Aanleiding

Vrij spel voor de beleving
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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.

Karakter - Zwolle
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.

'Ook in de winter kan onbeperkt
gespeeld worden, dan kan het
sportveld worden omgetoverd
tot ijsbaan!'
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Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl en www.donkergroenbelgie.be

onbeperk t SPELEN

Opdrachtgever: Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie
Project: renovatie speelterrein volgens “Onbeperkt spelen” concept

Aanleiding
Karakter is het expertisecentrum voor complexe kinder- en jeugdpsychiatrie voor kinderen tot 18 jaar. De werkwijze van Karakter is zo dat er na
intake en diagnosestelling een behandelplan en -voorstel wordt opgesteld. Daaruit kan soms blijken dat het voor kinderen beter is om een poosje
in de kliniek van Karakter te verblijven. Kinderen en jongeren die opgenomen worden, verblijven dan overdag in de kliniek en blijven daar soms
ook slapen. De kliniek ziet eruit als een gewoon huis met een woonkamer, slaapkamer en badkamer. Buiten is er een speeltuin met speeltoestellen
waar na het harde werken volop gespeeld kan worden. Helaas kwam van spelen niet veel meer terecht, omdat door de verbouwing de speelvoorzieningen moesten worden verwijderd.
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zijn gecreëerd door bestaande hagen door te trekken op het
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'Vooral het skelterparcours en
de zelfbedienbare airtrampoline
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rust kan komen. Het middenterrein fungeert als beweegruimte

moeten krijgen voor ontspanning. En dat is de reden waarom

waar je kan fietsen, skelteren en klimmen en klauteren op de
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Bijzondere oplossing
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'De jongeren hebben zelf meegedacht 									
over de graffiti voor hun chillplek.'

