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De wijk Stekkenberg‐West wordt vernieuwd en zal een grondige
metamorfose ondergaan. Woningen worden gesloopt, nieuwbouw komt
er voor in de plaats. Hét moment dus om samen te werken aan een
nieuwe Stekkenberg, waarbij leefbaarheid voorop staat. Bewoners gaan
samen vorm en inhoud geven aan samen wonen, samen leven en samen
doen. Eén van de initiatieven is geheel gericht op de kinderen van de
Stekkenberg en is het Avonturenbos. Oosterpoort, gemeente Groesbeek
en Staatsbosbeheer hebben de handen ineen geslagen om dit voor elkaar
te krijgen. Een voorwaarde is wel dat de wijk zelf helpt bij de inrichting
van het Avonturenbos en zorg draagt voor toezicht en onderhoud. Er
staat het komende jaar flink wat te gebeuren hier en door middel van
deze nieuwsbrief willen we je hierover informeren.

Z Waarom een Avonturenbos? Y
Steeds meer kinderen groeien op in een stenen omgeving.
Groenvoorzieningen zijn vaak niet meer dan kijkgroen. Grasveldjes zijn te
klein en vaak vol hondenpoep. De straat voelt onveilig aan en het bos
mogelijk nog onveiliger. Ouders houden de kleintjes liever in de tuin of
binnen. Kinderen zitten steeds meer en langer binnen, ze bewegen weinig en
steeds meer kinderen zijn dik. Ook hebben ze nog maar weinig voeling met de
natuur. En dat moet veranderen. Wat we weer willen zien is een kind, dat met
een gezonde blos op de wangen lekker buiten aan het ravotten is. Onze
kinderen moeten opnieuw naar buiten!

Z Wat is een Avonturenbos? Y
Het Avonturenbos is een plek waar kinderen centraal staan en vrij kunnen spelen.
Het Avonturenbos is uitdrukkelijk geen speeltuin met speelvoorzieningen, maar
avontuurlijke gebruiksnatuur. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van
tegenstellingen die er van nature al zijn zoals hoog‐laag, nat‐droog, open‐dicht,
zon‐schaduw, druk‐stil, maar ook sociale aspecten zoals alleen‐samen.
Voor de inrichting worden 2 doelgroepen onderscheiden: de kleuters (3 tot 6 jaar)
en de basisschoolleerlingen (7 tot 12 jaar). Beide groepen krijgen een eigen buiten
’kamer’. Voor de kleuters komt er een apart afgebakend gedeelte en voor de
grotere kinderen een gebied met een duidelijk herkenbare fysieke en tegelijkertijd
‘mentale’ scheidingslijn die de actieradius van het kind vastlegt.
Het Avonturenbos kan vanzelfsprekend ook gebruikt worden in klassikaal verband
als buitenklas en/of schooltuin. Ook de Buitenschoolse Opvang (BSO) kan er
gebruik van maken.

Z Waar komt het Avonturenbos? Y
Het Avonturenbos komt aan de rand van het
bos die de wijk Stekkenberg aan de
westzijde begrenst.

Z Extra Dimensie Y
Onze wens is om water in het gebied te brengen.
De ervaring is dat kinderen erg genieten van water
in de natuur. Momenteel is er geen water in het
bos aanwezig, wat door het reliëf hoog‐laag wel
erg goed zou passen.

Z Wie helpen allemaal mee Y
Kinderen
Kinderen gaan bedenken hoe het Avonturenbos er uit komt te zien. Kinderen weten immers zelf het beste wat ze
leuk vinden. En de ouders, wijkbewoners en vrienden gaan helpen om dit te realiseren.
Regiegroep
De Regiegroep is coördinator van de realisatie van het Avonturenbos en
bewaakt het proces. De gemeente, Oosterpoort, Staatsbosbeheer zijn
hierin vertegenwoordigd.

De ontwikkeling van het
Avonturenbos is een interactief
groepsproces. Met elkaar wordt
een (uitvoerings)programma
opgesteld in tekst en beeld.

Programmagroep
De Programmagroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Vertegenwoordigd zijn: de
wijkbewoners, basisscholen, SWG, Staatsbosbeheer, Oosterpoort, gemeente Groesbeek, Werkgroep Milieubeheer
Groesbeek en Germania. Leden van de programmagroep worden betrokken bij verschillende thema’s die tijdens het
proces aan bod komen, zoals (kinder)participatie, opening, inrichting, activiteiten en programma’s.
Na realisatie
Wanneer het avonturenbos gerealiseerd is zal er een beheergroep moeten zijn, die zich bezighoudt met zowel het
organiseren van activiteiten als het beheer van het groen. De regiegroep zal waarschijnlijk snel na de realisatie
worden ontbonden.

Z Inspiratie Y
Wil je meer weten over ‘speelbossen’ in Nederland, kijk dan op 1 van de volgende links:
y Op www.coolnature.nl vind je verschillende voorbeelden van speelbossen in de provincie Gelderland. Cool
Nature levert een bijdrage aan klimaat‐ en hittebestendige steden en dorpen en realiseert mooie speelnatuur
voor kinderen. Kortom: goed voor de natuur, goed voor stad en dorp, goed voor kinderen en dus goed voor de
toekomst.
y ‘De Speeldernis’ in Rotterdam is een leuk voorbeeld van zo’n speelbos: www.speeldernis.nl.
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