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Voorwoord 
In 2017 was Stichting Ravottuh op meerdere plekken in de regio Rotterdam actief rondom spelen-, 
leren- en ontmoeten in het groen. Ook buiten deze regio worden we steeds meer gevonden en 
gevraagd. In dit jaarverslag geven we u door middel van korte teksten, Tweets en foto’s beeld van 
onze inzet in het afgelopen jaar. 
 
Stefan van der Worm 
Directeur Stichting Ravottuh 
 
 
Gegevens stichting 
 
Bestuur  
Het bestuur van Stichting Ravottuh wordt gevormd door: 
Hans Hazenak, Hanna Bakker, Christel Olivers en Annette van Rooij 
Samenwerking Buurtlab noemen? 
 
Exercitiestraat 4A 
3034RA Rotterdam 
 
Postbus 22045 
3003DA Rotterdam 
 
KvK: 55719546 
BTW: NL851832672B01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ravottuh Locaties 
 
Rotterdam - Schiebroek 
De 1e natuurlijke speelplek die Ravottuh heeft 
gerealiseerd ligt sinds 2014 aan de Donkersingel 
in Schiebroek. In 2017 zijn er ruim 40 
activiteitenmiddagen voor kinderen 
georganiseerd. Hierbij is samengewerkt met Dock 
Kinderwerk. Samen met bewoners is de 
overkapping gerepareerd, is er een 2e opslag 
container geplaats en hebben we een klimboom 
aan het terrein toegevoegd. Het terrein is (door 
bewoners) gebruikt bij enkele wijkfeesten als 
Keep-it-Clean-day en Halloween. 
 
 

 
Rotterdam - Prins Alexander 
Aan de Lieven de Keystraat zijn 40 
activiteitenmiddagen georganiseerd. Samen 
met de naastgelegen Educatieve Tuin zijn 
enkele gezamenlijke evenementen gehouden. 
Hier is ook een doorgang gemaakt waardoor 
we met de kinderen een moestuin kunnen 
onderhouden.  
 
 
 
 
 

Rotterdam - Hoogvliet 
Rondom de speelplek aan de Othelloweg is veel 
ontwikkeling. In het buitenseizoen zijn we iedere 
woensdag- en vrijdagmiddag actief voor kinderen 
en hun ouders. Rondom de activiteiten vinden we 
steeds meer samenwerkingspartners: Huis van de 
Wijk Villa Vonk, basisschool de Notenkraker en 
Dock Kinderwerk. De speelplek wordt vooral 
onderhouden door vrijwilligers uit de buurt, 
ondersteund door mensen met een zorgindicatie. 
Door het succes van de speelplek zijn de projecten 
Groen Verbindt en Groen doet Goed in Hoogvliet 
gestart. Zie hiervoor de aparte beschrijving. 



 

 

 
 

Rotterdam - Kralingen-Crooswijk 
In Kralingen-Crooswijk zijn drie 
kleinere Ravottuh locaties. Op 
iedere plek zijn wekelijks activiteiten 
georganiseerd voor kinderen. Aan 
de Marnixdwarsstraat wordt 
intensief samengewerkt met 
basisschool Oscar Romero. Hier is 
zowel in- als na schooltijd een groen 
aanbod voor kinderen. Aan de 
Goudeserijweg is het terrein in 2017 
opgeknapt.  Op speeltuin Oudedijk 
worden de activiteiten vorm 
gegeven rondom de moestuintjes.  
 

‘Op de 6 Ravottuh natuurlijke speelplekken in 
Rotterdam hebben in totaal 8000 kinderen actief 

deelgenomen aan natuuractiviteiten!’ 
 
 

Wat wil RAVOTTUH bereiken? Wat zijn de doelen? 
 

 Een toename van uitdagende, natuurlijke buitenspeelruimte voor kinderen in de stad. 
BUITENSPELEN; 

 Groei van kennis bij kinderen over natuur. LEREN; 

 Het stimuleren van kinderen, ouders en buurtbewoners een vrijwillige bijdrage te leveren aan 
een groene en kindvriendelijke buurt. BETREKKEN; 

 Het activeren van mensen met een zorgindicatie. MEEDOEN; 

 Het bouwen van kleinschalige ontmoetingsplekken in buurten. ONTMOETEN; 

 Vergroten van kennis over het kweken en eten van verse groente. ETEN; 

 Nemen van verantwoordelijkheid voor en eigenaarschap van de buurt door de buurt. 
BEHEREN; 

