
‘t Kraaienest 2.0: groen sociaal middelpunt van 
Bottendaal 
 
Speeltuin ’t Kraaienest is al meer dan 50 jaar een van de 
sprankelende middelpunten van Bottendaal. Ooit in de jaren ’80 
van de vorige eeuw hebben wijkbewoners deze speeltuin gesticht 
om voor hun kinderen een groen speeloord in de wijk te 
behouden en generaties kinderen hebben hier al samen met hun 
ouders, opa’s en oma’s menige zonnige namiddag verpoosd. Om 
dit wijkicoon echter te behouden voor huidige en toekomstige 
generaties, zal ’t Kraaienest conceptueel breder en met andere 
accenten worden opgezet.  
 

 
  

’t Kraaienest bevindt zich vandaag de dag in een wezenlijk 
andere wereld dan 50 jaar geleden. Langere periodes van 
droogte, als gevolg van de klimaatverandering, vragen om een 
meer klimaatbestendige groenzones in steden, die hitte temperen 
en regenwater kunnen bufferen. Bottendalers willen meer groen 
in hun wijk (blijkens de Stads-en wijkmonitor 2020.) De Gemeente 
Nijmegen zet vervolgens in haar Omgevingsvisie 2020-2040 in op 
de realisering van ‘sociale groene ontmoetingsplekken, 
knooppunten voor jong en oud’ en zij wil meer ruimte in het 
stedelijke groene domein voor ‘sport en beweging’.  
 

Natuurspeeltuin ’t Kraaienest heeft bij uitstek de potentie 
voor de wijk Bottendaal om een van deze groene sociale 
knooppunten te worden, een groene speeloase waar jong en oud 
elkaar ontmoeten, waar gesport kan worden en waar op hete 
dagen verkoeling kan worden gezocht in de wijk.  
 
Van speeltuin naar natuurspeeltuin 
 
De huidige speeltuin is als landschap misschien weinig spannend, 
maar overzichtelijk ingericht. Wie de speeltuin binnenloopt, 
betreedt eigenlijk een groot grasveld, omzoomd door bomen en 
struiken, met een grote vierkante zandkuil in het midden. In de 
verschillende decennia van de geschiedenis van de speeltuin 
lijken daar lukraak allerlei speeltoestellen en bankjes neergezet 
te zijn, daar waar plek was.  
 
Het nieuwe Kraaienest zal daarentegen bestaan uit verschillende 
domeinen met ieder zijn eigen groene karakter. Voor de bezoeker 
is er, al wandelend, steeds weer een nieuw perspectief, vergezicht 
of niche in het landschap te ontdekken. Vloeiende lijnen, 
hoogteverschillen en 
afscheidingen maken 
de aangename illusie 
van een natuurlijk en 
divers landschap. 
Ronde vormen, cirkels 
en ovalen domineren 
in het vormenspel het 
nieuwe Kraaienest en 
contrasteren met be-
staande geometrische 
vormen van het 
pierenbadje, het beheerderhuisje en het plein dat deze twee 
verbindt.  
 

Rondom de zandkuil wordt een nieuw half-verhard pad 
aangelegd, dat de verschillende domeinen van de speeltuin 
verbindt. Dit pad zal ook een aftakking naar de noordingang van 
de speeltuin krijgen, waarmee deze ook vanuit de Biesmanstraat 
toegankelijk wordt. Kinderen kunnen op de fietsjes en karretjes 
van de speeltuin, via verschillende routes door de speeltuin naar 
hartenlust rondjes rijden en heuvel op en af gaan. Door de 
glooiing in het pad zullen de paden ook aantrekkelijk zijn voor 

hardlopers, wandelaars en rolstoelers die in de stijgende en 
dalende delen een sportieve uitdaging vinden.  
 Bestaande speeltoestellen zullen, daar waar mogelijk en 
noodzakelijk, verplaatst worden naar plekken waar deze meer tot 
hun recht komen. Zo krijgt het speeltoestel met de gelijkluidende 
naam, kraaiennest een prominente plek op een heuvel, van 
waaruit echt, als ‘in een kraaiennest’, over het terrein kan worden 
uitgekeken. Bepaalde zitbanken en een aantal toestellen dat moet 
wijken voor het pad, krijgen in het nieuwe landschap hun 
passende plek. Naast de bestaande speeltoestellen, zullen ook 
natuurlijke speelaanleidingen en de inrichting van het landschap 
op zich uitnodigen tot spelen en ravotten. 

