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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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.

Cool nature - Wijchen
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.

'Wat vooral spannend is? Het
trekvlot naar het onbewoonde
eiland!
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Kindnatuurlijk spelen

Opdrachtgever: Gemeente Wijchen
Project: herinrichting openbaar park

Aanleiding
Natuur is in veel opzichten ‘cool’ volgens de Provincie Gelderland. Cool Nature is dan ook de naam van het klimaatprogramma van de
provincie, in de breedste zin van het woord. In het programma worden een mooie speelnatuur, klimaatdoelstellingen, educatie en sociale leefbaarheidstimulansen verweven met gezondheidsbevorderende prikkels voor alle leeftijden. Meer bewegen, meer buiten spelen,
meer samen doen, meer leren van de natuur. Het is Cool Nature in een notendop. En exact hetgeen waarin Kindnatuurlijk spelen van
Donkergroen zich onderscheidt. Mede daarom is de aanvankelijke ontwerpopdracht vanuit de Gemeente Wijchen voor ons uitgebreid
naar het uitvoeringstraject. Onze integrale aanpak garandeert het beste resultaat. Het bewijs ligt hier in Wijchen-Noord.
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Bijzondere oplossing
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'Spelen, leren en ontmoeten in avon
tuurlijke natuur die de zintuigen in
elk seizoen aangenaam prikkelt.'

'Een uitgestrekt park voor jong en oud.'

