Een Cool Naturepark: je gaat ervan houden!

Cool Naturepark ‘De Bleijke’ in Hengelo
Vanuit het klimaatbeleid van de provincie Gelderland (2010-2012) zijn twaalf grote
‘coole’ natuurspeelterreinen gerealiseerd en in de harten gesloten van de Gelderse
dorpen en wijken. De subsidiepot is leeg, maar de kennis en ervaring die is opgedaan
moet beschikbaar blijven voor iedereen. Bureau Niche beheert de site van Cool Nature
om de kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde partijen.
Een Cool Naturepark is geen doorsnee park; het is een ruige natuurspeelplek van minimaal
twee hectare op loopafstand van basisscholen en dicht bij de bewoners van een dorp. De
inrichting van het park is helemaal bedacht door kinderen van basisscholen, inclusief de
ontwerpen voor de houten speeltoestellen. ‘Enkele gemeenten verruilden bestaande plannen
voor een ‘gewone’ speelplek voor een Cool Naturepark. Andere gemeenten richtten er
speciaal nieuwe gebieden voor in’, vertelt Jan Kersten van Bureau Niche. Nu de Gelderse
subsidie gestopt is, mag het Cool Natureproject niet stoppen, vinden zowel de provincie als
Bureau Niche: ‘De parken zijn zo mooi en de reacties zo positief dat dit concept meer
navolging moet krijgen. Het hele concept ligt van a tot z uitgewerkt klaar. Met een relatief
kleine investering haalt een gemeente een project binnen waar heel veel gemeenteafdelingen
vrolijk van worden. En niet onbelangrijk: ook de bewoners.’
Kruisbestuiving
Het beleid van verschillende gemeentelijke afdelingen kan in één project worden
samengevoegd. De kruisbestuiving van speelbeleid, jeugdbeleid, groenbeleid, lifestyle,
natuur- en milieueducatie én burgerparticipatie levert elke gemeente een fraai stuk
speelnatuur op waar jonge kinderen spelen en ravotten, de jeugd lekker chillt en waar ouders
picknicken. Dat blijkt uit de evaluatie van de eerste twaalf projecten. Kersten: ‘De meeste
gemeenten pakten het project op vanuit de afdeling(en) groen, spelen en ruimtelijke
ontwikkeling. Maar ook andere afdelingen werden bij het project betrokken. Een perfect

voorbeeld van geslaagde samenwerking én burgerparticipatie. In veel gevallen onderhouden
kinderen, ouders, vrijwilligers en plaatselijke organisaties de parken samen met de
gemeente.’

Kinderen aan de basis
Een vereiste binnen Cool Nature is dat basisscholieren meedenken over het ontwerp en de
inrichting van een park. Bij de bestaande projecten resulteerde dat in fantasievolle
kunstwerken, speeltoestellen en inrichtingsvondsten. Dat zorgde voor een grote
betrokkenheid en enthousiasme bij ouders, scholen, bewonersgroepen en dorps- of wijkraden.
‘Het is belangrijk dat kinderen aan de basis staan van de plannen’, benadrukt Kersten. ‘Zo’n
park is een natuurplek in de buurt waar je van jongs af aan komt. Je groeit er op en krijgt
binding met de plek: je gaat ervan houden. Daarbij hebben deze grote terreinen, mits goed
ingericht, op ecologisch gebied ook nog wat te bieden.’
Navolging
Voor een deel gaat het nu vanzelf. In diverse Gelderse gemeenten ligt nu een Cool
Naturepark en krijgen ze navolging. Zo zoekt de gemeente Montferland al naar andere
plekken waar ze speelruimte en groen kunnen combineren en natuurlijk ook inrichten. In
Hengelo in de gemeente Bronckhorst werkte het hele dorp samen. Daar ligt het park dichtbij
het centrum in de overgang naar het buitengebied. Er is een stichting opgericht waarin weer
allerlei verenigingen zitten om het beheer en het gebruik van het park te regelen. De
groendiensten van de gemeente werken ook vaak mee. Bovendien zetten zij het park in als
werkervaringplek. Zo zijn in Rheden en Groesbeek vergelijkbare plekken aangelegd.
Concept ligt klaar
Voor wie geïnteresseerd is in Cool Natureprojecten ligt het concept klaar bij bureau Niche.
En voor wie de projecten met eigen ogen wil bekijken organiseert Niche regelmatig
thematische excursies.