Grosso modo kunnen in de nieuwe speeltuin drie 
natuurlijke zones worden onderscheiden, ieder met hun eigen 
karakteristieke 
bodem- en dier-
leven. Door meer 
aanplant rondom 
en onder de grote 
platanen ontstaat 
daar bosachtig 
landschap, een 
‘tiny forest’, waar 
kinderen in kun-
nen ravotten, ver-
stoppertje spelen 
en snoepen van de fruit- en notenbomen. Naast het zwembad zal 
in de zandkuil een moerassige biotoop ontstaan. Hier leggen we 
een wadi aan, waarheen het hemelwater van het beheerdershuisje 
en het opgepompte water van de pomp hun weg zullen vinden. De 
open gedeelten in het midden van het terrein hebben meer het 
karakter van open landschap. 

 
De nieuwe aanplant van bomen en struiken over het hele 

terrein gaan meer schaduwplekken opleveren. Daarnaast zal de 
aanwezigheid van meer beplanting op zich ook een verkoelende 
werking in de speeltuin hebben op hete dagen. Planten koelen 
zichzelf door via de bladeren water verdampen; planten ‘zweten’ 
dus, net zo goed net zo goed als mensen en dieren. Ook op hete 
zomerdagen zal het aangenaam toeven zijn in de speeltuin. 
 
 
Kraaienest als ontmoetingsplek en cultureel 
middelpunt 
  
’t Nieuwe Kraaienest zal helemaal toegerust zijn op zijn rol als 
ontmoetingsplek en cultureel middelpunt van de wijk. Aan de 
noordoostzijde van de zandkuil ontstaat, in een uitgegraven kom 
in het landschap, een openlucht theater, gericht op de 
glijbaantoren. Aan deze 
glijbaantoren wordt een 
houten platform 
toegevoegd dat als 
podium kan dienen voor 
het openlucht theater. 
De basisscholen uit de 
buurt kunnen er 
bijvoorbeeld een 
toneelstuk opvoeren en 
lokale muziekgezelschappen een try-out in een inspirerende 
omgeving houden.  
 
 Het beheerdershuisje wordt een gemeenschapsgebouw, 
waar van alles kan worden gedaan: bij wijze van spreken van 
vergaderen tot klaverjassen. Het beheerderhuisje wordt daarvoor 
uitgebreid met een 
houtskeletaanbouw 
om zijn nieuwe rol te 
kunnen vervullen. 
De aanbouw heeft 
een open karakter, 
waardoor het ook als 
overdekt terras of als 
cultureel podium kan 
dienen.  
 
 
 
 
 



Inheemse beplanting, biotopenrijkdom en 
biodiversiteit  
 
Met de nieuwe aanplant in de speeltuin halen we de inheemse 
natuur terug in de stad. Voor 1874, toen Nijmegen nog een 
vestingstad was, bestond 
het landschap rondom de 
stad uit velden en oude 
boskernen, struwelen en 
houtwallen die als een 
groene dooradering door 
het landschap liepen. 
Hiervan zien we nog res-
tanten in de Heerlijkheid 
Beek, de Wylerberg en 
de Duivelsberg.  

