
Wat is OERRR?

Dit speelnatuurproject maakt deel uit van het jeugdprogramma van OERRR van 
Natuurmonumenten dat alle kinderen van 0 tot 12 jaar de natuur laat ontdekken. 
Wat is OERRR eigenlijk? Een stap buiten de deur is een stap in OERRR. OERRR 
is buiten. Buiten spelen, beestjes zoeken, vies worden en in bomen klimmen. 
Maar ook fantaseren, nieuwe ervaringen opdoen en leren van de natuur. 

Natuur voor iedereen

De speelnatuur van OERRR Kardinge is ook geschikt voor kinderen en volwas-
senen met een beperking. Dankzij financiële steun van de Nationale Postcode 
Loterij voor het project ‘Natuur voor iedereen’ kan Natuurmonumenten extra 
voorzieningen aanbrengen zoals doorwaadbare plekken voor rolstoelen, 
 aangepaste picknickbanken en vlonders.

Wat is er al gedaan?
Inmiddels zijn er fondsen 
geworven om het project te 
bekostigen. De gemeente 
Groningen levert een substantiële 
bijdrage, evenals bijvoorbeeld 
waterschap Noorderzijlvest.  
Er is een ontwerp gemaakt door 
adviesbureau Heilien Tonckens en 
Ruurd van Donkelaar Groenadvies 
uit Koekange en ook de benodigde 
vergunning is verleend door de 
gemeente Groningen.

De locatie  
De speelnatuur van OERRR 
Kardinge ligt ten oosten van 
het Koerspad, tussen Beijum 
en de sportvelden Kardinge in 
Groningen. Dit onderdeel uit het 
inrichtingsplan voor de zuidelijke 
wijkrand Beijum sluit goed aan 
bij het jeugdprogramma van 
OERRR van Natuurmonumenten. 
Kinderen kunnen spelenderwijs 
kennis maken met de natuur, ook 
kinderen met een beperking.

Start van het project
Coördinator natuurbeheer in Kardinge Reiner Hartog is blij dat het  
project nu daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden: ‘begin maart starten  
we met de eerste schop’ in de grond op deze bijzondere locatie.  
We gaan aan de slag met de aanleg van een waterspeelplek voorzien 
van een pomp met een waterloop, we gaan vlottenwater met steigertjes 
aanleggen, maar ook picknickplekken die geschikt zijn voor mensen  
met een beperking. Natuurlijk mogen heuveltoppen met speelzand en 
  klim- en klauterstammen niet ontbreken. We hebben veel werk achter de 
schermen verricht en staan nu te popelen om eindelijk echt te beginnen’. 

Wanneer klaar?
De aanleg zal zeker enige maanden tot een half jaar in beslag nemen,  
maar als alles volgens plan verloopt wordt de locatie najaar 2018 geopend. 
De locatie is vrij toegankelijk.

Klik hier voor alle details van het ontwerp

Plattegrond definitief ontwerp

Samen aanleggen en onderhouden
Hartog: ‘destijds gaf u als wijkbewoner aan behoefte te hebben aan een  
natuurlijke locatie waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. 
Natuur monumenten vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met 
de natuur en dat spelenderwijs in de buurt kunnen doen. Het OERRR 
programma van Natuurmonumenten leent zich daar bij uitstek voor, zo 
vervolgt Hartog. Begin maart start loonbedrijf Mulder uit Noorddijk met 
het zwaardere werk. Gaandeweg de aanleg willen we graag samen met 
omwonenden de locatie opbouwen. ’

Heb je zin om mee te helpen bij de aanleg of straks met het onderhoud, 
aarzel dan niet en laat het ons weten! Stuur een e-mail naar boswachter  
communicatie en beleven Renée Nitters: r.nitters@natuurmonumenten.nl 
of bel voor vragen (T 06 542 952 76). 

Een aantal jaren geleden werkten we samen met u als wijkbewoner van 
Beijum of Lewenborg aan een nieuw inrichtingsplan voor de zuidelijke 
wijkrand van Beijum. Het  resultaat was een prachtig nieuw inrichtingsplan 
waarin zowel recreatie als natuur er op vooruit gaan. Eén van de onderdelen 
van het inrichtingsplan betrof een natuurlijke speelplek voor kinderen uit  
de wijken Beijum, Lewenborg en de overige Groningse stadswijken.

Aanleg speelnatuur  
van OERRR Kardinge  
van start!

U gaf destijds aan graag per mail 
op de hoogte gehouden te willen 
worden over de voortgang van  
de speelnatuurlocatie in Kardinge. 
Dat doen we bij deze graag!

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen?gclid=Cj0KCQiA5t7UBRDaARIsAOreQtgeU8WjID26ZwY-OM-Rsqz7cG60n1RpbrA1g-tgZbO-pLudvzuXnwEaAh17EALw_wcB
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen?gclid=Cj0KCQiA5t7UBRDaARIsAOreQtgeU8WjID26ZwY-OM-Rsqz7cG60n1RpbrA1g-tgZbO-pLudvzuXnwEaAh17EALw_wcB
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen?gclid=Cj0KCQiA5t7UBRDaARIsAOreQtgeU8WjID26ZwY-OM-Rsqz7cG60n1RpbrA1g-tgZbO-pLudvzuXnwEaAh17EALw_wcB
https://www.natuurmonumenten.nl/node/7905

