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- Nieuwsbrief nr. 2, mei 2011 -  
 

                                                                                                                            ����    WelkomWelkomWelkomWelkom        
In de 1

e
 Nieuwsbrief over het Avonturenbos hebben we verteld over de 

nieuwe Stekkenberg, het waarom, wat en waar van het Avonturenbos en 

vooral ook wie er allemaal meehelpen. Zoals de natuur tijdens het 

voorjaar tot groei en bloei komt zit ook in de ontwikkeling van het 

Avonturenbos de groeispurt erin. Bewoners zijn op excursie geweest in 

het bos en er lijkt duidelijkheid te komen welke groepen in welk gedeelte 

van het bos hun plek gaan krijgen. De aanvragen voor subsidie bij 

verschillende fondsen zijn de deur uit en de eerste reacties daarop zijn 

positief. Alle reden voor de kinderen om zich er zelf mee bezig te gaan 

houden. In deze 2
e
 Nieuwsbrief hierover meer. 

Wanneer u deze nieuwsbrief bij iemand anders in de mailbox wil laten 

bezorgen geef dan het e-mail adres aan ons door 

(avonturenbosstekkenberg@oosterpoortwoon.nl), wij zorgen dan voor 

de verzending van deze en volgende nummers. Heel veel leesplezier. 

 

���� Excursie in het Avonturenbos Excursie in het Avonturenbos Excursie in het Avonturenbos Excursie in het Avonturenbos        
Op vrijdagmorgen 15 april is een aantal mensen (van de buurtcommissie, enkele moeders, Germania, gemeente 

Groesbeek, Oosterpoort) onder leiding van Staatsbosbeheer een kijkje gaan nemen in het Groesbeekse bos. 

Aanleiding is het Avonturenbos dat men wil maken in de buurt van de ‘heksenkring’. Deze ‘heksenkring’ kan een 

goede locatie zijn voor een openluchtlokaal voor 

natuurlessen van de nieuwe school. 

Het Avonturenbos wordt de nieuwe speelplek voor 

kinderen van alle leeftijden. Voor de allerkleinsten is het de 

bedoeling dat op een vlakker gedeelte een plek wordt 

gecreëerd. De grotere kids krijgen een plek waar ze kunnen 

struinen, verstoppen en klauteren. Dus een echte speelplek 

in het bos. Aan veiligheid wordt zeker gedacht, dit staat 

hoog in het vaandel. 

Wij, als ouders, zijn er zeer enthousiast over en 

kijken erg uit naar het moment wanneer alles gaat 

gebeuren, zodat er straks in de nieuwe wijk ook een nieuwe 

en veilige speelplek voor onze kinderen is. 

Bedankt voor de interessante morgen, 

Vriendelijke groet, Angelique Knoop 

    

���� Bewoners van het Avonturenbos Bewoners van het Avonturenbos Bewoners van het Avonturenbos Bewoners van het Avonturenbos        
In het avonturenbos zitten veel vogels, bijvoorbeeld mezen. Zij leven van kleine rupsjes en 

andere insecten. De Pimpelmees heeft een mooi blauw petje. Hoe blauwer het petje, hoe 

mooier de vrouwtjes pimpelmezen het vinden. De Kuifmees leeft in naaldbomen. Hij is 

makkelijk te herkennen aan zijn PRRRRRRR-PRRRRRRRR –geluid en zijn blitse kuifje. 

De Grote bonte specht met zijn witte vlekken en rode buik hakt zijn nesthol uit in een 

boom.  Later, als de spechten uitgevlogen zijn, maken andere vogels zoals meesjes, 

boomklevers en boomkruipers  dankbaar gebruik van deze holen om er hun nestje in te 

AvonturenbosAvonturenbosAvonturenbosAvonturenbos        

InhoudInhoudInhoudInhoud    

    

� Welkom 
� Excursie in het Avonturenbos 

� Bewoners van het 
Avonturenbos 

� Wist je dat… 
� Kinderparticipatie 

� Inspiratie 



Kuifmees 

Grote bonte 

specht 
Boomkruiper 

maken. Als de opening van het spechtenholletje te groot is, maakt de Boomklever hem met leem kleiner, zodat de 

Spreeuw er niet meer in kan en hij ongestoord zijn kroost kan grootbrengen. De Boomkruiper zit meestal op 

boomstammen  met een ruwe schors. Met zijn gebogen snavel pikt hij de insecten eruit. 

