Cool Nature Park de Bleijke

Jan Kersten

Een dorpsprestatie
van formaat
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Waar: Hengelo Gelderland

Zo was het

“Het loopt als een trein. Na de opening op 3 juli
hebben we al weer twee activiteiten georganiseerd
in het park: Burendag en de Open dag met Proeverij. Beide evenementen waren geslaagd. Het park
wordt gebruikt van jong tot oud en ook die combinatie”, aldus een tevreden Gerard Berenbroek van
Stichting Park de Bleijke. Hij is een van de initiatiefnemers van het Cool Nature park dat met steun
van het hele dorp tot stand is gekomen. Het park
ziet er prachtig uit en is in het hart gesloten van
de gemeenschap. Enkele wetenswaardigheden op
een rij.

Een park met een historisch bleekhuisje aan het
water en een oude schaatsbaan die niet meer in
gebruik was. Er was veel achterstallig onderhoud
en veel zwerfvuil. De paden waren amper meer
begaanbaar. Mensen vanuit het verzorgingshuis keken tegen een groene muur aan. Ze wilden graag
uitzicht over het park en het achterliggende veld.
Het water was vervuild met een dikke laag slib
door eenden en teveel voer.
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Het initiatief

Dorpsbelang Hengelo Gelderland nam in samen-

spraak met de gemeente Bronckhorst (afdeling
Groen) het initiatief om van Park de Bleijke een
Cool Nature park te maken. Dorpsbelang Hengelo
heeft met fondsenwerving een aanzienlijk bedrag
(€ 41.000,-) bij elkaar gekregen voor de aanleg van
speelelementen. Dat was een belangrijke opsteker.
Het proces

Gemeente: medewerkers van de gemeente zijn op
excursie geweest naar een aantal Cool
Nature voorbeelden in Gelderland. Daar is de basis
gelegd voor de visie op inrichting en het beheer.
De gemeente is met open vizier in gesprek gegaan

met alle partijen. Vanaf het begin heeft de gemeente heldere kaders gesteld over beschikbare middelen en over de noodzaak van steun van burgers bij
de inrichting en het beheer.
Kinderen: kinderen van twee scholen hebben
plannen gemaakt. Die bestonden uit:
• het verkennen van het park in de stromende regen;
• het maken van tekeningen en maquettes. Jongeren uit het dorp hielpen mee;
• het presenteren van de plannen aan de klankbordgroep met onder andere ouderen van het
verzorgingshuis.
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Door de ogen van een
peuter ziet het er steeds
weer anders uit.
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De eikenboom begint een
nieuw leven als ecotoren.

Verenigingen: Dorpsbelang Hengelo Gelderland,
de IJsvereniging, de Bijenvereniging, de Hoogstambrigade, de Visvereniging, de Cliëntenraad van de
Bleijke, een appartementencomplex voor ouderen,
en de Oudheidkundige vereniging waren in de
klankbordgroep vertegenwoordigd.
Jongeren: met Jeugdjongerenwerk, politie en jongeren uit het dorp is een sessie georganiseerd over
een jongerenontmoetingsplek in het park. Jongeren hebben zelf een ontwerp gemaakt en zo gauw
de vergunning binnen was, gingen ze meebouwen.
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Bijzonderheden

Greenlabel A
Alle speelelementen zijn gebouwd met bomen
uit de omgeving. Dat is ook een belangrijke reden
waarom er een Greenlabel A, de hoogste duurzaamheidscore voor buitenruimtes, is gegeven.
Ecotoren
Veel oude populieren waren in slechte staat en
moesten worden gekapt. Uit de faunascan bleek
dat vleermuizen gebruik maakten van de holen
in de bomen. Kinderen hebben daarop een vleer-

Onbewoond eiland.

Een bewerking van het
ontwerp van de kinderen.

muizentoren bedacht. Dit bouwsel is geschikt om
ook veel andere soorten dieren te huisvesten. Om
deze toren te realiseren is een eikenboom gebruikt.
Een van de eikenbomen, aan de rand van het park,
die op de nominatie stond om te worden gerooid,
kreeg zo een nieuwe bestemming als ecotoren. De
boom is op de gemeentewerf doorgezaagd en er
zijn verschillende compartimenten in gemaakt.
Vervolgens zijn de twee helften weer op elkaar
gezet en zijn er openingen gemaakt voor vleermuizen, vogels, solitaire bijen, insecten en vlinders.

Cool Nature staat voor
• Natuurlijke, avontuurlijke en toegankelijke terreinen (2 hectare of meer) bij
dorpen of in wijken;
• plaatsen waar kinderen vrij kunnen spelen, ontdekken, bouwen, leren en
bewegen in een so-ciaal veilige omgeving;
• Betrokkenheid van kinderen, jongeren en volwassenen bij het ontwerp, inrichting en beheer;
• Klimaatbestendige recreatie om de hoek;
• Natuurlijke ontmoetingsplekken voor jong en oud;
• Kennis en ervaring beschikbaar voor iedereen via www.coolnature.nl.
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