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De kracht van Het Vogelnest:
“Vrij spelen in een voor de kleuter ‘on’ begrensde ruimte!”
(uit de verkenning van 2017)
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Aanleiding en noodzaak | Hoe maken we Het Vogelnest weer toekomstbestendig?
Red Het Vogelnest!
Het Vogelnest is al 55 jaar de plek waar kleuters uit Utrecht hun eerste schoolreisje beleven met een heerlijke dag in de natuur. Onbekommerd klauteren, ontdekken, en spelenderwijs de natuur ervaren.
Jaarlijks komen er meer dan 4000 kleuters, en dat al drie generaties lang! Voor veel Utrechters is Het Vogelnest een dierbare jeugdherinnering. Misschien ook wel voor u? Wij willen dat dit behouden blijft.
Wij willen dat toekomstige generaties kleuters die opgroeien in de stad ook dat heerlijke gevoel van vrijheid kunnen ervaren als ze uit de bus stappen en de natuur op het landgoed Rhijnauwen inrennen,
helemaal nu buiten spelen geen vanzelfsprekendheid is, en vergroening en duurzaamheid zulke belangrijke themas zijn in onze maatschappij.
Uit de verkenning van 2017 is gebleken dat Het Vogelnest grondig gerenoveerd en vernieuwd moet worden om mee te kunnen met de richtlijnen van deze tijd.
Dit ontwerp laat zien hoe wij het spel- en speelaanbod van het Vogelnest willen afstemmen op de educatieve wensen van de scholen enerzijds, en op de huidige veiligheidsnormen anderzijds.
Daarbij is in het bijzonder rekening gehouden met toegankelijkheid voor alle kleuters, ook wanneer zij mindervalide zijn, en met de verwachte groei in bezoekersaantallen door de groeiende stad
en steeds groter wordende scholen. En met de wens het hele jaar open te gaan zodat de kleuters de vier seizoenen kunnen beleven op Het Vogelnest.

Zo krijgt Het Vogelnest een toekomst!

•
•
•
•

Terrein en pand worden toegankelijk gemaakt voor meer kleuters door het hele jaar open te zijn voor verhuur
Bezoekersaantallen kunnen groeien van 4000 naar 6000 kleuters per jaar,
Spel- en speelaanbod wordt afgestemd op 5 groepen kleuters en begeleiding per bezoek
Inrichting wordt geschikt gemaakt voor alle kleuters, inclusief mindervaliden

Aansluiten bij wensen en educatie scholen:

•
•
•
•

Gericht op natuurbeleving
Seizoenen: planten en dieren, het weer
Voeding: eten uit de natuur
De elementen: aarde, water, lucht en vuur

•
•
•
•

Betaalbaar voor scholen (onderhoudsarm; geen beheerder nodig)
Eenvoudig en praktisch in gebruik, ook voor scholen met beperkte menskracht
Overzichtelijk en veilig
Flexibel in gebruik, begeleiders kiezen eigen invulling

+

Aansluiten bij wensen en eisen van deze tijd:

•
•
•
•
•
•
•

Veiligheidsnormen van deze tijd toepassen
Een ‘vrije en veilige’ natuurbeleving, leer en ontdek buitenspeelruimte speciaal voor kleuters
Duurzaam: natuurlijke materialen, hergebruik, onderhoudsarm
Onderhoudsarme (speel)inrichting en groen om kosten betaalbaar voor alle scholen te houden
Vernieuwen en verbeteren van dreinage, verlichting, buitencommunicatie en omheining
Toegankelijk voor elke kleuter met afgestemde terreininrichting, paden, speelobjecten en groenbeleving
Vandalisme bestendig

Buitenterrein het hele jaar te gebruiken:

•
•

Speelbaar ook bij verschillende weersomstandigheden
Opwarm/vuurplek
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De kleuter | Aansluiten bij de belevingswereld en fysieke ontwikkeling
Functies die Het Vogelnest aanspreekt: vrij spel, bewegen en buiten, spelen en ontdekken,
creatie en inspiratie, eten en drinken, fantasie en verhaal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomisch ontworpen en veilig voor kleuters
Zintuigen aanspreken
Ruimte inrichten op zowel alleen spelen als samenspelen
Ruimte voor bewegen, grove en fijne motoriek
Ruimte inrichten op fantasie en creativiteit
Materiaal aanbieden voor spel, fantasie en creativiteit
Lichamelijke ontwikkeling aanspreken:
evenwichtsvermogen en lichaamscoördinatie
Elementen waarbij ordenen en sorteren aangesproken worden
Betrekken met verhalen, liedjes en versjes

De Kleuter
Leeftijd: 5-7 jaar
Lengte: 99 - 122 cm
Omtrek: 54 - 63 cm
Tafelhoogte: 52 cm (53 cm)
Zithoogte: 31,5 cm (30-34 cm)
Zadelhoogte: 53 - 61 cm
Statafel hoogte: 65 - 70 cm

A

Op Het Vogelnest kan de kleuter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De natuur uit eigen ervaring leren kennen, beleven, waarderen en respecteren
De basis leren van (over)leven in en met de natuur en samenleven
De oorsprong leren kennen van zijn/haar voedsel
Een besef ontwikkelen van andere levensvormen en de onderlinge samenhang
Verbinden met directe omgeving
Eigen (fysieke) grenzen verkennen
Eigen keuzes maken
Vrij bewegen: Springen, rennen, klimmen,
Spelen met de omgeving; ontdekken, uitvinden, onderzoeken, verkennen,
uitproberen
Ervaren: verwonderen, inbeelden, voelen, luisteren, bekijken, interactief
Sociaal: samenwerken, communiceren, omgaan met emoties, aansturen,
zichzelf uiten
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Concept buitenruimte | Het Vogelnest kleuterland voor ‘Vrij Spel en Fantasie’ voor kleuters
Het Vogelnest terrein nodigt uit om lekker vrij te spelen, ontdekken, creëren, eten, beetje luieren en weer op veren!
Vanuit het kind zelf. Vrij om te gaan en doen wat vanuit intrinsieke motivatie ontstaat. We creëren speelaanleiding
met natuurlijke materialen. De terreininrichting bestaat uit vaste elementen als paden, heuveltjes, eet- en speelgroen,
speeltoestellen, hooibergen en huisjes – maar zeker ook losse materialen als bladeren, takken, stammen,
stro, fruit, kruiden, potten en pannen, kruiwagens, schepjes, etc. Deze bieden veel spel- en speel- en fantasieprikkels.
De kleuter kan naar hartelust hiermee bouwen, creëren, verzamelen, sorteren, fantaseren. Er worden handreikingen
geboden om natuur- en seizoensbeleving te verdiepen. Leerkrachten en hulpouders kunnen eenvoudig leuke en leerzame
activiteiten opzetten, passend bij het specifieke seizoen. De spelende kleuter kan naar eigen wens aansluiten en meedoen.