 Stimuleren tot bewegen en ontwikkelen van een gezonde levensstijl. BEWEGEN; 

 Bevorderen van een positief pedagogisch speelklimaat in de buurt. OPVOEDEN. 
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Methodiek Verdunde Ernst 
Tijdens de activiteiten wordt de methodiek ‘Verdunde ernst’ ingezet en toegepast. Door het 
organiseren van aantrekkelijke speelplekken en laagdrempelige activiteiten worden mensen (jong 
en oud) gestimuleerd naar buiten te komen. Ter plekke zorgen we voor een prettig pedagogisch 
klimaat waarin ruimte is voor een gesprek en kennismaking. De speelplekken zijn daardoor ook 
locaties waar ruimte is voor vragen, gesprekken en signalering van mogelijke problemen 
 
‘Het delen van zorgen, problemen of narigheid werkt vaak het beste ‘tussen de soep en de patatten 
door’, zoals onze zuiderburen zo mooi zeggen. Met een zekere nonchalance, zonder al te veel 
expliciete druk om het probleem op tafel te leggen, en bij voorkeur terwijl je iets anders aan het doen 
bent. In de Presentiebenadering wordt dit wel ‘verdunde ernst’ genoemd en wij noemen het ook wel 
praktijknabij ontwikkelen. Dit betekent dat ernst beter hanteerbaar is als het gemengd wordt met 
alledaagse omgangsvormen en activiteiten. Bij Ravottuh  bespreken we de ernst in het groen tijdens 
het moestuinieren, natuuractiviteiten, het fikkie stoken en zo organiseren wij het toeval. Kinderen, 
ouders en buurtbewoners praten bij toeval (?) over allerlei gevoelens, gedachten, moeilijkheden en 
problemen in ontspannen sfeer.’ 
 

 
 
 

Groene speel- leer- en ontmoetingsplekken bij scholen en kinderopvang 
In 2017 is op diverse locaties, binnen verschillende projecten gewerkt aan het realiseren van groene 
speel-. Leer- en ontmoetingsplekken bij scholen en kinderopvangorganisaties.  
 
 10 Groene Schoolpleinen BAR  
Door een bijdrage vanuit de regeling Groen doet 
Goed van de Provincie Zuid-Holland kan Ravottuh 
in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 10 
scholen ondersteunen bij het vergroenen van hun 
schoolplein. Om het belang van groen en buiten 
spelen- en leren te benadrukken zijn er 2 
evenementen georganiseerd. Op de laatste vrijdag 
van de zomervakantie hebben we met 
verschillende partners de Zuidpolderdag in 
Barendrecht gehouden. Hier hebben zo’n 150 
kinderen (en 100 ouders) aan deelgenomen.  
 
 
 
 



 

 

In november  2017 is met de gemeente Albrandswaard en Staatsbosbeheer een 
werkdag in het Valckesteynsebos gehouden. Deze dag heeft er toe geleid dat er toch 
ook een school uit Albrandswaard deel wil nemen aan het project. In totaal zijn er nu 
11 onderwijslocaties betrokken bij het project.  
 
Zie ook: 
www.decombinatieridderkerk.nl/nieuws/algemeen/33098/schooltuin-de-klimop-heropend?redir 
http://barendrechtnu.nl/evenementen/21395/150-kinderen-ontdekken-de-natuur-tijdens-de-
zuidpolderdag-2017 
 
Overzicht scholen: 
 
Gemeente School  Realisatie 

Barendrecht  Dr. Schaepman Gereed 

Barendrecht  De Hoeksteen/MFA Kruidentuin Gereed 

Barendrecht  Groen van Prinsterer / Hoftuin Gereed 

Barendrecht  Groen van Prinsterer Stellingmolen 1
e
 helft 2018 

Ridderkerk Dr. Schaepman Gereed 

Ridderkerk Klimop Gereed 

Ridderkerk Piramide Centrum In aanleg 

Ridderkerk Piramide Rijsoord 1
e
 helft 2018 

Ridderkerk De Noord 1
e
 helft 2018 

Ridderkerk Fonobori Slikkerveer 2018 

Albrandswaard   Valckesteyn Poortugaal 2018 

 
Wiedewei  
Op verzoek van Kibeo kinderopvang zijn we betrokken bij 
het vergroenen van enkele locaties in Barendrecht en 
Maasdam tot ‘Wiedewei’. Naast een participatietraject, 
verzorgen we hier ook nascholing van medewerkers. 
 