We planten streekeigen (autochtone) bomen, struiken en 
vaste planten aan, die een veel rijkere insectenfauna dan 
uitheemse en niet-autochtone soorten herbergen. Daarmee 
dragen we bij aan de bijen- en vlinderstand en nodigen we 
sowieso andere diersoorten uit zich te vestigen in de speeltuin. 
Meer insecten en meer soorten insecten zijn weer voedselbron 
voor verschillende vogelsoorten, maar voorzien ook de vleermuis 
en hopelijk ook de egel van een dagelijks maal.  

De aantrekkingskracht die de speeltuin op insecten zal 
uitoefenen, komt overigens de Bottendaler ten goede. Insecten 
bestuiven ook het ‘eetbare groen’ dat we gaan aanplanten in de 
speeltuin en zorgen zo voor een rijke oogst aan noten en fruit. Ook 
hierbij krijgen inheemse en streekeigen soorten voorrang.  

 
We gaan echter ook vooral de natuur ook zijn gang laten 

gaan (behalve als er een exoot voortwoekert) en kijken wat er in 
de diverse groenzones van de speeltuin wil gaan groeien. Kijk 
maar eens goed in de onderbegroeiing van de speeltuin! In de 
afgelopen decennia hebben diverse streekeigen plantensoorten 
al in de speeltuin hun intrede gedaan.  

In de samenstelling van de beplanting streven we naar een 
zogenaamde brede ‘bloeiboog’. We zorgen ervoor dat er het jaar 

door altijd iets bloeit in de 
speeltuin, zodat hongerige 
vlinders, bijen en andere 
vliegende insecten altijd 
ergens nectar kunnen halen. 
We introduceren ook zoveel 
mogelijk verschillende 
waardplanten voor vlinders en 
motten. Rupsen zijn namelijk 
vreselijk kieskeurig: ze lusten 
vaak maar enkele soorten 

planten en zijn dus afhankelijk van bepaalde soorten als 
voedselbron in hun rupsenfase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurinclusieve bouw, waterbuffering en 
bodemleven 

Omdat we het regenwater van het dak van het beheerdershuisje 
en het zwemwater gebruiken voor begieting van de speeltuin, zal 
deze beter droge periodes door kunnen komen. In de zomer 
komen in ’t Kraaienest twee dingen goed samen: een gevuld 
zwembad met 6000 liter water, dat regelmatig moet worden 
ververst, en een natuur die 
snakt naar water. Het jaar 
rond levert het dak van het 
uitgebreide beheerderhuis 
bovendien nog eens 7000 liter 
regenwater op, dat niet meer 
in het riool verdwijnt, maar 
aan de beplanting ten goede 
komt.  

Uit oogpunt van duurzaamheid hergebruiken zoveel 
mogelijk benodigde bouwmaterialen, die of al in de speeltuin 
aanwezig zijn of door wijkbewoners zijn gedoneerd. Van allerlei 
restpartijen stenen en tegels maken we natuurinclusieve 
bouwwerken, zoals keermuurtjes, zitbankjes en plantenbakken, 
waarin allerlei flora en fauna zijn habitat zal vinden.  

Groenafval wordt niet meer afgevoerd in gft-bakken, maar 
wordt gecomposteerd of verwerkt in de houtwallen, waarin 
allerlei beestjes wonen die weer voedselbron zijn voor vogels en 
andere kleine dieren. Met de compost versterken we het 
humusgehalte van de bodem en daarmee de capaciteit van de 
bodem om water vast te houden. Zo zorgen we ervoor dat de 
beplanting langdurige droogte overleeft. De compost zorgt 
natuurlijk ook voor een goede oogst van het ‘eetbare groen’ in de 
speeltuin. 
 We hangen vogelnestkasten en insectenhotels op en 
plaatsen egelkasten in de wilde onderbegroeiing voor de egels . 
Ook het gemeenschapshuis zal 
een natuurinclusief gebouw 
worden. In de constructie 
worden namelijk ook nestkasten 
geïntegreerd voor vogels en 
vleermuizen. We voorzien de 
speeltuinfauna op allerlei 
manieren van noodzakelijke 
nestgelegenheid, schuilplekken 
en habitats. 


