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Inleiding

De ontwikkeling van nieuwe natuur voor 'De Speelwildernis' is een totaal nieuwe
manier van ontwikkelen. Het casco wordt door volwassen gemaakt, kinderen maken
het af onder begeleiding van vakdocenten van Theatergroep Groen Gras. Hoe wij dat
doen, leest u in dit plan.
Betrokkenheid en beleving staan centraal bij de ontwikkeling en de exploitatie van De
Speelwildernis.
De natuur heeft de laatste jaren te ver bij de mensen vandaan gestaan.
Met De Speelwildernis brengt Groen Gras de natuur en de mensen weer bij elkaar.
Door theater in te zetten zal het respect voor elkaar en voor de natuur versterkt
worden. Met de cultuele activiteiten intensiveren wij de natuurbeleving en leggen wij
de relatie tussen mens en natuur.
Deze krijgt naar onze verwachting ook een geheel nieuw gezicht, het wordt een vorm
van nieuwe 'nieuwe natuur', waarin de keuzes van kinderen terug te vinden zullen zijn.
Kinderen die zelf nieuwe natuur hebben mogen creeren zullen niet alleen nu, maar
ook later als ze volwassen zijn, en zelf kinderen hebben, een grote binding met de
natuur hebben. Zij zijn de rentmeesters van de toekomst.
Wij hopen dat u net zo enthousiast als wij na het lezen van onze plannen. Daarbij
aantekenend dat er nog veel gedaan moet worden voordat we de eerste kinderen
kunnen ontvangen in het gebied waar we ons De Speelwildernis voorstellen.
Veel lees- en kijkplezier!
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De Plek
Ligging
Voor de locatie hebben wij gekeken waar wij aansluiting konderen vinden bij
bestaande natuur en waar mogelijk al natuur ontwikkeld is met een culturele waarde.
Daarnaast hebben we goed gekeken aar de bereikbaarheid met OV of met eigen
vervoer, op zo kort mogelijke afstand van de stad Almere.
Op de plattegrond ziet u dat, in samenspraak met Staatsbosbeheer, ons oog is
gevallen op een gebied in 'de bocht' van de A27, met het Kathedralenbos en het
Museumbos als nieuwe natuur met een culturele waarde in de nabijheid. Het
zoekgebied voor De Speelwildernis ligt deels in de nog te ontwikkelen Eemvallei.
Staatsbosbeheer verkent graag de mogelijkheden om met Theatergroep Groen Gras
De Speelwildernis te realiseren. Zij beheert al natuur in het plangebied van de
Eemvallei en wil daar graag uitbreiden.
De beoogde locatie ligt in dat deel van het uitbreidingsgebied van Almere Oosterwold
dat het eerst wordt ontwikkeld. De eerste pioniers hebben zich al gemeld en de
verwachting is bij de Gemeente dat De Speelwildernis aantrekkingskracht heeft op
mensen die overwegen zich in Oosterwold te vestigen.
(Zie bijlage: Plattegronden zoekgebied in Eemvallei)

Nieuwe natuur
De bodem van De Speelwildernis bestaat deels uit drassige grond, deels uit kleigrond
en zand dat uit de diepere lagen is opgegraven om vijvers te creeren. Met het zand
zijn heuvels opgeworpen. De natuur in De Speelwildernis is een mix van de
Waddenzee, de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Zij is kenmerkend voor het
Nederlandse deltalandschap, met open water, moeras, kreken en slenken. Een
natuurgebied, met een grote diversiteit aan grondsoorten en daardoor een grote
verscheidendenheid aan flora en fauna. Er groeien diverse soorten loofbomen,
waaronder fruitbomen, struiken, grassen, kruiden, riet en waterplanten.
De Speelwildernis is straks een eldorado voor allerlei zoogdieren, vogels en vissen.
Dankzij het vele water kent het gebied ook een rijke insectenwereld; er zijn
weidegebieden waar 'wilde' paarden en oerrunderen grazen.

4

Inrichting
Het gebied is ca 20 ha groot en is in drie zones verdeeld. In de eerste, kleinste zone
bij de entree zijn de rode voorzieningen, waaronder een educatieruimte, horeca met
kinderkookcafe, werkschuur, winkel en kantoor. Deze zone is het domein van de
mensen, hier kunnen de kinderen ook vrij spelen.
In de tweede, grotere zone nemen de kinderen deel aan de activiteiten die Groen
Gras aanbiedt. Hier is ook educatie een belangrijk aspect. Hier leven meer dan in de
eerste zone veel dieren in het wild.
De derde zone die vergaat in het achterland buiten De Speelwildernis is het gebied
waar de meeste dieren voorkomen en waar de kinderen zich als gast moeten
gedragen
Het gebied wordt aan drie zijden omsloten door natuurlijke grenzen van
(braam)struiken en water. De vierde zijde loopt over in het bestaande natuurgebied.
Een wilde vorm van stadslandbouw zal deel uitmaken van onze plannen voor het
gebied. Deze zal een zijn met de natuur, bijvoorbeeld in de vorm van een bramenbos,
een appelbomenlaantje, een bessenplukveld maar ook een solitaire walnotenboom.
Kruiden en paddestoelen vind je door het hele gebied.

