaan-initiatief 
‘Markt om de Hoek’

• Om de speeltuin beter bereikbaar te maken voor mensen die van een 
rolstoel of rollator afhankelijk zijn, willen we een geschikt pad aanleggen 

• Voor de natuurlijke spelaanleiding willen we graag nog budget odf 
sponsoring zoeken om een (gecertificeerde) horizontale klimboom aan te 
schaffen & te plaatsen.

• Voor het eetbare groen in de cortenstalen plantvakken is nog een 
aanvullend beplantingsplan nodig en extra  zaai,- &plantgoed

• Na 15 mei (IJsheiligen) organiseren we een Zaai- en Plantdag voor planten 
in de plantenbakken, zoals wortels, andijvie, aardappels en kruiden als 
bieslook, salie etc. 

• De initatiefgroep blijft het hele jaar actief met onderhoud van het groen, om 
dit te ondersteunen  en om ook anderen te betrekken, willen we graag een 
op de Natuurspeeltuin gericht onderhoudsplan opstellen, een educatieve 
handleiding voor het gebruik en onderhoud van het eetbare groen 

WE GAAN ER SAMEN 
VOOR ZORGEN....

2019



PUBLICITEIT

Velen weten de Natuurspeeltuin al te vinden!
Direct omwonenden zijn betrokken bij de planvorming en de realisatie 
van de speelplek. Tijdens de verschillende ‘Markt om de Hoek’ edities 
van het afgelopen jaar, bemanden de initiaitiefgroep een ‘info-kraam’ 
om iedereen naast de verstuurde emailberichten, zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden.

Verder zijn er nieuwsbrieven verspreid en hebben wij een eigen pagina 
op de website van Park Oosterspoorbaan.
Daarnaast zijn de nieuwste ontwikkelingen in woord en beeld, te volgen 
via de verschillende social media kanalen, zoals instagram & facebook

Website: oosterspoorbaan.nl
Facebook: https://www.facebook.com/projectoosterspoorbaan
Instagram: https://www.instagram.com/oosterspoorbaan
Twitter: https://twitter.com/parkoosterspoor