Het ontwerp:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomisch afgestemd en veilig voor kleuters
Natuurlijke sfeer door werken met natuurlijke materialen
Veilig en prettig voor begeleiders door open, afgebakende en overzichtelijke inrichting
Terreininrichting met veel spel- en speelaanleiding
UItnodigend eet-, creatie- en ontdekgroen
Aanspreken op fantasie, beweging, zintuigen, spel en creatie
Voldoende ruimte om bij alle weeromstandigheden fijn buiten te spelen
Gebruiksvriendelijk door inzichtelijke opslagruimtes met heldere instructies
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Thema’s | Aanbod speel- en spelaanleiding
De binnen- en buitenruimte vormen samen een totaalbeleving van de vier seizoenen op Het Vogelnest. Bij de binnenruimte ligt de focus op creatie met materialen van buiten en even terugtrekken.
De buitenruimte is verdeeld in thema’s aansluitend bij de beleefwereld van de kleuter. De thema’s bieden speelaanleiding en prikkelen de fantasie van de kleuter, op het gebied van cultuurhistorie,
natuurbeleving en eten uit de natuur. Hierdoor ontstaat er ruimte voor onder meer rollenspel, creatiespel, fantasiespel, en fysiek spel en beweging en spellen als verstoppertje of tikspel als vos en haas.
We willen de kleuters vrij laten in hun eigen spel en keuzes. En inspiratie aanreiken daar waar nodig is.

De binnenruimte
A) De groepsruimte: bestaat naast praktische zaken als garderobe, toiletten en keuken uit een creatief atelier, natuurlab en speelzolder. Hier wordt iedereen welkom geheten,
uitleg gegeven over gebruik van Het Vogelnest en inspiratie aangereikt over de seizoensbelevingsactiviteiten die men zou kunnen doen. En bij slecht weer kan je je hier opwarmen en schuilen
en kan het seizoensverhaal verteld worden, verbeeld met de bewoners uit het Vogelnest-poppenhuis. Op de speelzolder kan je even heerlijk nestellen en terugtrekken als de indrukken even
teveel zijn.

De buitenruimte
B) Het nest: is een amfitheaterachtige verzamelplek met ruimte om een verhaal te vertellen of te verbeelden. Het seizoensverhaal kan hier verteld worden middels de bewoners
van Het Vogelnest verbeeld door handpoppen van dieren en de boom. De kleuters kunnen zich nestelen rondom een vuurplaats. De vuurplek zorgt voor warmte en biedt een mogelijkheid
eten en/of drinken op klaar te maken. Ook kan er gegeten worden (het nest biedt plaats aan zo’n 75 kleuters). Naast het nest zijn er verschillende speeltoestellen waar de kleuter zich
kan bewegen als een kikker, mol, eekhoorn of vleermuis om zich nog beter in het dier te verplaatsen.

C) Oerwonen: Hoe woonde de primitieve mens? in deze zone met wilgentenen hutten en tunnels, kruip-door-sluip-door lindehagen en boomstam-meubels, kunnen de kleuters
oerleven ontdekken; wonen in hutten en jagen en verzamelen in de natuur. Hier kunnen de kleuters ontdekken wat de natuur van nature biedt, van beschutting tot
gereedschap tot voeding.

D) Wonen op het landgoed: Het Vogelnest ligt op het landgoed Rhijnauwen gelegen aan de Rijn bestaat uit onder meer een kasteel,
zomerverblijven, woonhuizen, boerderijen, poortgebouw(dienstwoning), veeschuren naast weides, tuinen met bruggen en boomgaarden.
Hier huisvestten ridders en hofdames naast bedienden en boeren. In deze speelzone wordt dit verbeeld met verschillende type speelhuisjes
bij een rivierbedding en een hooiberg tevens uitkijktoren. Kleuters kunnen hier als ridders en jonkvouwen, bedienden en boeren spelen
in de verschillende huisjes, de waterkreek met klauterkeien en speelzand, klauteren over het wiebelbruggetje en zich vermaken in de hooiberg.
E) Overleven in de natuur: deze zone richt zich met name op natuurlijke speelelementen. Afwisselende natuur zoals met hoog gras om vrij in te dwalen,
een dichtbegroeid hazelaar speelbos, een soms wat gladde speelheuvel, klimbomen en fruitbomen een balanceerpad en een plek om hutten te bouwen.
Hier is het survivallen geblazen, van camouflage/verstoppen tot bouwen, ridders en rovers, jagen en verzamelen en in de herfst oogsten.
F) Boerenland en eten: De boer, de gaard, het voedsel en de keuken staan hier centraal. Waar komt ons eten vandaan? Een pluk- en speelgaard met appels, peren, bessen
laat de kleuter zien hoe ze groeien. Men kan hier tuinieren, als water geven en oogsten. De hooiberg met daaronder een modderkeuken in een zandbak geeft
ruimte aan de fantasie van de kleuter, om hier met natuurlijke materialen en water te koken en zo heerlijke heksensapjes, bosparfums, soepjes en toverdrankjes te maken.
Het geurenbos is een kruidenzone waar de kleuter via stapstenen doorheen kan. Deze met name geurende kruiden zijn ook ideaal om in de keuken te gebruiken.
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Vlekkenplan | Aanbod speel- en spelaanleiding
Binnenruimte
A) De groepsruimte

C

Buitenruimte
B) Het nest
C) Oerwonen
D) Wonen op het landgoed

entree

E) Overleven in de natuur
F) Boerenland en eten
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Overdekt buitenspelen | Om het hele jaar rond buiten te kunnen spelen,
is overkapte speelruimte nodig.
Hooibergen zijn een ideale speelplek bij verschillende weersomstandigheden
en sluiten goed aan bij het Landgoed Rhijnauwen.

