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Spelen in de Waterboerderij beverWaard: 
“dat Wordt duS elke dag de WaSmachine laten draaien, maar erg iS dat niet.”
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Wat is buitenspelen in deze snelle tijd van computers en ipads? Een van de collegedoelen 
voor de periode 2006-2010 was de stad Rotterdam kindvriendelijker te maken. Bij de 
monitoring voor de wijk Beverwaard in de deelgemeente IJsselmonde is gesteld dat kwa-
litatieve verbetering van het recreatieve groen, de sportvoorzieningen en de speelplaatsen 
prioriteit heeft. Gezien de wateropgave heeft de deelgemeente IJsselmonde het accent op 
de verbinding tussen water en spelen gelegd. Een stedelijke voorbereidingsgroep (in de 
wandelgangen de Jonge Honden genaamd) heeft samen met deelnemende jeugd onder-
zocht wat het beste idee hiervoor was: de waterboerderij. 

Deze kinderfantasie heeft Henk Zoeteman, van ‘RIZOOM adviezen voor duurzaamheid’ 
te Rotterdam, op de lokatie van speeltuinvereniging ‘De Stormpolder’ een gedaante ge-
geven. Zonnepanelen, windmolens en handmatige energie-opwekkers leren kinderen 
hoeveel energie de wind en de zon kan geven en hoeveel waterkracht je met handkracht 
kunt opwekken. 

Het schiereiland naast de huidige speeltuin is heringericht. Waar de kinderen eerst over 
een vrij leeg graseiland scheurden met hun skeltertje, scheuren ze nu over invalide toe-
gankelijke wiebelbruggen en langs allerlei speelelementen met water. Grote uitdaging 
voor de durfals is het parcours over het water met een trekpont, klautertouwen en vlot-
ten. Een nat pak is verzekerd! Anderen kunnen hun kleding droog houden en hun han-
den en hersens aan het werk zetten door met het waterkanon (aangedreven door zonne-
energie) te richten op het belletje, zelf draaien aan het waterrad en zich bezighouden met 
het verplaatsen van water door klepjes en schuifjes open te zetten. 

Parcours over het water, uitdaging voor jong- en oud Schets van de inrichting van de Waterboerderij door Spereco
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In samenwerking met Spereco, Henk Zoeteman en Peter Verkade Landschapsarchitect zijn speeltoestellen ontworpen en gepositioneerd in het kader van watereducatie met duurzaamheidsaspecten

Note: Het avontuurlijke groen op de Waterboerderij is inmiddels goed aangeslagen maar nog niet 
zichtbaar op bijgevoegde foto’s. Wij kunnen al dit voorjaar aangepaste foto’s aanleveren.

Om de plek nog fabuleuzer te maken en de waterboerderij van dieren te voorzien, heeft 
kunstenaar Herman Lamers nijlpaarden ontworpen. Het slootwater begint plots te borre-
len en er komen één of meerder nijlpaarden boven drijven. Ze toveren verbazing en een 
glimlach op ieders gezicht.

De enthousiaste groep vrijwilligers zien het plezier van de kinderen in de waterboerderij. 
De kinderen uitten de meerwaarde op weblogs: 
‘hoi de waterspeeltuin is echt geweldig, ik wil er wel iedere dag spelen. 
De gewone speeltuin is ook leuk en de kabelbaan zeker 
hier komt 5 van de leukste dingen op de waterspeeltuin:1 brug, 2 trekvlot, 3 lianen, 4 
touwbrug, 5 pomp.’ 
En de ouders… zij draaien met genoegen enkele wassen extra.
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