 

 

 

    

    

    

    

���� Wist  Wist  Wist  Wist jejejeje dat… dat… dat… dat…        
…er hele oude beuken in het Groesbeekse bos staan? 

In het bos, waar de ‘heksenkring’ is, staan beuken die zijn geplant in het 

jaar 1795. Dat betekent dat ze 216 jaar oud zijn. Dat is heel bijzonder, 

want in het hele Groesbeekse bos zijn maar een paar plekken waar zulke 

oude bomen, in een bosvak,  staan. Oude beuken komen wel veel als laan 

voor in Groesbeek. 

Beuken kunnen net als mensen verbranden door de zon. Dit heet 

zonnebrand. Als een beukenboom altijd in de schaduw heeft gestaan 

(zoals in het Groesbeekse bos), maar door bijvoorbeeld kap in de zon 

komt te staan, kan de bast uitdrogen en scheuren (= zonnebrand). 

Hierdoor gaat de boom dood. Daarom wordt het speelbos niet 

gerealiseerd in dit bosvak, maar juist in het vak ernaast waar grove 

dennen en eiken staan. Ook is het hier veel spannender omdat het steiler is 

en er meer struiken groeien. 

����    Kinderparticipatie Kinderparticipatie Kinderparticipatie Kinderparticipatie     
Samen met de kinderen uit de wijk gaan we het bos inrichten. Het is de bedoeling dat daar ook een aantal 

volwassenen bij aansluiten. Waarom kiezen we voor deze manier van werken? 

Een speelplek wordt beter gebruikt als kinderen betrokken zijn geweest bij de herinrichting, want het sluit beter aan 

bij hun wensen. Dus neemt de kwaliteiten van de speelplek toe. Kinderen en ook de betrokken volwassenen gaan 

zich verantwoordelijk voelen voor ‘hun’ speelplek; ze hebben mee gedacht, mee gekozen, eraan meegewerkt, 

hebben ervaren hoeveel geld en moeite het kost om een speelplek in te richten. Dat vermindert de kans op 

vernieling en vandalisme. Door samenwerking tussen volwassenen en kinderen leren kinderen realistisch en leren 

volwassenen kindvriendelijk te denken. Kinderen die nu serieus genomen worden, nemen later zelf ook kinderen 

serieus. Kinderen en volwassenen leren denken in een groter geheel. Ze dienen ook te denken voor de kinderen die 

niet mee kunnen denken en niet alleen aan wat zij zelf leuk vinden. 

Na de grote vakantie gaan we beginnen met een aantal bijeenkomsten waarin we het bos gaan inrichten. Dit zal 

gebeuren onder leiding van Stichting Welzijn Groesbeek in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. Voor meer 

informatie daarover mag u  contact opnemen met Wikke Raymakers, w.raymakers@welzijngroesbeek.nl 

 

����    InspiratieInspiratieInspiratieInspiratie        
Wil je meer weten over ‘speelbossen’ in Nederland, kijk dan op 1 van de volgende links: 

• http://www.springzaad.nl/ : Springzaad is een open netwerk, waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil 

scheppen voor natuur en kinderen. Mensen uit het onderwijs, de buitenschoolse educatie en opvang, nme-

medewerkers, pedagogen, ontwerpers en ecologisch hoveniers zijn actief binnen Springzaad.  

• Over natuureducatie en verschillende activiteiten is hier van alles te vinden: www.natuurlijkheden.nl.   

 

 
Tekst: Regiegroep en Programmagroep Avonturenbos   Voor nieuwstips, vragen en aan/afmelden voor de nieuwsbrief: 
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