5 meter

Inventarisatie hooibergen van de directe buren
van Het Vogelnest op Landgoed Rhijnauwen

Familie Polman
Rhijnauwenselaan 9, Bunnik
4 roedige hooiberg

Hofstede Rhijnauwen
Rhijnauwenselaan 18, Bunnik
4 roedige hooiberg

Boerderij De Zonnewijzer
Koningslaan 15, 3981 HD Bunnik
5 roedige hooiberg
8
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Voorstel hooibergen | 4 - Roedige hooiberg met verdieping
5 - Roedige hooiberg

•
•
•
•

Geschikte plek om droog of in de schaduw te kunnen spelen
Biedt ruimte aan 1 tot 2 kleutergroepen
Dankzij verdieping is er tweemaal zoveel overdekte speelruimte.
Open ontwerp: overzichtelijk en veilig

5-roedige hooiberg met lage ‘knusse’ kap

5m

5m

4-roedige hooiberg met verdieping, extra schuil/speelruimte
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Plattegrond | Buitenruimte (1,2 hectare)

LEGENDA
Algemeen

werkgrens / projectgrens
hoofdgebouw

Formaten pand
21000 x 8350 mm hoofdgebouw
13000 x 7500 mm verdieping

hoogteverschillen/speelheuvels

•
•

0.00+

nieuwe peilmaat in meters tov NAP
bestaande peilmaat in meters tov
NAP
drainage

Verhardingen
verharding van tegels 30x30
verharding van klinkers 10x20,
2e hands
halfverhardingspad, type
padvast, tonrond aangebracht
staptegels, type n.t.b.,
2e hands

Terreininrichting
bestaande toestellen
schors bestaand
takkenril bestaand
wilgentenenhutten bestaand
'vogelnest'/tribune, maatwerk
vuurplaats, gestapelde muur van
betontegels, bovenste lagen onderling
verlijmt
picknickset, robinia hout, schaaldelen
5 cm dik, totale lengte 10.0m1 en
5.0m1, eventueel geschakeld

0.9

0+

0.6

0+

0.3

vs

0+

br

impressie aanbouwzijde

zt
0.9

0+

bs
ba

2 voorleesstoel/troon, leverancier
Goede Speelprojecten
zitstammen, type RS3001, leverancier
Speelmaatje
5 boomstam ±300 cm
3 halve boomstambank met schors,
onbehandeld, leverancier Bebooutdoor
1 wiebelbrug, type Wobbling Logs, leverancier
Lappset

sb

stap boomschijven, hoogte 0 tot +15 cm
t.o.v. maaiveld, 20 cm onder maaiveld
landmark met step / stelten, type
RS1450, leverancier Speelmaatje

ls
kei
st
zm

sm

keien, veldkeien type RS4005,
leverancier Speelmaatje
stapstammen, type RS4000,
leverancier Speelmaatje
zitmuur, gestapelde 30x30 tegels,
bovenste lagen onderling verlijmt,
hoogte ca. +30 cm
speelmuur, type donkergroen 2100 & 2160
7 wobbelbladeren,Flora wiebelstam van Yalp
artikelnr. Q10716

zand, speelzand
waterloop met rand van natuursteen
keien Ø 50-80 cm
afbouw hut, type nietje, robinia hout,
hoogte ca. 100 cm breedte ca. 100 cm
afbouw hut, type donkergroen 1810
kruipbuis Ø inw. 60 cm, door
speelheuvel met ballustrade van
robinia hout
hooimijt 5-hoekig, type n.t.b.
hooimijt vierkant, type n.t.b.
obstakelvrije ruimte speeltoestellen

Groenvoorziening
boom bestaand met aanduiding van
stamomtrek en diameter kroon

sb

boom nieuw
3 klimbomen: vleugelnoot of haagbeuk
Kruiden/heesters, soort conform beplantingsplan
haag, soort linde, conform
beplantingsplan
haag bestaand
graspad

10

B) Het Nest | Vier seizoensverhalen: “Ontmoet de Vogelnest bewoners door de seizoenen heen!”
Het Nest
Het Nest is een amfitheaterachtige verzamelplek met ruimte om een verhaal te vertellen of te verbeelden. De
kleuters kunnen zich nestelen rondom een vuurplaats. Bewoners van Het Vogelnest in de vorm van
handpoppen van dieren en de boom vertellen het seizoensverhaal. Elk seizoen kent zijn eigen verhaal. De
vuurplek zorgt voor warmte en heeft een hoge aantrekkingskracht. Het Nest biedt plaats aan drie
kleutergroepen.

De appelboom!

Bij koud weer biedt het vuur warmte. Bij slecht weer kan ook de groepsaccomodatie binnen ingericht worden
voor het seizoensverhaal.

Verhalen rond het vuur
Vuur behoort tot een van de meest elementaire dingen in het leven. Het vormt door zijn aantrekkingskracht van
nature een centrale verzamelplek waar al eeuwenlang verhalen verteld worden. Daarnaast geeft het ook nog
eens warmte en biedt een mogelijkheid eten en/of drinken op klaar te maken. Zo kun je kruidenthee van het
land maken, broodjes op stokken bakken of worstjes verwarmen.

Leren omgaan met vuur

kikker

lieveheersbeestje

Leren met vuur om te gaan, inclusief de risico’s, hoort bij het opgroeien. Net als met een zakmes omgaan, in het
water vallen, vies worden in de modder, takken zagen enzovoorts. Kinderen uit de stad komen zelden nog in
contact met vuur. Met vuur spelen betekent leren omgaan met mysterie en er controle over krijgen. Door de
basisprincipes van vuur te begrijpen zullen kinderen beseffen dat het iets is waar voorzichtig mee omgegaan
moet worden.

uil
eekhoorn

Het moet natuurlijk wel veilig zijn
Scholen zijn natuurlijk helemaal vrij om wel of niet het vuur aan te maken. Wanneer scholen gebruik willen
maken van het vuur dient er uiteraard gekeken te worden naar de weersomstandigheden, Het mag niet te
droog zijn en niet teveel wind staan. De school wijst een ‘ervaren’ vuurman/-vrouw aan die de zorg draagt voor
het vuur en altijd in de buurt blijft om het vuur en de kinderen in de gaten te houden. De vuurpit is van een
bescheiden formaat en een deksel biedt de mogelijkheid het vuur elk moment te doven. Daarnaast kan er met
bakken zand en emmers met water ook geblust worden. De school neemt zelf hout en aanmaakmateriaal mee
én mee terug.

rups

vlinder
slak

opwarmen

koken op het vuur

amfitheatertje

verhaal rond het vuur
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B) Het Nest | Amfitheatervormige verzamel-, speel-, vertelplek

