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.

de TOVERVIS - DRACHTEN
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 roetsjen en glijden van de
glijbaan.

Donkergroen
Harste 5 - Postbus 145 - 8600 AC Sneek
Tel. (0515) 41 73 25 - Fax (0515) 42 63 25
info@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl

Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl en www.donkergroenbelgie.be

Kinderopvang

Opdrachtgever: Cat alpa Kinderopvang, Drachten
Project: realisatie buitenspeelplaats

Aanleiding
Catalpa Kinderopvang heeft meerdere kindercentra in de regio. Voor De Tovervis, een nieuwbouw kinderdagverblijf voor 0- tot 4-jarigen,
wilde Catalpa het over een andere boeg gooien waar het gaat om inrichting van de buitenspeelplaats. Onder het motto ‘Weg met de wipkip,
leve de natuur’ zijn we gevraagd onze ruime ervaring in Natuurlijk Spelen in te zetten voor een ontwerp waarin natuurlijke, oorspronkelijke
materialen de kleintjes alle ruimte geven om hun eigen natuur te volgen.

Ontwerp
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wetse glijbaan, de spannende palenbrug, hobbelige paad-

meeste kleuters geen baby meer zijn. Uitgangs-

jes tussen bomen en struiken, grote en kleine keien… de

punt in ons ontwerp is daarom een uitgekiende balans

speelplaats kent enorm veel variatie en nodigt uit om alle

tussen rust en gevarieerde actie voor alle aanwezige

zintuigen te gebruiken. En juist door dit gevarieerde aan-

leeftijden. Het kleine grut moet heerlijk kunnen lig-

bod kunnen kinderen kiezen en gaan ze alleen over hun

gen, kruipen en rollebollen op een zachte grasweide

eigen grenzen heen als ze die uitdaging zelf graag willen
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mers is het natuurlijk taartjes bakken geblazen in de

						

met houten palen omzoomde zandbak, maar dan wel

Blijvend resultaat

veilig beschermd tegen de UV-stralen onder een licht
schaduwdoek. Lekker knoeien en experimenteren met
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ezien de rode koontjes op hun glunderende koppies
is de kindertuin goedgekeurd door de gebruikers.

zand en water is niet aan leeftijd gebonden en daarvoor

Ook de opdrachtgever is nog steeds bijzonder tevreden.

scheppen we dan ook alle ruimte in een tweede zand-

Volgens Catalpa is hun buitentuin een gouden greep: voor

bak met speelmuur en waterkraan. De oudere kleuters

de kinderen is het één groot spannend en magisch avon-

barsten van de energie en die kunnen ze volop kwijt:

tuur waar ze elke keer en elk seizoen weer nieuwe dingen

de meesten doen niets liever dan rondjes racen op het

in ontdekken.

fietsparcours dat rondom wordt aangelegd.

Bijzondere oplossing
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rijheid van spelen zonder dat de veiligheid in het
gedrang komt. Dat deze twee voorwaarden prima

samengaan bewijst de buitenruimte van De Tovervis. Een
deels opengewerkte haagmuur geeft het terrein een open
karakter en zorgt tegelijk dat ‘de juf’ zicht houdt op het
totaal. De alternatieve trap van autobanden, een ouder-

'Een uitgekiende balans tussen rust
en gevarieerde actie.'

'De kinderen leren elk seizoen
nieuwe dingen ontdekken.'