Infrastructuur
De infrastructuur zal gericht zijn op een zo groot mogelijke zelfvoorziening. Dit geldt
voor afvalverwerking en ecologische oplossingen voor energieopwekking, Voor de
drinkwatertoevoer zullen geen leidingen van buitenaf worden aangelegd (te denken
valt aan een opslagtank). In het gebied zijn uitsluitend onverharde en halfverharde
wegen en paden.

Theater
Spel
Theatergroep Groen Gras verzorgt avontuurlijke theaterworkshops en voorstellingen in
de natuur. De kinderen zijn toeschouwer en deelnemer tegelijk, in een fantasiewereld
die door de acteurs van Groen Gras is voorbereid. De natuur levert de
speelaanleidingen, er zijn geen materialen, objecten of speeltoestellen van buiten het
gebied ingebracht. Habitats met elk een ander karakter liggen bij wijze van kleinere
en grotere amphitheaters (arena's) verscholen in de natuur. De kinderen dwalen rond
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door de sprookjesachtige wereld die de acteurs hebben opgeroepen. De kinderen
luisteren, kijken en wordt uitgenodigd mee te spelen.

Trailer interactieve voorstelling:
http://youtu.be/OUtQzYsUQdU
Educatie
Alle activiteiten hebben een educatieve waarde: De Speelwildernis is een groot
'buitenlokaal'. Voor het basisonderwijs sluiten wij aan op de leergebieden 'Natuur &
techniek' 'Wereldorientatie' en 'Kunstzinnige orientatie'.
Recreanten hebben wij meer te bieden dan ontspanning in de natuur. Zij krijgen,
doordat ze ondergedompeld worden in de wereld van De Speelwildernis, impliciet
veel kennis over het leven in de natuur mee.
Op De Speelwildernis komt een educatieve ruimte voor scholen en voor recreanten.

Werkwijze
Het is de kunst met gerichte acties in natuurontwikkeling impulsen te creëren met als
doel het verhogen van de natuur- en belevingswaarden op lange termijn. Met theater
betrekken wij de kinderen bij de beleving van de natuur. Wij deden daarmee al
ervaring op bij de ontwikkeling van een theaterbos in de nieuwe wijk 'Duin' bij AlmerePoort. Daar moesten en moeten wij ons richten naar de natuur zoals die er is. Dat
maakte de wens opportuun om vanuit het niets natuur te mogen creeren.
Alle deelnemers bouwen voort op wat anderen al hebben gemaakt. Op locaties in het
gebied die daartoe inspireren, zullen we in de loop der tijd telkens opnieuw kleine
stukjes nieuwe natuur ontwikkelen. Hiermee blijft het landschap dynamisch en krijgt
de educatieve waarde telkens opnieuw een impuls.
(Zie bijlage: lesbrief 'Speelnatuur in Duin')

Faciliteiten
De opstallen zijn speels van opzet en bestaan uit semi-permanente gebouwen
(containers) met inventaris voor horecagelegendheid, kinderkookcafe,
expositieruimte, observatiehutten, amphitheater, vuurplaatsen, kantoor, werkschuur
met opslagruimtes en een educatieruimte.
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Materialen
Materialen die kinderen en volwassenen nodig hebben voor de ontwikkeling, inrichting
en beheer zijn o.m. zaad, jonge boompjes e.d., vervoermiddelen (kruiwagens),
diverse machines (maaien, zagen e.a.), (tuin)gereedschap en schildersmaterialen,
groepstenten en vlonders.

Marketing
Ambities
De Speelwildernis is een speelparadijs waar kinderen continu kunnen bouwen aan
hun natuurlijke leefomgeving. Dit volgens een organisch principe, waarbij de een
voortbouwt op wat de ander heeft gemaakt. Die ander is ook de natuur zelf.
Wij steven naar programma's waar kinderen terwijl ze opgroeien regelmatig voor terug
komen.
'De natuur is de leermeester van kunst en wetenschap' ('Natura artis magistra')
De Speelwildernis biedt een omgeving waar kunstenaars – kinderen en
theaterdocenten – natuur ontwikkelen die niet aan de tekentafel bedacht kon worden.
In een later stadium zullen ook andere partijen culturele activiteiten aanbieden,
waarmee het aanbod breder wordt en andere doelgroepen aangesproken kunnen
worden. Wij denken daarbij onder meer aan deelnemers vanuit de Jeugdzorg.
Om de aantrekkelijkheid te verhogen en de exploitatie gunstig te beinvloeden zal De
Speelwildernis over vijf jaar het hele jaar open zijn.