•
•
•
•
•
•

Geschikt voor 3 kleutergroepen (±75 kleuters)
Met ruimte voor 3 rolstoelen/buggy
Centrale vuurplek
In- en uitgang door open zijde en over de heuvel
30 cm hoge klim/zitbanken, met aflopende
klim/rol/klauter grasheuvel
Twee gedeeltes met tussen traptreden van 15 cm hoog
voor de allerkleinsten

rolstoelvriendelijke
draaicirkel ø150 cm

± 30x30 formaat stoeptegel

90
60

Voorbeeld veilige vuurpit met
onderhoudarme stenen bank

30

Impressie bestrating
rondom vuurpit

Het Nest: heuvel met daarin trapbanken en een vuurplek

Ruimte onder de eerste banken voor
tassen en/of houtopslag, emmers met blusmateriaal

12
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B) Het Nest | Speeltoestellen, bewegen als dieren
Deze speelzone zet in op beweging
Biedt fysieke uitdagingen
Qua beleving en beweging wordt een link gemaakt met de dieren van Het Vogelnest.

•
•

Hangen als vleermuizen
Flora Driedelig Duikelrek
Artikelnr. Q10943
€ 1.495 excl. BTW
Prijs beton/anker €120
Max. vrije valhoogte: 1480 mm

Springen en balanceren als kikkers

aanpassen op kleuterhoogte

De Flora Wiebelstam leert kinderen om

Kruipen als een molletje dor de kruipbuis

hun evenwicht te bewaren. De houtkleur

in speelhelling doorsnede buis 60 cm

van Flora vervaagt in de buitenruimte, waarmee

met natuurlijk houten afscheiding boven buisgaten

het natuurlijke effect geoptimaliseerd wordt.

zoals op afbeelding hieronder

Artikelnr. 175560
€ 695 excl. BTW Prijs beton/anker € 50
Max. vrije valhoogte: 520 mm

Klimmen en spelen als eekhoorns
Flora vlindervlucht
Geplaatst in 2017
13

Het Vogelnest | Definitief Ontwerp
© Toink Creatie, januari 2019

B) Het Nest | Eet-Speel-Ontdekgroen
Het groen in en om het Nest en de groepsaccomodatie biedt elk seizoen
wat nieuws: bomen met bloemen en vruchten als noten, bessen en kiwi’s.

Amandelboom
Prunus dulcis

Chinees kornoelje

(vruchten eetbaar, mooie herfstkleur)
Cornus kousa var chinensis OSBORN

Kiwibes (klimmende langs het pand)
Actinidia arguta

Walnoot 3x

(hartvormige walnoot)
Juglans ailantifolia var. cordiformis

14

Magnolia

Magnoliaceae

(eetbare en grootste voorjaarsbloemen)
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C) Oerwonen | Spelen in hutten; huisje, boompje, beestje
Oerwonen: in deze zone met wilgentenen hutten en tunnels, kruip-door-sluip-door
lindehagen en boomstam-meubels kunnen de kleuters het oerleven ontdekken; wonen in hutten
en jagen en verzamelen in de natuur. Ontdekken wat de natuur van nature biedt; van
beschutting tot gereedschap tot voeding.

Speelstammen

stappen

trommelen

koken

Deze zone biedt ruimte voor onder meer rollenspel, creatiespel, fantasiespel of een verstopspel
Spelen in en rond hutten en tunnels van wilgentenen.
Met kruip-door-sluip-door lindehagen
Houtstambanken vormen een plek waar je met een groep bij elkaar kunt zitten
Plek om natuurmandela’s te maken
Boomstammen als krukjes, tafeltjes en stapstammen in en om de hutten
Kruiwagens en gemaaid gras

•
•
•
•
•
•

trommelen

uitkijkstoel

bij elkaar zitten in een kring, in het midden
ruimte voor creatie of picknickkleed

natuur mandela
15

creaties
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C) Oerwonen | Eet-Speel-Ontdekgroen
Naast de Wilgen – die het hele jaar door veranderen van kale takken, naar katjes,
naar blaadjes, naar herfstkleuren en weer naar kaal – komen er Lindehagen.
De kleuters kunnen hier omheen of doorheen om zo weer nieuwe stukken te ontdekken.
De jonge linde blaadjes zijn eetbaar (smaakt als sla).

Schijnaugurk
Akebia quinata

(vruchten eetbaar, niet wurgende klimplant - hutten en hoogstam)

De Akebia (snijaugurk) is een klimmer die door de wilgentenen hutten klimt,
hij geeft in het voorjaar bloemetjes en de zomer augurken die eetbaar zijn.
Wat een ontdekking om ineens een augurk te zien hangen!
Al in deze speelzone aanwezig een hele grote beuk
en hoogstamperenbomen.

Beuk

(beukennootjes, schaduwrijke donkere plek)

Hoogstam perenbomen
(peren)

Linde (blaadjes, tunnels/hagen)
Tilia cordata & Tilia platyphyllos
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D) Wonen op het landgoed | Spelen in huisjes, met water, zand en keien
Het landgoed Rhijnauwen, gelegen aan de Kromme Rijn, bestaat uit een kasteel, zomerverblijven, woonhuizen, boerderijen,
poortgebouw (dienstwoning), veeschuren naast weides, tuinen met bruggen en boomgaarden. Hier huisvestten ridders en hofdames
naast bedienden en boeren. In deze speelzone wordt dit verbeeld met verschillende type speelhuisjes bij een rivierbedding en
een hooiberg tevens uitkijktoren. Kleuters kunnen hier als ridders en jonkvouwen, bedienden en boeren spelen in de verschillende
huisjes, de waterkreek met klauterkeien en speelzand, klauteren over het wiebelbruggetje en zich vermaken in de hooiberg.

Natuurlijke look & feel, leem en grote klauterkeien,
keien, veldkeien
type RS4005, leverancier Speelmaatje

Een strandachtige zandplek ligt naast de
waterrand en deels onder de huizen door.

Balanceerstammen
type RS1400, leverancier Speelmaatje

Met de weggehaalde aarde wordt een lage speelheuvel gemaakt.

Wanneer het geregend heeft is er water; anders
sta je in een droge rivierbedding en kun je
je fantasie daarin de ruimte geven.

Kleuters houden ervan het dagelijks leven na te bootsen.
Verschillende houten huisjes in het gras of op palen,
half over het zand bieden hiervoor inspiratie en ook
ruimte om bij regen ook droog met zand te kunnen spelen.

