Opgroeien met de natuur om je heen

Een natuurspeelplek in Zevenbergen

Wat moet er allemaal gebeuren?

Het klinkt zo eenvoudig: kinderen lekker in
de natuur laten spelen. En in wezen is het
ook niet moeilijk. Maar toch blijken
kinderen in Nederland steeds minder met
natuur in aanraking te komen. En dat
terwijl spelen in de natuur op zo veel
verschillende manieren bijdraagt aan de
ontwikkeling, dat je haast niet kunt
voorstellen dat een kind opgroeit zonder.

Het idee ontstond in de zomer van 2014
tijdens de opening van het boeren
wandelpad “Merenspolders”. Tijdens een
gesprek blijkt dat boerin de Lint het eerste
gedeelte vlakbij het bruggetje bij de Braak,
zie foto, niet gebruikt. Een prachtig
polderlandschap met veel biodiversiteit.

Boer de Lint staat open voor dit idee en
biedt 1 hectare grond gratis ter beschikking
aan voor de kinderen van gemeente
Moerdijk. Onder leiding van Petra Wevers
kan dit vrij ingericht worden.

Daarom werkt KrachtigBuiten aan
'speelnatuur'; natuurspeelplaatsen en
natuurrijke schoolpleinen waar kinderen
naar hartenlust, vrij in en met de natuur
kunnen spelen en leren. Ter inspiratie zie
www.springzaad.nl/ideeenkoffertje of
www.facebook.com/krachtigbuiten

Onder aanwezigheid van een afvaardiging
van verschillende organisaties (Brabants
Landschap, IVN Moerdijkse Polders, ZLTO
en de gemeente Moerdijk) opperde Petra
Wevers het idee om hier aan de rand van
de woonwijk Molengors een speelnatuur
plek in te richten. Een mooie combinatie
waar inwoners van de gemeente Moerdijk
een ommetje kunnen maken over zijn
akker en kinderen (8-14 jaar) heerlijk vrij
kunnen struinen, hutten bouwen, beestjes
zoeken en bloemen kunnen plukken. Een
ideale plek om burgers en agrariërs
dichterbij elkaar te brengen.

Het idee is om via een brug over de vliet de
kinderen ook uit de jonge woonwijk
Molengors deze speelnatuurplek te
bezoeken. Hier is een vergunning voor
nodig van het Waterschap. Gesprekken
lopen al. De gemeente Moerdijk staat
open voor dit idee en ondersteunt dit
initiatief.
Samen met de buurt, jong en oud, kunnen
wensen geïnventariseerd worden en
ideeën uitgewisseld. Kinder- en
buurtparticipatie zijn belangrijk. Met een
goed ontwerp kunnen we aan de slag.
Werkzaamheden zullen zoveel mogelijk
met buurtbewoners uitgevoerd worden,
waarbij ondersteuning van de gemeente
Moerdijk en Hoveniersbedrijf Ben de Kok is
toegezegd. We denken dan aan maaien,
verzetten van grond, paden aanleggen en
snoeien, maar ook het inrichten met
boomstammen, houtsnippers,
wilgentenenhutten en het aanplanten van
speelbosjes en plaatsen van houtwallen.

Wil je meer weten over deze plannen?

Wat vindt u van dit idee?

Neem gerust contact op!
E-mail adres krachtigbuiten@gmail.com
Mobiel nummer: 06-40971432 Voor meer
informatie kunt u terecht via
www.krachtigbuiten.nl

We zijn benieuwd naar uw mening. Zou u
zo vriendelijk willen zijn om onderstaande
vragen te beantwoorden? Wat vindt u van
het idee om een natuurspeelplaats in te
richten op deze plek?

Waarde voor verenigingen en onderwijs

1. Heeft u (klein-)kinderen in de
leeftijd van 8-14 jaar?
2. Zo ja, waar spelen uw (klein-)
kinderen nu?
3. Wat vind u van dit idee en kunt u
aangeven wat voor waarde u deze
speelplek geeft? (Vul in: 1 geen

Ook heeft deze plek waarde voor
verschillende verenigingen en het
onderwijs. IVN Etten-Leur e.o. met
werkgroep Moerdijkse polders hebben
subsidies aangevraagd om hiermee te
kunnen starten. Er vinden gesprekken
plaats met Brabants Landschap, ZLTO,
Kinderboerderij Dierenploeg en Scouting
Zevenbergen plaats. Ook biedt dit
mogelijkheden voor natuureducatie voor
de vijf basisscholen, het Markland College
en Kinderopvang De Roef.
Natuureducatie, over de verscheidenheid
van dieren en planten en in het bijzonder
het leefgebied van de huiszwaluw die
jaarlijks hier in het voorjaar neerstrijkt.
De gemeente Moerdijk is sinds 2010
ambassadeur van de huiszwaluw.
Vrijwilligers van IVN Moerdijkse Polders
zetten zich in voor de huiszwaluw en
hebben de wens om een zwaluwtil en
een informatiebord te plaatsen. Maar ook
vrijetijdsinvulling, zoals het organiseren van
een bestaande fietstocht Biodiversiteit in
samenwerking met IVN Etten-Leur is een
optie. Of wellicht uitbreiding van dit
boerenwandelpad?

’n Kleine Speeldernis
in de Moerdijkse Polders

waarde-10 veel waarde)

4. Zou uw (klein-)kind het leuk vinden
om mee te denken voor het
ontwerp?
5. Zou u het leuk vinden om hier als
vrijwilliger aan bij te dragen? Zo ja,
voor welke taak? Kruis aan:
a. Ontwerptraject
b. Uitvoeringstraject
c. Klein onderhoud en beheer
(1x per maand in teamverband)
d. Natuurgids (incl. één daagse cursus)

e. Groene leskist samenstellen
(in teamverband biologische informatie
verwerken)

f. Sponsorwerving
g. Organisatie jaarlijkse fietstocht
h. Communicatie uitingen (briefing,
persberichten, invulling infobord)

Graag (uiterlijk 15 april 2015)
mailen naar
krachtigbuiten@gmail.com

Meer ruimte voor natuur
en kinderen