Voor een impressie van de Speelwildernis 2015-2018 zie:
www.pinterest.com/thgrgroengras/oosterwold-de-speelwildernis
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Markt
Theatergroep Groen Gras richt zich met De Speelwildernis op twee markten:

1. Primair onderwijs
Sinds 2009 richt Theatergroep Groen Gras zich op het primair onderwijs.
Wij sluiten met onze activiteiten aan op kerndoelen uit de leergebieden 'Kunstzinnige
orientatie', 'Wereldorientatie' en 'Natuur & techniek'

2. Recreatiesector
De Speelwildernis richt zich ook op de leeftijdsgroep van 4 – 12 jaar. De jeugd is een
belangrijke, zo niet de belangrijkste doelgroep om mee te communiceren, als het gaat
om het belang van de natuur voor een gezonde en een duurzame wereld.

Doelgroepen
De Speelwildernis is niet alleen makkelijk bereikbaar voor scholieren en recreanten uit
Almere, maar ook voor kinderen met hun begeleiders uit de Provincie, 't Gooi,
Vechtstreek en Weesp e.o. In deze agglomeratie wonen ruim 650.000 mensen, in de
(zomer)vakantie uitgevuld tot ongeveer 1.000.000 bezoekers
(cijfer 2013: natuurrecreatie in de Provincie Flevoland).
Cijfers over belangstellenden voor cultuur in de regio zijn er helaas niet. Wel is bekend
dat met name in 't Gooi en de Vechtstreek veel belangstelling bestaat voor kwalitatief
hoogwaardig aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Een natuurgebied waar je
en natuur en cultuur bij elkaar vindt en waar je je creativiteit kun laten zien kan, mits
we het op de juiste wijze communiceren, ook op mensen uit Amsterdam
aantrekkingskracht hebben.

Onderwijs
We richten ons op schoolkinderen van 4-12 jaar. Daar hoort ook een belangrijke
doelgroep aan volwassenen bij van ouders, opvoerders, leerkrachten, leerkrachten,
ontwikkelaars en bemiddelaars.
Voor studenten en docenten MBO, HBO en Universiteiten biedt De Speelwildernis
stageplaatsen en werk in de begeleiding en ontwikkeling van activiteiten.
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Recreanten.
Ouders, oma's opa's, broers, zussen, hele families zullen De Speelwildernis
bezoeken, ook al blijft het om de kinderen 4 -12 jaar gaan. Met name de volwassenen
zullen gebruik maken van de horeca.

Actviteiten
De kinderen kunnen deelnemen aan o.a. workshops, interacieve voorstellingen,
exposities, spellessen en cursussen. Voor alle activiteiten gelden de volgende
kernwaarden:
- betrokkenheid bij en respect voor de natuur;
- ontdekken van je relatie met de natuur;
- betekenis geven aan bepaalde plekken in de natuur;
- speelsheid en fantasie – theater.
Het gebied is a priori voor kinderen, volwassenen kunnen de kinderen wel zien of
horen, maar mogen bij de meeste activiteiten niet binnen hun speelgebied komen.
De kinderen moeten ongestoord kunnen spelen. De personages van Groen Gras
begeleiden de kinderen tijdens de activiteiten. Zij hebben er hun habitats en nemen
de kinderen mee in hun leefwereld. Middels spelopdrachten kunnen ze de natuur in al
haar facetten beleven, ze krijgen het gevoel dat ze er deel van uitmaken.
Een voorbeeld van natuurontwikkeling door Theatergroep Groen Gras ziet u in
een korte trailer van een project met een basisschool in Amsterdam Noord:

http://youtu.be/rdTsymaIFsA

Planning
De Speelwildernis kan in drie jaar tijd worden aangelegd. De eigenaar van de grond
zorgt voor het 'casco' (grondwerkzaamheden). Dat kan in 4-6 maanden. waarna de
kinderen het grootste deel van hun speelgebied inrichten. De eerste kinderen kunnen
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er in het voorjaar van 2015 spelen. Dat betekent dat het eerste seizoen met Pasen
2015 geopend wordt (..).
De verscheidenheid aan activiteiten zorgt er voor dat we flexibel en in kleine stapjes
ons doel kunnen realiseren. Daarna blijven wij met de kinderen steeds kleine stukjes
nieuwe natuur ontwikkelen. Hierdoor blijft het spannend wat er zal gaan groeien en
welke dieren er te zien zullen zijn. De beleving van de seizoenen zal de actviteiten een
extra dimensie geven.
De rode voorzieningen bij de entree worden in fasen gebouwd en/of neergezet. Om
het speelse karakter te benadrukken en om flexibel te blijven in de logistiek. Sommige
activiteiten zullen af en toe verplaatst (moeten) worden in het gebied. Ook uit
kostenoverwegingen is gekozen voor containers en semi-permanente opstallen.
(zie bijlage: semi permanente gebouwen).