Met deze wiebelbrug kun je droog over het water
https://www.lappset.com/Products/Product-search/WOBBLING-LOGS/175533
Verkoopprijs € 2.145 excl. Beton en montage en btw.
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Boomstambankjes voor volwassenen,
2 a 3 personen
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D) Wonen op het landgoed | Spelen in de hooiberg/uitkijktoren
De 4-Roedige hooiberg met zijdes van 5 meter

Eerste verdieping: groepsruimte met overzicht op het terrein

Begane grond: spelen tussen en met de hooibalen
Tafelbladen
Kruipdoor palen
Houten hek met deurtje
Kleuterveilige trap met hek/leuning

•
•
•
•

Eerste verdieping
Traphekje
Rondom metalen ballustrade waar kleuters gemakkelijk
doorheen kunnen kijken en de beentjes kunnen laten bengelen

•
•

2m
5m

2,2 m

5m

5m

Twee houten trappen met traphek en leuning
maar met standaard breedte ±80 cm en een hele smalle van 40 cm

Houten palenzijde van 180 hoog
beperken doorgang hooibalen,
maar je kan er zelf wel doorheen

Tafel speelzijdes

Hek met gaas, om stro zo lang
mogelijk binnen en droog te houden
18

Metalen ballustrade 180 cm hoog biedt mooi zicht op het terrein
en hiermee heb je ook goed overzicht vanaf de begane grond
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D) Wonen op het landgoed | Eet-Speel-Ontdekgroen
In verband met het water en zand komen hier geen struiken en bomen. Dit blijft een open
graszone waar regelmatig gemaait wordt, zodat het zand en de waterzone niet vol met blad komt.
Aan de rand bij het cirkelvormige pad komen olijfwilg struiken en judasbomen.
Beide hebben prachtige takvormen waar je je in kan verstoppen of bloemetjes
of vruchten kunt vinden. Deze zorgen voor een natuurlijke overgang naar de meer natuurlijke zone.
Daar wordt het gras slechts twee keer per jaar gemaaid, zodat de kleuters zich in het hoge gras in
de jungle kunnen wanen.

Judasboom
Latijnse naam

(bloemen eetbaar, klim verstop struik/boom)

Olijfwilg

Elaeagnus umbellata of Elaeagnus multiflora
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E) Overleven in de natuur | Groene beleefpaden
Deze zone richt zich met name op natuurlijke speelelementen. Afwisselende natuur zoals met hoog gras om vrij in te dwalen, een dichtbegroeid hazelaar speelbos,
een soms wat gladde speelheuvel, klimbomen en fruitbomen een balanceerpad en een plek om hutten te bouwen. Hier is het survivallen geblazen, van
camouflage/verstoppen tot bouwen, ridders en rovers, jagen en verzamelen en in de herfst oogsten.

•
•
•

Balanceerpad: met stammen en stenen een balanceerparcour uitgezet
Struinpad: een gemaaid pad door het hoge gras
Struingras: de stoerdere kleuter kan zich – door het voor hun menshoge gras – even in een jungle wanen.

Hoe verder je het terrein opgaat , hoe organischer/natuurlijker het wordt.

Balanceerpad

Struingrassen

20

Struinpad
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E) Overleven in de natuur | Speelnatuur: De klimbomen
Speciaal voor boomklimmen gekweekte meerstammige klimbomen als Haagbeuk (Carpinus betulus) en de gewone vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia).
Klimmen, klauteren, verstoppen, schuilen, voelen, ruiken, fantaseren, aanraken

•

21
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E) Overleven in de natuur | Schuilhutten bouw zone (7 stuks)

22

bestaande toestellen

Terreininrichting

staptegels, type n.t.b.,
2e hands

halfverhardingspad, type
padvast, tonrond aangebracht

verharding van klinkers 10x20,
2e hands

Verhardingen

0.00+

Afbouwhut alla fietsnietje

verharding van tegels 30x30

bestaande peilmaat in meters tov
NAP

nieuwe peilmaat in meters tov NAP

hoogteverschillen/speelheuvels

hoofdgebouw

Algemeen

LEGENDA

Afbouwhut skelet

werkgrens / projectgrens

Twee verschillende modellen robinia houten frames (120 cm breed x 85 cm hoog)
zorgen voor een veilige basis waar kleuters schuilhutten kunnen bouwen door losse takken en bladeren,
tegen het houten frame te plaatsen. Snoeihout van bomen van het terrein als de Anna paulowna,
hazelaar en wilgen kunnen hiervoor worden gebruikt.
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sm

zm

zitmuur, gestapelde 30x30 tegels,
bovenste lagen onderling verlijmt,
hoogte ca. +30 cm

stapstammen, type RS4000,
leverancier Speelmaatje

Catanea sativa

Tamme kastanje

(klimboom)

afbouw hut, type nietje, robinia hout,
hoogte ca. 100 cm breedte ca. 100 cm

waterloop met rand van natuursteen
keien 50-80 cm

zand, speelzand

artikelnr. Q10716

wobbelbladeren,Flora wiebelstam van Yalp

speelmuur, type donkergroen 2100 & 2160

Ruwe iep

Ulmus leavis

afbouw hut, type donkergroen 1810
(klimboom)

hooimijt vierkant, type n.t.b.

hooimijt 5-hoekig, type n.t.b.

klauterboom / speelboom, type 600
RS1550, leverancier Speelmaatje

kruipbuis door speelheuvel met
ballustrade van robinia hout

(bodembedekker, op houtril)

st

kei

keien, veldkeien type RS4005,
leverancier Speelmaatje

Speelbos
Een hazelaarbomen bos waar heerlijk in gespeeld kan worden. De hazelaar is een "naaktbloeier":
de plant bloeit als deze nog geen bladeren heeft. Verder is de hazelaar heel buigzaam en geeft
ook nog eens heerlijke noten. Ook met hazelaar takken kan je geweldige hutten bouwen.
Het Hazelaarbos zal later ook een ideaal klimbos worden.
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Groenvoorziening

ls

landmark met step / stelten, type
RS1450, leverancier Speelmaatje

stap boomschijven, hoogte 0 tot +15 cm
t.o.v. maaiveld, 20 cm onder maaiveld

wiebelbrug, type Wobbling Logs, leverancier
Lappset

balanceerstam/zitstam, type RS1400,
leverancier Speelmaatje

Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen'

sb

(hazelnoten, tunnels/hagen)

zitstammen, type RS3001, leverancier
Speelmaatje

Kruipende stekeloze braam

bs

voorleesstoel/troon, leverancier
Goede Speelprojecten
speeltafel groep, type 909455110R,
leverancier Goede Speelprojecten met
extra stoeltjes

Hazelaar(bos)

zt

Corylus avellana

ta

vs

vuurplaats, gestapelde muur van
betontegels, bovenste lagen onderling
verlijmt
picknickset, robinia hout, schaaldelen
5 cm dik, totale lengte 10.0m1 en
5.0m1, eventueel geschakeld

'vogelnest'/tribune, maatwerk

E) Overleven in de natuur | Eet-Speel-Ontdekgroen

•

Natuurlijk leven
Houtrillen zorgen voor allerlei natuurlijk leven: van insecten tot paddestoelen, vogels en egels.
Bij de houtrillen komt doornloze braam. Deze houtrillen zijn ook een plek waar het overgebleven
tuinafval terecht kan. En kleuters hier weer materiaal vinden voor hun creaties.

