
Een fl at? Nee, een natuurspeelplek!
Blog

Het plan ontstond al kort na de 
opening van het theehuis op 30 maart 
2013. Hoe leuk zou het zijn om op het 
terrein van De tuin van de smid een 
natuurspeelplek aan te leggen! 

Een plek voor de wat grotere kinderen - met een 
zwemdiploma, waar zij vrij hun gang kunnen 
gaan. Waar ze kunnen slootje springen, klimmen, 
ravotten, hutten bouwen en waar altijd iets 
nieuws te ontdekken is. Liggend op de brug de 
waterbeestjes bekijken, op zoek naar geurende 
kruiden en kijken of er al wilde bijen te zien zijn 
rond het insectenhotel. 
Samen met ontwerpsters Suzanne van 
Ginneken en Fanni Tesselhof keken we naar de 
mogelijkheden op het terrein. De beste plek zou 
het weiland zijn, aan de andere kant van de sloot. 
Er werd een projectplan geschreven, subsidie 
gezocht en contact gelegd met diverse partijen.

Nu de graafmachine klaar is met egaliseren en de 
nieuwe sloten en eilandjes liggen te wachten op 
beplanting lijkt het alweer heel ver weg. Toch zijn 
er aardig wat gesprekken en geduld voor nodig 
geweest om tot hier te komen. Maar... dat heeft 
ook een extra rijk plan opgeleverd dat helemaal 
aansluit bij andere plannen en projecten in de 
omgeving!
Ondertussen vond Sjaak in de krant een bericht 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland met 
daarin de uitnodiging om subsidie aan te vragen 
voor het aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers. Dat zou de plek nóg mooier en 
interessanter kunnen maken! Er werd contact 
gezocht en we kregen budget om langs het 
hele weiland en langs de nieuwe slootjes 
natuurvriendelijke oevers te realiseren. 
Eind januari kunnen we gaan inzaaien. 
Tegelijkertijd worden speelobjecten gebouwd van 
boomstammen en steen. En tegen de zomer kan 
er hopelijk naar hartenlust worden geklauterd, 
geslingerd, hutten gebouwd en slootje 
gesprongen! 
Toch is de natuurspeelplek nooit af. Want we 
blijven dromen. Zo denken we dat het terrein zich 
ook heel goed zal lenen voor natuureducatie. 
Maar ook sportactiviteiten zouden een 
mooie invulling zijn, of misschien wel een 
openluchttheater?

Lijkt het u leuk om mee te helpen bij het 
aanleggen van de speelplek? We zijn bezig om 
een team van vrijwilligers te vormen dat onder 
professionele leiding werkt aan het groen en 
de speeltoestellen en betrokken blijft bij het 
onderhoud. En als u suggesties of ideeën heeft 
horen we die natuurlijk ook graag!

Tot slot willen we hier graag alle fondsen en 
sponsors bedanken die dit project mogelijk 
maken: Duuzaamheidsfonds Leiden, Gemeente 
Leiden, Fonds 1818, Jantje Beton, Provincie-Zuid 
Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, Erfgoed 
Zuid-Holland (Groene Motor Vouchers), Stichting 
Springzaad, Hou’t Lokaal, Hout & Staal
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