Openingstijden
Het gebied is open van Pasen tot en met de Herfstvakantie. Daarnaast op bijzondere
momenten zoals Haloween, Kerst en Boomfeestdag. Op momenten dat de natuur ons
een cadeautje geeft - sneeuw, ijs - springen we daar meteen op in.

Communicatie en P.R.
De werving van deelnemers is in eerste instantie gericht op de hele provincie en in
tweede instantie ook landelijk, met het accent op 't Gooi en de Vechtstreek.
Onderwijs
Het activiteitenaanbod voor de scholen loopt via de kunst- en cultuurinstellingen voor
het basisonderwijs en NME. Daarnaast lopen we mee in het aanbod van het IVN
(Lelystad en Zeewolde) en staat het op relevante landelijke websites voor het
onderwijs en natuur- en milieucentra.
Recreatie
Voor de recreatiesector is de Natuur- en Milieufederatie met haar nieuwsbrieven en
vele communicatiekanalen een belangrijke stakeholder. Het Bureau Toerisme
Flevoland en City-Marketing Almere bieden belangrijke communicatiekanalen en
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netwerken. Wij onderzoeken vergelijkbare partners in de regio's Gooi en Vechtstreek
en Amsterdam.
De Speelwildernis haar eigen website (www.speelwildernis.nl) en distribueert fysiek
PR materiaal onder haar prospects (zie bijlage: posters).

Mensen
Medewerkers
Zelfstandige theaterdocenten begeleiden de activiteiten. Daarbij geassisteerd door
studenten en stagiaires van M.B.O. en H.B.O. (kunst)vakopleidingen; vrijwilligers van
cultuur- en natuurorganisaties zoals het IVN hebben ondersteunende taken.
De ontwikkeling en dagelijkse leiding van De Speelwildernis is in handen van een
projectleider en een bureaumanager.

Stakeholders
De Speelwildernis ontstaat en bestaat dankzij het onmisbare aandeel van onze
stakeholders Staatsbosbeheer en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Voor de
ontwikkeling van het 'casco' en het gebruik van het gebied is er wederzijds de intentie
dit met Staatsbosbeheer samen te doen.
Voor educatie. promotie en beheer zijn de aangesloten leden van de Natuur en
Milieufederatie Flevoland van belang. Deze federatie, waarvan ook Groen Gras lid is,
bereikt met haar 32 lidorganisaties jaarlijks duizenden Flevolanders.
De Provincie Flevoland is in het kader van het Programma Nieuwe Natuur van
doorslaggevende betekenis op juridisch en financieel gebied.

Partners
Om verzekerd te zijn van continuiteit creeert De Speelwildernis middels partners,
donateurs en vrijwilligers een zo groot mogelijk draagvlak. Op inhoudelijk gebied is
het van belang scherp te blijven en speciale diensten aan te kunnen bieden en op
educatief gebied hebben we veel expertise nodig. Wij willen daarom graag samen
werken met bijvoorbeeld Stichting Stad & Natuur, het IVN, Scouting Nederland, het
Groenhorst College, de Universiteit Wageningen en het Waterschap Zuiderzeeland.
Op financieel gebied hebben wij als partners o.m. een buitensportorganisatie, een
zorgaanbieder en een bankrelatie voor ogen.

11

Rechtsvorm
De Speelwildernis wordt een zelfstandige stichting of vereniging, met een bestuur dat
uit minimaal vijf mensen bestaat. Het heeft een toezichthoudende en een adviserende
rol. Binnen het bestuur is kennis en kunde aanwezig op bestuurlijk niveau en op de
gebieden van financien, onderwijs/educatie, kunst en natuur.
__________________________________________________________________________________________________________

Colofon:
Tekst en samenstelling: Cooperatie Groen Gras u.a. - Bart Corduwener
Financien en plattegronden: Antea Groep – Peter Zuurbier
Adviezen: Staatsbosbeheer - Susan Bonekamp
Natuur- en Milieufederatie Flevoland - Vera Dam
Gemeente Almere DSO-Oosterwold - Esther Geuting
Contact
www.groengras.eu
info@groengras.eu
_______________________________________

Almere, 29 augustus 2014
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