•

Houtril bron van leven, natuurlijk afscheiding

•

Klimbomen
De iep en de kastanje hebben eetbare vruchtjes waar je ook leuk mee kan knutselen.

Anna Paulownaboom

(huttenbouw houtproductie, waterafstotend)
Paulownia tomentosa

F) Boerenland en eten | Tuinieren
De boer, de gaard, het voedsel en de keuken staan hier centraal. Waar komt ons eten vandaan? Een pluk- en speelgaard met appels, peren, bessen
laat de kleuter zien hoe ze groeien. Men kan hier tuinieren, als water geven en oogsten. De hooiberg met daaronder een modderkeuken in een zandbak geeft
ruimte aan de fantasie van de kleuter, om hier met natuurlijke materialen en water te koken en zo heerlijke heksensapjes, bosparfums, soepjes en toverdrankjes te maken.
Het geurenbos is een kruidenzone waar de kleuter via stapstenen doorheen kan. Deze met name geurende kruiden zijn ook ideaal om in de keuken te gebruiken.
Als een boer tuinieren op Het Vogelnest of oogsten in de plukgaard
Met losse speelmaterialen als kruiwagens, harken men tuinieren, watergeven, oogsten…
Liever geen plastic tenzij het voor de veiligheid van de kleuter is.

•
•

Zoeken, plukken, rapen, oogsten, proeven, voelen, ruiken, verzamelen, sorteren, laat het maar aan
de kleuter over hij/zij weet er wel raad mee.
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F) Boerenland en eten | 5-Roedige Hooiberg: spelen met water, zand en kookspullen
De 5-Roedige hooiberg biedt ruimte voor de modderkeuken en de grote zandbak. Hier kan naar eigen fantasie sapjes, parfums,
toverdrankjes en soepen gemaakt worden met materialen uit de natuur. En kan water gehaald worden bij de buitenkraan,
en met losse speelobjecten als teilen, potten en pannen, spades en lepels, bakvormen en trechters kunnen de kookprinsen
en -prinsessen aan de slag.

‘keuken’kastwand

De ‘keukenkast’ biedt ruimte om alle losse objecten op te bergen.

5-Roedige hooiberg; beschut buitenspelen hitte en regen

Modderkeuken

bs

bs

5m

zt

bs

bs

‘Lose parts’ inspiratie voor de rijke fantasie
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F) Boerenland en eten | Modderkeuken met waterkranen
De keuken staat in een zandbak en is gemetseld van steen, met leuke bochten en allerlei variaties.
Ook zijn er vier kraanpunten in opgenomen - want wat is een keuken zonder water? Achter de stenen bank
kunnen de kleuters struinen in het geurenbos. Met stapstenen begeven ze zich tussen allerlei geurende kruiden
en vlinderstruiken, die ook weer leuk te gebruiken zijn in de ‘keuken’.

Waterpunten
Geurenbos met gemetselde zitbankranden en stapstenen

sm

zm

zm

‘keuken’kastwand

0+
0.9

0.4

0+

0.0
0

+

sb

Keuken en zandbak
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ta

0.3
0-

Hoogstam appels en peren

Laagstam

verschillende

Mirabelle (fruitboom laagstam)
Pruimenboom ‘Mirabelle de Nancy’

(fruitboom laag)

Zwarte bes
Ribes nigrum

Rode bes (eetbare bes)
Redpoll / augustus (laters)

(casisbes)

Schapenbes

Viburnum lentago

(banaan/chocola)

Jostabes (eetbare bes)
Ribes culverwellii

bs

1.2

0+

ta

0.0

0.1

bs

(eetbare bes)
Lonicera caerulea

0+

Honingbes

0-

0.0

0+

bs

br ug

0.3

0-

0.3

0-

Landgoed cultuur

ta

Geurenbos
Struintuin met allerlei geurende kruiden en vlinderstuiken. Met stapstenen paadjes.

0.3

Geurenbos

(lopen | proeven/ruiken)
Citroenmelisse (Melissa officinalis)
Dropplant Agastache rugosa
Cola-kruid (Artemisia abrotanum
Venkel (Foeniculum vulgare)
Rozemarijn ( Rosmarinus officinalis)
Mint (Mentha spp.)
Vlinderstruiken in allerlei kleuren

kei

•

Plukgaard
De in 2014 aangeplantte hoogstamgaard aanvullen met eetbare laag op kleuterhoogte:
met hieronder genoemde verschillende soorten fruit- en notenbomen en
bijvriendelijke beplanting.

0+

•

0.0

0+

1.2
0+

F) Boerenland en eten | Plukgaard en Geurenbos
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F) Boerenland en eten | Lange boeren picknicktafel met fantasiestoelen
op kopse kanten

•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor 2 kleutergroepen
Creatie/eetplek/verzamelplek
Houten tafel met bank met 3 uitsparingen voor rolstoelers
Kopse zijdes 2 fantasie stoelen
Alle meubels op kleuterformaat, behalve de grote fantasiestoelen
Lengte 10 meter, ±3 kleuters per meter
Op rabatten zone, aarde is hier ongelijk,
hele bank op een loopvlonder plaatsen

60
54

Fantasie stoel (ridder, voorlees, tovenaar…)
https://speelprojecten.nl/nl/parkinrichting/zitelementen/6592/voorleesstoel.html
24

32

impressie picknicktafel

rolstoelvriendelijke bankonderbrekingen

4 meter lange tafel
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Organisch robuust lengte moet zeker 5 m worden ivm verlies beenruimte
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kei

