Handige adressen
Suggesties voor experts natuurspeeltuinen, moestuinen en dieren(-activiteiten) voor project Huisje Boompje
Beestje op basis van eerdere ervaringen. U bent vrij om te kiezen voor andere deskundige en betrouwbare
partijen.

Natuurspeeltuin / Moestuin

Bedrijf

Contactpersoon

1

Bureau RIS

Mariska Thieme-Schrever
en Donny Thieme

2

Jasperina Venema

3

Van Helvoirt
Groenprojecten
In het Wild

4

Juffie in ´t Groen

Marjan Deurloo

5

CNME Maastricht
*
Hoek Hoveniers

Fred Hoek

Donkergroen**

Hester Walda

8
9
10
11

Aardrijk
Springzaad
Wildeweelde

-

info@wildeweelde.nl

12

Groene
Schoolpleinen
GreenHub

-

-

http://www.gezondeschoolpleinen.nl/basisonderwijs/zelf-aande-slag/deel-2/c-ontwerp/c-ontwerp-stap-12-beheer-enonderhoud-plan
https://www.groeneschoolpleinen.nl/stap-3-ontwerp

-

06 4842 4843

info@zinwaarts.com

Buiten Ruimte

Paul van Eerd

ww.burobuitenruimte.nl

Bureau Niche

Jan Kersten

www.bureauniche.nl

Designstudio Van
Ginneken
KrachtigBuiten

Suzanne van Ginneken

www.speelnatuur.nl

IVN ***

Marc Veekamp

6
7

13
14
15
16
17
18

Heleen Eshuis

Telefoon
nr.
06-52 39 60
03
(06) 24 74
9917
06-40342710

-

e-mail
info@BureauRIS.nl
jasperinavenema@vanhelvoirtgroenprojecten.nl
info@inhetwild.nl
info@juffieintgroen.nl

-

http://www.cnme.nl/

-

https://hoekhoveniers.nl/
Hester.Walda@donkergroen.nl

Sigrun Lobst

(0515) 41 73
25
06-18014237

-

-

info@springzaad.nl

Gezonde
schoolpleinen

Petra Wevers

info@aardrijk-sigrunlobst.nl

www.krachtigbuiten.nl
020- 622
8115

m.veekamp@ivn.nl

CNME heeft ervaring op het gebied van participatie, procesbegeleiding, ontwerp, aanleg en beheer van
bijvoorbeeld speelnatuur, inrichting buurttuinen, ontwikkelen programma’s rondom voedsel en dierenwelzijn.
Daarnaast werkt CNME samen met diverse aanverwante organisaties.
*=

Donkergroen is een landelijk werkend familiebedrijf. Wij werken vanuit 14 locaties in heel Nederland en
en zijn actief met landschapsarchitectuur, vormgeving, realisatie en beheer van tuinen, terreinen, wijken,
speelterreinen, dak- en gevelgroen en binnentuinen voor overheden en B2B. Ons doel is om te werken zoals de
natuur; volledig circulair, zonder afval. Het enige dat wij achterlaten is vruchtbare grond. Onze stand staat
helemaal in het teken van duurzaamheid, circulariteit en de kansen en keuzes die dat met zich meebrengt.
Onze adviseurs begroeten u graag om hierover te vertellen en met u van gedachten te wisselen over de
meervoudige waarde van groen in de buiten- en binnenruimte.
**=

Visie spelen: Elk kind wil maar één ding: kind zijn. En dat betekent: zélf dingen creëren en ontdekken.
Donkergroen ontwikkelt speelomgevingen waarbij we de natuur van het kind als uitgangspunt nemen. We
kijken naar (verschillen in) leeftijd, ontwikkeling, beperking, spelkarakter en spelbehoeftes van jongens en
meisjes. Ontwerpen die aansluiten op de aanwezige stads- en landschapskwaliteiten en daardoor uniek zijn.
Dingen ontdekken, onderzoeken en beleven, grenzen verkennen, uitdagingen aangaan: het zit in de natuur

van ieder kind. En dan blijkt hoe al die verschillende kinderen op hun eigen manier plezier beleven aan één en
dezelfde speelomgeving!
Speel goed! Een goede speelomgeving stimuleert de cognitieve, motorische, sociale, fysieke en emotionele
ontwikkeling. Met die wetenschap in het achterhoofd hoeven we het belang van een doordacht ontwerp
eigenlijk niet uit te leggen. Toch doen we dat wel! Want het draait natuurlijk om dat ene woordje: wat is
‘goed’? Op die vraag krijgt u bij Donkergroen een helder antwoord. In meer dan vijftien jaar hebben we op
diverse locaties in Nederland de meest uiteenlopende speelprojecten uitgedacht en aangelegd.

