GROENC ASE

BELEVENISSENBOS - LELYSTAD
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.

KINDNATUURLIJK SPELEN

Opdrachtgever: Scoutinggroep Ascanen en Staatsbosbeheer
Project: ontwerp en aanleg speelbos

Aanleiding
Het Zuigerplasbos is één van Lelystads grootste en meest gevarieerde stadsbossen, bestemd voor natuur en recreatie. Scoutinggroep
Ascanen huurt een deel van het 25 hectare grote bos van Staatsbosbeheer, echter... de speelkwaliteit van het omringende bos bleek
onvoldoende te zijn. Scouting Ascanen en Staatsbosbeheer sloegen daarom de handen ineen en klopten aan bij Donkergroen. Doel: midden
in het bos een waar speelparadijs realiseren met de naam, Belevenissenbos. Een plek waar kinderen in de leeftijd van zes tot zestien jaar
kunnen spelen en bewegen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving.

'Ook voor educatiedoeleinden
biedt het Belevenissenbos
volop mogelijkheden'.

ONTWERP
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BLIJVEND RESULTA AT
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ontlopen. De waterloop zelf dient als kanoroute en is een uit-

stelling voor het Belevenissenbos bewijst dat het de moeite

daging op zich. De kanoroute, die aansluit op een al bestaan-
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Belevenissenbos is dan ook een succesnummer zonder houdbaarheidsdatum.

BIJZONDERE OPLOSSING
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'Voetje voor voetje over de omgevallen
boomstammen lopen is cool'

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
spel voor de beleving. En van daaruit kunnen we alle registers open trekken.

'Schoolreisje, kinderfeestje of
familiedag... Het Belevenissenbos kan altijd'
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