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Natuurlijk Spelen in Ankrotse bos in 
Enschede 
In het najaar van 2013 is Buitengewoon gevraagd om 
voor de gemeente Enschede, stadsdeelbeheer Noord, de 
projectbegeleiding op zicht te nemen voor het realiseren 
van natuurlijk spelen in het Ankrotse Bos.  
Dit is een Stadsbos van 1,7 ha dat het buitengebied 
verbindt met de stad. Het bos moet een toegankelijke 
plek worden met een hoogwaardige uitstraling bij de 
binnenkomst van Enschede vanaf  de Oldenzaalsestraat.  

De opdracht is om de natuur de stad in te brengen en de 
kinderen uit de buurt en de nabij gelegen scholen de 
mogelijkheid te bieden om op een natuurlijke manier te  
spelen in dit Stadsbos. Door het creëren van natuurlijke 
spelen met speelaanleidingen moeten de kinderen weer in 
aanraking komen met de natuur. 

Buitengewoon heeft door middel van een interactieve 
manier van werken de kinderen en buurt betrokken bij 
het tot stand komen van het natuurlijk spelen. De wensen 
en ideeën zijn geïnventariseerd en vertaald naar een 
inrichtingsplan om dit uiteindelijk om te zetten naar een 
uitvoeringsplan en vervolgens tot dit uitvoering te 
brengen.  

Toch waren er aan het begin niet alleen maar 
voorstanders van het natuurlijk spelen in een bos. Het bos 
had een verleden en werd ook, tegen het beleid in, 
gebruikt als hondenuitlaatgebied. Het is belangrijk dat er 
dan tijd en ruimte wordt gegeven om met de 
tegenstanders in gesprek te gaan.  

Als groot voordeel heeft dit stadsbos dat de Roombeek 
erdoor heen loopt. Een regenbeek met veel potentie.  
In 2014 is in overleg en met toestemming van het 
waterschap zijn de steile waterkanten afgegraven tot 
flauwe oevers met in de beek grote keien, afkomstig uit de 
omgeving.   

Het water is nu beter bereikbaar en heeft een grotere 
speelwaarde gekregen. De boom die over de beek ligt en 
de keien in het water zorgen ervoor dat er meer te 
beleven en te doen is, in en nabij het water. 

Naast werkzaamheden aan de beek zijn ook op andere 
plaatsen in het bos speelaanleidingen geplaatst. Al het 
toegepaste hout is afkomstig uit Enschede.  

Ook aan de hondenbezitters is gedacht. De beek is een 
natuurlijke scheiding in het bos. Het noordelijke deel is 
nu geformaliseerd tot hondenuitlaat zone met alle 
faciliteiten die daarbij horen. 

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken 
www.buitengewoonadviseurs.nl 

Of  neem contact op met Charlotte van der Hulst, 
mob: 06 19 422 187. 
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Participatie opnemen in onderhoudsbestek 

voorbeelden van 
groenparticipatie; minimoestuin 
in bak en omvorming heesters 
naar kleurrijke wilde bloemen 
mengsel 
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Participatie is een ontwikkeling waar we allemaal mee te maken 
krijgen, direct of  indirect. Maar hoe kunnen we praktisch 
toepassen in de dagelijkse werkzaamheden? 

Begin klein en ga samen met de uitvoerende dienst om te tafel. Het 
integreren van participatie in een bestaand onderhoudsbestek 
vraagt om flexibiliteit en creativiteit van beide partijen. Bij 
participatie staat de beleving van de directe buitenruimte en de 
emoties van de bewoners voorop. Dit in plaats van de afgesproken 
beeldkwaliteit met de daarbij horende technische normen van 
heel, schoon en veilig.  

De rol van de gemeente wordt steeds meer ondersteunend in plaats 
van leidend als het gaat om participatie. De rol van initiatiefnemer 
wordt nu bij de bewoners gelegd samen met een deel van de 
verantwoordelijkheid. Bewoners hebben een duidelijke mening 
hoe hun woonomgeving eruit moet komen te zien en wat ze zelf  
willen en kunnen doen hiervoor. Daarvoor hebben ze echter wel 
ondersteuning van professionals nodig om tot uitvoering te komen. 

Deze initiatieven passen vaak goed binnen de werkzaamheden van 
de uitvoerende partij. Zo evolueert het onderhouden van 
boomspiegels naar het ondersteunen van het omvormen tot 
boomspiegeltuintjes. Hierbij wordt dan de afspraak gemaakt dat 
bewoners deze zelf  gaan inplanten en onderhouden.  
De vraag en het aanbod komen direct bij elkaar en zorgen 
gezamenlijk voor een concreet, breed gedragen plan. 
Dit zorgt voor win-win situaties. Uitvoerende partij heeft contact 
met de buurt, besteedt zijn werk uit aan de bewoners en de 
bewoners krijgen vervolgens een leefomgeving op maat. 

Enkele voorbeelden van afspraken die binnen huidig 
contract gemaakt kunnen worden 
- De aannemer zet zich in om bewoners te stimuleren en faciliteren  
  zelf  groen te beheren in eigen woonstraat - omgeving; 
- Een afgesproken percentage van de bestaande werkzaamheden    
  van de aannemer wordt overgedragen aan de bewoners door 
middel van participatie; 

- Binnen huidig contract blijft afgesproken kwaliteitsniveau  
  gehandhaafd. Hoger niveau afleveren mag, financiële voordelen  
  zijn voor de aannemer. Lager kwaliteitsniveau leveren is niet  
  toegestaan; 
- Binnen bestaande financiële- en beleidsmogelijkheden wensen    
  van bewoners zo goed mogelijk vertalen naar concrete acties in   
  de openbare ruimte; 
- Jaarlijks gereserveerd omvorming- /inboet budget meegeven aan   
  aannemer ter ondersteuning van burgerinitiatieven in de wijk   
  (aanschaf  plantmateriaal, begeleiding bewoners, enz) omvorming  
  en verandering intern terug verdiepingen binnen contracttermijn. 

Enkele algemene opmerkingen: 
- Start als pilot in een wijk waar je van te voren weet dat er  
  voldoende participerende bewoners wonen; 
- Communiceer met deze bewoners over de gemaakte afspraken  
  tussen de gemeente en de uitvoerende partij; 
- Zorg dat er van te voren een nul-meting wordt uitvoerd van de  
  bewonerstevredenheid, voor bewoners is dit het belangrijkst; 
- Stel van tevoren duidelijke KPI’s is (kritieke prestatie indicatoren)  
  waarop gecontroleerd wordt. Dit voorkomt miscommunicatie en    
  verwachtingen achteraf. 

Oscar Mulder 
oscar@buitengewoonadviseurs.nl 
M 06-19013885 

Charlotte van der Hulst 
charlotte@buitengewoonadviseurs.nl 
M 06-19422187 

Colofon 
Buitengewoon 
Postbus 1, 8530 AA  Lemmer 