Terrein ontsluiten en beter toegankeljk maken door middel van een padennetwerk.
Van verhard naar ‘zacht’ met elk pad een andere beleving:
Stoeptegel (zone A) Het meer vertrouwde gevoel voor de stadse kleuter
(fiets)pad, kleuters kunnen hier een rondje fietsen
Stammenpad richting gebouw (zone A) natuurlijke tegenhanger
Verharding van klinkers 10x20, 2e hands
Leempaden (zone D) ontsluiten terein voor mindervaliden
Grasgemaaid struinpad (zone E)
Balanceerpad (zone E)

bs

ls

H) Terreininrichting | Grote gebaren en zone overstijgend

bs

bs
bs

bs

C

zt

Het Groenplan, kruisbestuiving tussen voedselbos en speelnatuur
Geïnspireerd op voedselbos en speelnatuur. Het groenplan is in samenwerking met Food Forestry
Development ontwikkeld. In dit ontwerp per zone opgenomen.
Er is een risico-analyse gedaan betreffende de huidige begroeiing waaruit blijkt dat de boterbloem
de enige plant op Het Vogelnest is die giftig is. Verder zijn er allerlei eetbare (on)kruiden misschien
niet direct de lekkerste, maar geen gevaar voor gezondheid vormen.

sb

0.9

0+

0.3

0-

0+

0+

0.3

0+

A

0.0

0.6

0.0

0.4

0+

0+

br ug
1.2

0+

0.9

0+

Drainage
Drainage herstel bij de speelzone Nest is nodig om in natte tijden de Nestzone
enigzins droog te houden zodat het gras niet kapot gelopen wordt. De waterloop
met alleen grote onverplaatsbare keien biedt het natte speel alternatief.

0.0

0+

B

bs
0.1

0+

0.3

0-

D

0.0

0+

bs

Verlichting
Op het eeste gezicht lijkt dit wellicht overbodig, wanneer er voldoende daglicht inval is.
Maar in de praktijk blijkt het toch handig om bij de entrees van het pand, de hooibergen en de schuur
een eenvoudige lamp te hebben bij voorkeur met een bewegingsdetector en op zonne-energie.

0.3

0-

bs

ls

zm

0.0

0+

0.3

0-

0.8

0+

ta

bs

zm

ta
ta

sm

kei
0.0

0+

st
kei
1.2

0+

ls
bs

Afrastering
De kleuters veilig binnenhouden zonder het gevoel van hekken om de beleving van vrijheid
niet te verstoren. Zie voorstel bij entree hoofdstuk, volgende pagina.

bs

st

kei

vs

ls

bs

sb

kei

Stammenpad richting gebouw (zone A)

creatie inspiratie met materialen van buiten

E

vs

F

Nobrecal rondom zone D
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I) Entrees en omheining | Natuurlijk en sfeevol
Sfeervol hoofdentree voor de school groepen
Erf entree hek breed, voor onderhoud en nooddiensten
Omheining:

natuurlijke meidoornhaag met onopvallend gaas.
Geeft voor kleuters een gevoel van oneindig groot terrein.
Kleuters veilig binnen, ongewenst bezoek buiten houdend.

Communicatie: Het Vogelnest wie - hoe - wat - waarvoor?

Grote poort: Bij voorkeur 2 delen van 150 cm breed in plaats
van 1 hekdeel van 300 cm, ivm ongelijke ondergrond nieuwe
bestrating fietspad.

Meidoornhaag stevig en dik

Hoofdentree sfeervol met informatiepaneeltje

Organisch vorm houten planken overeenkomstig met het hoofdentree,
of moeten we aansluiten bij landgoed stijl? Navragen gemeente…
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J) Communicatiemiddelen | Inventarisatie
VAST

Schoonmaakkast
Checklijst

Hoe en
wat?

Algemeen:
buiten
Entree terrein: naambord met korte uitleg Het Vogelnest
Entree pand: Welkomsbord Voorstellen Het Vogelnest, visie op spelen, Regels wat wel en wat niet,
plattegrond
binnen
Informatie welkomstkast
- Welkom
Voorstellen Het Vogelnest, visie op spelen, Regels wat wel en wat niet, plattegrond
- Gastenboek: uitnodigen om ervaringen te delen
PR social media uitnodiging, Facebook, instagram
in gastenboek
- Belangrijke nummers en e-mails
Onderhoud gebreken
Medisch en EHBO
Voorraadkast
Schoonmaakkast
Checklijst
- Wisselende info voor tijdelijke info (evenmenten, aanbod buren)
Krijtbord & Magneetbord
Naamborden voor publieke kasten als schoonmaakkast, voorraadkast
Instructies en checklijsten:
- opruim binnen en buitenruimte
Algemene praktische informatie in zelfde kleur
- schoonmaak
- keuken
- afsluiten
Educatief:
instructies:
- poppenhuis
- atelier
- natuuratelier
- natuurlab
- seizoensvazen
- speelzolder (3x)

Lente inspiratie
Zomer inspiratie
Herfst inspiratie

Educatieve sfeerwanden
- natuurlab
- speelzolder

Winter inspiratie
Seizoenskleuren

Wisselend per seizoen
Seizoensideën

Magneetstrips bieden ruimte voor
wisselende info

Speel-, en spelhandreikingen (A4 op magneetstrip/wand)
Informatie kastwand
- voor buiten

Handreikingen met seizoenskleuren

Lente: nestelen, vogels, rupsen, meesjes
Zomer: fruit, kleine beestjes, kikker, specht
Herfst: paddestoelen, noten, eekhoorn
Winter: overwinteren, mol, uil, roodborstje, winterkoninkje

Creatie-, inspiratiehandreikingen (A4 op magneetstrip/wand)
atelier, natuuratelier en natuurlab
- voor binnen en voor buiten
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Totaalbeeld | Buitenruimte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C)
•
•
•
D)
•
•
•
•
•
•
•
E)
•
•
•
•
F)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H)
•
•
•
•
•

