Aanleiding

Vrij spel voor de beleving
Het langste groendak ligt misschien wel in Groningen. De daktuin vormt een enorme binnenplaats van De Frontier. Dit langgerekte apWelkom bij Donkergroen, waar het gras groener is. Waar de inspiratie voor het oprapen ligt. Donkergroen is een landelijk werkende
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enkeleofaangroenonderhoud. Liever zwijgen we eerst en luisteren we naar ‘de wens achter de vraag’ van opdrachtgevers. Een wens die altijd
passingen. De Frontier wordt een fraai technisch hoogstandje met vele praktische uitdagingen. Het puzzelen kan beginnen!
terug te voeren is op de wijze waarop het ‘groen’ door de gebruiker moet worden beleefd. Ons statement is niet voor niets: vrij
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spel voor de beleving. En van daaruit kunnen we alle registers open trekken.

Sterrenpret - Apeldoorn
Het vakmanschap van Donkergroen is veelzijdig als de natuur zelf. Dagelijks zijn onze tuin- en landschapsontwerpers, projectleiders, uitvoerders en hoveniers overal in Nederland actief betrokken bij uiteenlopende
groenprojecten. Via onze groencases geven we u hier graag een beeld van.

'Lekker babbelen op de grote
keien.
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Kinderopvang

Opdrachtgever: Kinderopvang OOK, Apeldoorn
Project: realisatie buitenspeelplaats

Aanleiding
Kinderopvang OOK onderkent het belang van de buitenruimte om te ontdekken en te leren van de natuur en de seizoenen. Daarom
is Donkergroen gevraagd een ontwerp te maken voor het buitenterrein van kinderdagverblijf Sterrenpret op basis van Kindnatuurlijk
spelen. Het terrein is van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang en dat vormt een flinke uitdaging!
Want ondanks de zeer uiteenlopende behoeftes van kinderen van 0 tot pakweg 12 jaar moet het terrein toch iedereen aanspreken.

Ontwerp

V

anwege het grote leeftijdsverschil tussen de jongste

en zorgt voor extra spanning tijdens het fietsen. Zon en

en oudste kinderen is gekozen voor twee grotendeels

schaduw wisselen elkaar af op de verschillende delen van

gescheiden pleinen waarbij er nog wel een verbinding is

het plein. De hoogteverschillen op het terrein en de pa-

en er onderling visueel contact mogelijk blijft. Op de plek

lenbruggetjes bieden uitdaging voor elke leeftijd. Uitge-

voor de kleinsten schuiven babybedjes makkelijk in en uit

kiende beplanting zorgt voor een maximale seizoensbe-

het dagverblijf, klimmen peuters op boomstammetjes of

leving, bijvoorbeeld door vlindervriendelijke struiken en

gebruiken ze deze als zitplaats om naar de verhalen van

bomen die in het najaar delen van het terrein een kleurig

de juf te luisteren. Op een speelheuvel met geïntegreerde

herfsttapijt geven.

glijbaan kan lekker worden geklauterd. Met mooi weer

						

spelen de peuters in de inloopzandbak en bij ‘slecht’ weer

Blijvend resultaat

waar ze naar hartenlust door mogen banjeren. Ook de ou-

D

dere kinderen vinden volop speluitdaging. Houten land-

wikkeling van kinderen en spreekt hun zelfoplossend ver-

marks zijn doelpaal, buutpaal bij verstoppertje spelen,

mogen aan. Kortom, optimale vrijheid en ondernemings-

tentstok en kapstok voor schaduwdoek inéén. Terwijl de

mogelijkheden binnen alle wettelijke veiligheidseisen.

ontstaan op de verlaagde verharding mooie regenplassen

e doelstelling van OOK is ruim gehaald. Het terrein
daagt uit, stimuleert de motorische en sociale ont-

jongens achtjes crossen zitten de meiden te klessebessen
op de grote keien. Dammen en schaken kan op het zwartwit plaatsje, onder de bomen en tussen de struiken is het
prima picknicken, luieren en beestjes zoeken.

Bijzondere oplossing

D

e speelplaats doet een beroep op alle zintuigen, door
alle seizoenen heen. De voeltegels van boomstam,

kunstgras en andere materialen creëren een koud-warm
sensatie. Variatie in verharding prikkelt de kindervoeten

'Deze buitenspeelplaats prikkelt alle
zintuigen, stimuleert de motorische
en sociale ontwikkeling en het zelf
oplossend vermogen van kinderen.'

'De vlindervriendelijke struiken en bomen
zorgen voor een kleurig geheel.'