***= IVN experts. Opvanglocaties kunnen een expert van IVN Natuureducatie inschakelen voor









het begeleiden van de icoonlocaties van start tot eind;
het werven en binden van vrijwilligers;
kinderparticipatie;
het opzetten, gebruiken en beheren van een moestuin;
een IVN klusdag waarop samen met bewoners, medewerkers en/of vrijwilligers één of enkele dingen
maken/realiseren in de buitentruimte.
het trainen en inspireren van medewerkers om de natuur in de omgeving of de locatie beter te benutten;
voor het trainen en/of inspireren van bewoners en vrijwilligers om de natuur meer op te zoeken en te benutten;
voor ontwikkeling groene beleef- en educatieve activiteiten en/of een groene doe-kalender op maat.

Hoe kom ik in contact met IVN?
Heb je advies nodig over één van de bovenstaande zaken. Neem dan contact op met Marc Veekamp. m.veekamp@ivn.nl tel
020- 622 8115

Dieren(-activiteiten):

1
2
3
4
5
6
7

Bedrijf

Contactpersoon

Telefoonnr.

e-mail

Stichting ZorgDier
Nederland *
Pets4Care

Jan van Summeren

06 1059 2212

secretariaat@zorgdier.nl

06 15311114

info@pets4care.nl

Moviera **

Irene Praat

Kadera

Nicky BarendrechtJenken
-

088-422 24 95

Rianne Haaijema

06-40772537

Helpende honden
Blijf van mijn
dier***
CoDi ****

I.Praat@moviera.nl

-

info@kadera.nl
http://www.helpendehonden.nl
rhaaijema@ifaw.org
info@team-codi.nl

*= Stichting ZorgDier Nederland. Vrijwilligers en professionals werken samen om zoveel mogelijk mensen
in kwetsbare posities de voordelen van verantwoord huisdiercontact te laten ervaren.
ZorgDier werkt al 14 jaar voor mensen dankzij giften en sponsoring.
Voor een impressie van ons dierbare werk zie fotoboek:
http://editor.albelli.nl/Preview/1/?wid=77593e96-08f7-4638-8b94a8285e639daa&showmenubar=true&showbuttonbuy=false&showbuttonshare=true&showcreatenew=true&sho
wlogo=true&popup=true
**= Moviera. Irene Praat I.Praat@moviera.nl van Moviera kan een bijdrage kan leveren mbt
coachingstrajecten: individueel en groepsgewijs voor kinderen (waarbij de moeder en liefst ook vader wordt
meegenomen in het traject van het kind). En tevens hoe een team ge-enthousiasmeert en betrokken kan
worden om out of the box te denken en met elkaar tot consensus te komen om het project te dragen. berenop-de-weg wegnemen
***= Blijf van mijn dier Blijf van mijn dier. Blijf van mijn Dier is een Nederlands project van het IFAW met
een unieke missie: het opvangen van huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld.
Huisdieren zijn namelijk in bijna geen opvanglocatie toegestaan, pensions zijn kostbaar en het dier achterlaten
is geen optie. Dit zorgt ervoor dat slachtoffers langer in een gewelddadige situatie verblijven.
Blijf van mijn Dier realiseert tijdelijke opvang voor de dieren, zodat het slachtoffer de hulp kan krijgen die
nodig is. De bijzondere band tussen mens en dier staat centraal binnen het project. Met name mensen in een
kwetsbare situatie ervaren veel steun van hun huisdier. Blijf van mijn Dier ziet zich in om de bewustwording
over de band tussen mens en dier te vergroten en samen met bestaande organisaties een oplossing te bieden
voor het (tijdelijk) onderbrengen van dieren.
Naast het tijdelijk onderbrengen van de dieren bij gastgezinnen, is een andere oplossing ook het opnemen van
dieren in de opvanglocaties. Blijf van mijn Dier biedt de opvang ondersteuning door het contact met clienten
m.b.t. het dier te onderhouden, te zorgen dat het dier naar een dierenarts kan, te zorgen dat er in de opvang
een noodpakket voor dieren aanwezig is, bij problemen een gedragstherapeut in kan zetten en een vangnet

heeft wanneer het beter is om het dier tijdelijk bij een gastgezin onder te brengen of wanneer een cliente
wordt overgeplaatst naar een locatie waar geen dieren zijn toegestaan.
****= CoDi. informatie is te vinden op facebookpagina https://www.facebook.com/CoDi.Coaching.met.Dieren.
CoDi kan worden benaderd voor:
o
o
o
o

Workshops gericht op opzetten van een AAI-project (o.a. doelen, mogelijkheden en benodigdheden).
Workshops gericht op kennismaking Coaching met Honden (voor kleinere groepen, of voor teams)
Dieractiviteiten organiseren met gecertificeerde coach-hond Soef op locatie
Daarnaast denkt CoDi graag mee in mogelijkheden en wensen voor specifieke locaties. Dit kan zijn
helpen bij het opzetten en vormgeven van een project of meewerken aan een project zoals
dieractiviteiten voor kinderen organiseren in de opvang organiseren.