Het nest:
Losse speelobjecten
Het Nest met vuurplek met afdekdeksel (1x)
Keukengerei
•
Kruiptunnel met heuvel (1x)
Tuingereedschap
•
Wiebelstam (7x)
Hooibalen
•
Speelheuvel (1x)
Kruiwagens, transportfietsen
•
Dreinage
Zandbakspeelgoed
•
Driedelig duikelrek (1x)
Houtenspeeltoestel Flora vlindervlucht
Houten speeltoestellen als ballanceer blokkenpad, wipwappen
Verwijderen wipkip zodra defect
Oerwonen:
Houten stammen als banken (5x)
Uitkijkstoel (1x)
Speelstammen (25)
Wonen op het landgoed:
4- roedige Hooiberg met verdieping en trap en metalen ballustrade (1x)
Waterloop met natuurstenen rand (alleen grote zwerfkeien
Wiebelbrug
Speelzandzone
Balanceer stammen (3x)
Boomstambankjes voor volwassenen (3x)
Houten huisjes tzt vervangen door nieuw
Overleven in de natuur:
Stammenen stenenbeleefpad
Afbouwhutten skelet (2x)
Afbouwhutten nietje (5x)
Speelheesters (1x)
Boerenland en eten:
5-roedige Hooiberg (1x)
Speelzandzone (1x)
Stenen modderkeuken (1x)
Water (druk)kranen en leiding (4x)
Houten opbergkast (1x)
Stenen bank (1x) en stapstenen Geurenbos
Picknicktafel (1x)
Fantasiestoelen (2x)
Verwijderen/hergebruik betonnen zandbakrand
Terrein
Grondwerk en paden
Entreehekken en omheining
Aanplant speel/eetgroen
Verlichting
Handenwastrog buiten naast ingang pand
ls

st

bs

Nieuw, vernieuwen
Reeds aanwezig
Verwijderen/vervangen

LEGENDA
Algemeen

werkgrens / projectgrens
hoofdgebouw
hoogteverschillen/speelheuvels
0.00+

nieuwe peilmaat in meters tov NAP
bestaande peilmaat in meters tov
NAP
drainage

bs

bs

bs

Verhardingen
verharding van tegels 30x30

bs

bs

verharding van klinkers 10x20,
2e hands
halfverhardingspad, type
padvast, tonrond aangebracht
staptegels, type n.t.b.,
2e hands

zt

Terreininrichting
bestaande toestellen
schors bestaand
takkenril bestaand
wilgentenenhutten bestaand
'vogelnest'/tribune, maatwerk
vuurplaats, gestapelde muur van
betontegels, bovenste lagen onderling
verlijmt
picknickset, robinia hout, schaaldelen
5 cm dik, totale lengte 10.0m1 en
5.0m1, eventueel geschakeld
vs
zt

sb

bs
ba

0.9

0+

0.3

0-

0.0

0+

0.6

0.0

0.3

0+

br ug

sb

0+

0+

kei

0.8

0+

st
zm

0.0

0+

bs
0.1

0+

zm

0.3

sm

0-

0.3

0-

0.0

0+

3 halve boomstambank met schors,
onbehandeld, leverancier Bebooutdoor

stap boomschijven, hoogte 0 tot +15 cm
t.o.v. maaiveld, 20 cm onder maaiveld
landmark met step / stelten, type
RS1450, leverancier Speelmaatje

ls

0.9
0.0

ba

5 boomstam ±300 cm

1 wiebelbrug, type Wobbling Logs, leverancier
Lappset

0+

0+

2 voorleesstoel/troon, leverancier
Goede Speelprojecten
zitstammen, type RS3001, leverancier
Speelmaatje

keien, veldkeien type RS4005,
leverancier Speelmaatje
stapstammen, type RS4000,
leverancier Speelmaatje
zitmuur, gestapelde 30x30 tegels,
bovenste lagen onderling verlijmt,
hoogte ca. +30 cm
speelmuur, type donkergroen 2100 & 2160
7 wobbelbladeren,Flora wiebelstam van Yalp
artikelnr. Q10716

bs

zm

bs

zand, speelzand

0.3

0-

waterloop met rand van natuursteen
keien Ø 50-80 cm
afbouw hut, type nietje, robinia hout,
hoogte ca. 100 cm breedte ca. 100 cm
afbouw hut, type donkergroen 1810
sm

kei

ba

kruipbuis Ø inw. 60 cm, door
speelheuvel met ballustrade van
robinia hout

0.0

0+

kei

hooimijt 5-hoekig, type n.t.b.

1.2

0+

ls

hooimijt vierkant, type n.t.b.

bs

obstakelvrije ruimte speeltoestellen

bs

Groenvoorziening
boom bestaand met aanduiding van
stamomtrek en diameter kroon

st

boom nieuw

kei

vs

3 klimbomen: vleugelnoot of haagbeuk

ls

Kruiden/heesters, soort conform beplantingsplan
haag, soort linde, conform
beplantingsplan

bs

ba

haag bestaand

sb

graspad
vs

kei

TECHNISCHE GEGEVENS:
- Alle maten in meters, tenzij anders vermeld.
- Alle hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders
vermeld.

- Alle maten en peilen in werk controleren.
- Afwijkingen in maten en peilen terstond schriftelijk melden
aan de directie.

GEGEVENS ONDERGROND:
- Ondergrond (terrein) aangeleverd door :
- Ondergrond (gebouw) aangeleverd door:
- Hoogtepeilen aangeleverd door:
- Gegevens daklast:
- Flora & fauna check
- Datum (oriënterende) klic:
- Inmeting:
- Controle STV (alleen bij speelprojecten):

Van Steenbergen & Kas d.d. 5 oktober 2018
Van Steenbergen & Kas d.d. 5 oktober 2018
Van Steenbergen & Kas d.d. 5 oktober 2018
n.v.t.
27 november 2017
29 november 2017
Van Steenbergen & Kas d.d. 5 oktober 2018
n.v.t.

VERSIE
01
02
03
04

DATUM
26-10-2018
9-11-2018
20-11-2018
26-11-2018

STATUS
DO
DO
DO
DO

CONTROLE

OMSCHRIJVING WIJZIGING
Orgineel
Diverse conform mail van 5-11-2018
Aanpassing conform mailbericht d.d. 15-11-2018
Aanpassingen conform mailbericht d.d. 22-11-2018
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•
•

NIET BESTEMD VOOR UITVOERING

32

Het Vogelnest | Definitief Ontwerp
© Toink Creatie, januari 2019

Met dank aan:

Donker Groen | Paula Vos de Wael & Hester Walda

Food Forestry-Development.nl | Xavier San Giorgi

Cammingha School, Bunnik | Sylvia Persoon
Daltonschool Rijnsweerd, Utrecht | Celeste Cohen, Sanne van Geerenstein, Ellen veenhuizen en Nancy Wetters
Partou kinderopvang, Utrecht | Claire Mensing-Raemakers
SBO Evenaar, Nieuwegein | Elles Kerk
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