Wethouder Boudewijn Revis opent speeltuin ‘Het Apenbos’ in de Bosjes van Poot.
Vrijdagmiddag 16 maart stonden buurtbewoners, afgevaardigden van onze
wijkvereniging, kinderen, ouders en juffen en hun directeur van de IVIO-school
samen met kinderen en begeleiders van de scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana
vol spanning te wachten op de wethouder die iets verlaat was. Hoewel het weer een
beetje tegenviel, zat de sfeer er goed in.
Na een welkomstwoord door .. van de Gemeente Den Haag zongen de kinderen een
speciaal voor de gelegenheid gemaakt lied.
“Hey ga je mee want ik weet een hele fijne speeltuin, het is een nieuwe houten
speeltuin, en hij is voor iedereen, daarom gaan we er heen”
De tekst van het lied was heel toepasselijk op de functie van de speeltuin. De
speelplek biedt gelegenheid voor alle kinderen om samen te spelen. Of je er nou
komt omdat je bij de scouting zit, er op school zit of er naar de opvang van Zo in de
Duinpan gaat. Iedereen is er welkom. Kinderen maken sinds enkele maanden
dankbaar gebruik van de nieuwe houten toestellen. Uiteraard ook kinderen uit de
Vogelwijk en daarbuiten.
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Ontwerpen met de kinderen

De speelplek voor natuurlijk en avontuurlijk spelen is in samenspraak met de
kinderen van de naastgelegen school en scoutinggroep ontworpen. De
speelbeheerder van stadsdeel Segbroek Marianne Jaarsma is begin 2017 in gesprek
gegaan met de leiding van beide buren van de speeltuin. De kinderen van de school
en de scouting hebben hun wensen voor de nieuwe speelplek op papier gezet en op
basis van deze tekeningen is het ontwerp gemaakt. De kinderen wilden in ieder geval
een kabelbaan, schommels en klim- en klautermogelijkheden. Ook was er behoefte
aan ruimte voor balspel. Deze ideeën zijn verwerkt in deze vernieuwde speelplek.

Een paar vragen aan Lea (13) uit Scheveningen en Fabian (12) uit het
Zeelheldenkwartier van de nabijgelegen school leveren het bewijs dat het ontwerp
van de speeltuin helemaal voldoet aan hun verwachtingen.
Lea: “Het oude schoolplein was wel een beetje saai, het was wel tijd voor
vernieuwing. En nu is het een hele fijne plek”. Beiden maken in de pauzes gebruik
van de speelplek. Ze geven aan dat ze er ook kunnen chillen op de bankjes en de
ronde zit plek rondom de bomen. Lea benoemt het detail van de uilen die in het hout
zijn aangebracht, dat zal wel met haar creatieve persoonlijkheid te maken hebben
want ze verteld dat ze na deze school misschien wel iets in de styling wil gaan doen,
“maar het kan morgen ook weer wat anders zijn hoor“ zegt ze erachteraan.
Fabian, die elke dag met de fiets naar school gaat was vandaag gebracht met de
auto. Dat kwam omdat hij zijn spreekbeurt hield over het menselijk lichaam en hij

daar een Anatomie model pop voor mee nam. En nee, hij wil geen arts worden, wel
Archeoloog.

