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Het plein achter de woningen aan de Lucernehof in Biddinghuizen was ronduit saai 
en nodigde niet echt uit tot spelen, vonden de omwonenden. Daarom ontstond het 
idee om het samen op te knappen tot een dynamische speelplek. Nu is het een ware 
trekpleister. “Het is er zó leuk, dat het zelfs kinderen aantrekt uit andere buurten!”

OUD-BIDDINGHUIZEN  | De omwonenden 
van de Lucernehof trokken bij de gemeente 
Dronten aan de bel om hun plein een facelift 
te geven. Toen zij groen licht kregen ging 
gelijk de eerste schop de grond in: fruit-
bomen als peer, appel, pruim en walnoot 
werden geplant in de omheinende groen-
strook. Een wipwap en een tafeltennis-
tafel werden op de kop getikt en kregen er 
een plek. En met hulp van de kinderen zelf 
bouwden ze een tipi van wilgentenen. Ook 
werd er op het plein een avontuurlijke skel-
terbaan geschilderd met een heuse rotonde 
en een zebrapad. Hierdoor kreeg het spel ook 
een educatief element. “Want als je op het 
zebrapad oversteekt, heb je natuurlijk wel 
voorrang”, lacht Anke Weitowitz die één van 
de initiatiefnemers is van het project.

Naar schatting vier tot zes weekenden waren 
de omwonenden druk met de aanleg van 
het nieuwe plein. “Het ging beetje bij beetje, 
want de activiteiten waren afhankelijk van 

het weer”, legt Anke uit. “De wilgentenen kun 
je namelijk alleen in de winter vlechten en 
voor het schilderen van de skelterbaan moet 
het wel droog zijn.” Inmiddels is de baan 
alweer aan een nieuw likje verf toe, vanwege 
de vele banden en schoenen die er al over-
heen gegaan zijn. Het getuigt van het succes 
van de dynamische speelplek die het aanvan-
kelijke saaie plein nu is geworden. Voor de 
werkzaamheden op het plein hoefden ze 
overigens niet veel moeite te doen om de 
bewoners te mobiliseren, vertelt Anke. “Er 
begint gewoon iemand, en dan komt als 
vanzelf de rest erbij.” 

Bijhouden en uitbreiden
Wat nu rest voor de buurt is het bijhouden 
ervan. Zo moest voor het onderhoud van de 

bomen een adoptieovereenkomst worden 
getekend. “En kijk, de appelboom geeft al 
vruchten, al zijn ze nu nog heel klein”, klinkt 
het enthousiast. 

Nieuwe plannen in de maak
Ondertussen worden er op het plein alweer 
plannen gesmeed voor verdere uitbreiding. 
Maar daarover kan ze nu nog niet veel 
vertellen. “We moeten het nog aanvragen bij 
Samen Actief Dronten. We krijgen van hen 
veel begeleiding en het contact gaat heel 
goed. Maar soms gaat het wat langzamer dan 
we wel zouden willen.” Het plein is nu een 
� jne plek geworden om te zijn; niet alleen 
voor de kinderen, maar ook voor de volwas-
senen. Zij strijken regelmatig neer op de 
zelfgemaakte zitplekjes van houten kabel-
haspels. “We waren al goed met elkaar als 
buren, maar nu hebben we ook gelegenheid 
om er even bij te gaan zitten.” 

Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee of inspiratie nodig? Eerder 
interviews teruglezen? Kijk dan op onze 
website www.samenactief.nl. Hier 
vind je ook het online invulformulier 
voor het aanmelden van jouw initiatief.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

HET PLEIN IS NU EEN FIJNE PLEK 
OM TE ZIJN, VOOR KINDEREN ÉN 
VOLWASSENEN

Saai plein wordt dynamische speelplek


