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Natuurlijk spelen op z’n Rotterdams
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Ravottuh wil kinderen laten klimmen, klauteren, rollen, springen, slepen, beleven, vies
worden, bouwen, voelen, stapelen, wroeten,
scharrelen, met water spelen, verbazen.
Kinderen bouwen zo aan zelfvertrouwen,
bewegen meer, leren omgaan met risicoʼs en
maken spelenderwijs kennis met de natuur.
Maar hoe doe je dat middenin Rotterdam?
Zomer 2012 sprak ik met verschillende mensen van Rotterdamse
organisaties. We zaten in de Speeldernis. Kijkend naar de kinderen
constateerden we dat eigenlijk alle
kinderen in Rotterdam de ruimte
moeten krijgen om te ravotten. Ravottuh voor ‘locals’. Uit gesprekken
met andere bevlogen Rotterdammers bleek ook dat wij, volwassenen, onze kinderen dezelfde leuke
speelervaring gunnen die wij zelf
hadden. Om dit voor elkaar te krijgen besloten we samen te werken en
hebben wij ons aangemeld bij het
Stadsinitiatief. Alle Rotterdammers
kunnen hier projecten indienen, na
een voorselectie mogen alle Rotterdammers vanaf 12 jaar stemmen op
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een van de projecten en dùs op Ravottuh. De gemeente financiert na
onze winst tien Ravottuh-plekken
in de stad. Wij merken echter dat
het idee al, voor er iets gerealiseerd
is, enorm aanslaat en dat diverse
deelgemeenten ons al vragen om
plekken te ontwikkelen.
Avontuur om de hoek
Ravottuh wil kinderen avonturen
om de hoek en in de stad bieden.
Daarom ontwikkelen wij tot en met
2015 minimaal 10 groene en avontuurlijke speelplekken. Bereikbare
speelplekken in de wijk om kinderen iedere dag een natuurbelevenis
te laten ervaren en de grotere plekken zoals de Speeldernis om kinderen op woensdagmiddag, in het
weekend en tijdens vakanties langduriger avonturen en belevenissen
te bieden.
Ravottuh ontwikkelt en draagt zorg
voor de uitvoering van avontuurlijke, groene speelterreinen voor kinderen in de stad. Wij koppelen hieraan een 3 jaar durend programma
rondom participatie, activiteiten,
onderhoud en beheer. Het project
wordt uitgevoerd met input en vrijOase zomer 2013

De kracht van Ravottuh
• Ravottuh is een initiatief van een groep mensen die in
Rotterdam wonen en werken. De groep bestaat ondermeer uit ontwerpers, groendocenten en jeugdwerkers.
Ieder heeft z’n eigen inbreng en deskundigheid. Wij onderschrijven het belang en de kracht van natuurlijk buitenspelen voor kinderen;
• Ravottuh wordt uitgevoerd middenin verschillende
Rotterdamse wijken. In plaats van dat kinderen naar het
natuurlijk spelen toe moeten, halen we het natuurlijk
spelen de buurt in;
• Aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van de kinderen, ouders, buurtbewoners;
• Met Ravottuh maken we spelen in de natuur stoer, spannend en uitdagend! Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid boren we met Ravottuh aan.
We gaan niet wandelen in de natuur maar hutten maken,
waterdiertjes vangen, zelf jam maken, zandsculpturen
bouwen.
• Ravottuh betrekt buurtbewoners en kinderen vanaf de
start erbij, maakt plannen met hen, realiseert de uitvoering en voert 3 jaar lang activiteiten uit voor en door
buurtbewoners.
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willige inzet van buurtbewoners.
Ons idee is dat kinderen zo natuur
dichtbij beleven en een relatie met
de natuur opbouwen. Ravottuh levert een bijdrage aan gezonde, sociaalvaardige kinderen en aan samenhang in buurten.
Er zijn al diverse plekken in Rotterdam waar je prima kunt spelen. De
Speeldernis is een fijne plek. Ook
zijn er prachtige locaties zoals het
Kralingse bos en het Zuiderpark,
waar al veel speelmogelijkheden
zijn. Maar dichtbij huis kunnen
kinderen vaak minder gemakkelijk
naar buiten. Verkeersdrukte zorgt
ervoor dat kinderen dicht bij huis
spelen. Ouders vinden de weg naar
de speelplekken en parken vaak onveilig waardoor kinderen altijd begeleiding nodig hebben. Ook worden parken en plantsoenen vaak als
onveilig bestempeld terwijl je daar
wel lekker kunt spelen.

Het succes van Ravottuh
Bij Ravottuh staat het belang van
het kind centraal. Zij moeten kunnen ravotten en elkaar ontmoeten
in de buurt. Hier betrekken wij ook
hun ouders bij. Samen met de belangrijkste partijen ontwikkelen wij,
per locatie, een ravottuh-plek op

maat. Dit houdt in dat zowel de realisatie als het sociale programma in
dienst staan van de kinderen.
Vaak zijn de diverse partijen sterk
gericht op hun eigen beleidsterrein.
Volgens ons is de praktijk een dynamisch geheel dat niet zomaar in
hokjes past. Om maatwerk te leveren gaan we na wat er speelt in een
buurt en welke mogelijkheden er
zijn. Kinderen en bewoners dragen
wensen en ideeën aan. Als dat helder is zoeken we de juiste partijen
erbij. Dit leidt tot een integrale aanpak op locatie en dat slaat aan. Het
Ravottuh-team organiseert en coordineert dit proces. Bijna alle deelgemeenten van Rotterdam zijn geinteresseerd in Ravottuh en willen
graag een locatie beschikbaar stellen. Ook zijn er al belangstellenden
van buiten de gemeente. Kortom:
we gaan gauw écht aan het werk!
Meer informatie over Ravottuh:
www.ravottuh.nl, info@ravottuh.nl of 0683458911. Ook te vinden op Twitter en Facebook.
Ian Mostert is hoofd van Natuurspeeltuin
De Speeldernis.
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