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Liefde voor
de natuur en landschap 

aanwakkeren.

Beleven en educatie hand in 
hand.  

Een project is geslaagd, als de 
gebruikers ermee aan de haal 
gaan. De plek gaat leven voor 

de mensen.

Speels, leren door te beleven,
liefde voor natuur, degelijk en 

duurzaam, participatie, 
verwondering.

Waar staan we voor



Wat doen we zoal  
Cool nature/natuurspeelterreinen
Buitenruimtes scholen/kindcentra

Landschappen en processen 



Omgeving aan de basis

Kinderen/scholen
Bewoners/buurten

Organisaties
Afdelingen 



Hoe doen we dat

• Samenwerking
• Inhoud
• Resultaat



Aantal relevante projecten

• Cool Nature park Bronckhorst
• Avonturenbos Groesbeek
• Buurtplekken
• Scholen
• Speelbeleidsplan



• Speelplek in buurtpark
• Voor en door de dorpsbewoners
• Educatief inzetbaar
• Gebruikers van jong tot oud
• Eerste participatieve project 

gemeente



Van probleem naar trots 

• Initiatief dorpsbelangen
• Opdracht via gemeente Bronckhorst 
• Drie scholen, jongeren, ouderen
• Klankbordgroep
• Ontwerp 
• Uitvoering ism gemeentelijke diensten
• Beheer Stichting Cool Naturepark de Bleijke
• Gebruik 



















https://www.facebook.com/CoolNatureDeBleijke



• Samen met bewoners naburige 
wijken bedacht en gemaakt

• Zeer goed gebruikt (moet zelfs 
een wc komen)

• Grote betrokkenheid



















• Waterrijk gebied
• Educatieve plaatjes leggen op 

speelse manier link met 
planten en dieren

• Gebruik door scholen en 
bewoners naburige wijk
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