 
Hellevoetsluis 
In opdracht van de gemeente Hellevoetsluis zijn we gestart 
met het proces om het schoolplein van IKC De Zeester te 
vergroenen. Hierin werken 2 basisscholen en een 
kinderopvang-locatie samen.  
We begeleiden het (participatie)proces rondom de 
vergroening en verzorgen enkele kinderactiviteiten voor de 
buurt. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Wijktuinen 
Op 2 locaties in Rotterdam is Ravottuh betrokken bij wijktuinen. Op deze plekken staat vooral 
moestuinieren en elkaar ontmoeten centraal. Op beide tuinen zijn  regelmatig activiteiten voor 
kinderen en volwassenen gehouden. Vooral evenementen in het weekend worden druk bezocht. 
Rondom de Locomotieftuin in Feijenoord hebben de bewoners aangegeven de tuin, de activiteiten 
en de speelaanleidingen te waarderen. In 2018 proberen we hier uit te breiden met een structureler 
programma. De Locomotieftuin kan dan worden gezien als Ravottuh Feijenoord.  
Wijktuin de Esch heeft geen ruimte voor spelen. Deze tuin gaat in 2018 zelfstandig, zonder Ravottuh, 
verder. 
 

  
 
 

Ravottuh Momentjes 
Op verschillende locaties in Rotterdam hebben we Ravottuh Momentjes uitgevoerd. Dit zijn korte 
natuuractiviteiten bij kinderen in de buurt. Soms sluiten we aan bij een evenement of initiatief, maar 
we ‘poppen’ soms ook gewoon op in de buurt. We maken hierbij gebruik van 2 stoere bakfietsen. In 
2017 zijn er zo’n 50 momentjes uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Groen Verbindt Oudeland 
Rondom de Ravottuh-speelplek in Hoogvliet wordt intensief samengewerkt met 
Antes GGZ en de gemeentelijke kinderboerderij de Oedenstee. In 2016 is er aan de Othelloweg een 
tuin aangelegd voor de buurt. In 2017 is daar een productietuin op de kinderboerderij bijgekomen. 
Op beide tuinen werken mensen met een zorgindicatie en geven op deze manier een zinnige 
invulling aan hun dag. Dit project wordt vooral gefinancierd door het Oranje Fonds. Zoals het 
programma ‘Groen Verbindt’ al zegt, gebruiken we hier groene locaties om mensen mét en zonder 
zorgindicatie elkaar te laten ontmoeten.  
Naast Antes en de gemeente zijn  ook Accent Praktijkonderwijs en Shell Pernis betrokken.  
Met de gezamenlijke partners worden regelmatig activiteiten voor de buurt georganiseerd. Het 
hoogtepunt hierbij was het oogstfeest met ruim 550 bezoekers. 
Zie ook: www.weekbladhoogvliet.nl/nieuws/actueel/71786/bijzonder-oogstfeest-op-oedenstee- 
 

 
 
 
 

Groen doet Goed Hoogvliet 
De Ravottuh locatie aan de Othelloweg heeft er toe geleidt dat er vanuit andere delen van Hoogvliet 
verzoeken komen om te ondersteunen bij het maken van natuurlijke speelplekken.  
Met een Groen-doet-goed-bijdrage van de Provincie Zuid-Holland kunnen we aan deze verzoeken 
voldoen.   
We ondersteunen de volgende locaties/bewoners groepen: 
 
Okkersheul 
Kleine natuurlijke speelplek, is in 2017 gerealiseerd 
 
Middenbaan Zuid 
Grote natuurlijke speelplek, in 2017 vooral mensen en instellingen mee laten denken en gezocht naar 
financiering voor aanleg. De realisatie staat in het voorjaar van 2018 gepland. 
 
Park van Oeden 
Eind 2017 gestart met ondersteuning van deze bewonersgroep. Realisatie nog niet duidelijk door 
bouwplannen op de locatie. 



 

 

 
Promotie groen en natuur 
Om buiten spelen en de betrokkenheid 
van mensen bij hun eigen groene omgeving te vergroten 
zijn we in 2017 begonnen met het uitvoeren van 
Ravottuh Momentjes in geheel Hoogvliet. Er zijn zo’n 10 
momentjes uitgevoerd. In 2018 volgen er meer.  
  
Door ontwikkelen Kinderboerderij de Oedenstee 
We hebben de gemeente Rotterdam ondersteund bij het 
door-ontwikkelen van Kinderboerderij de Oedenstee. 
Gezamenlijk promoten we de groene voorzieningen en 
activiteiten in Hoogvliet.  
De bakfiets en materialen voor de Ravottuh Momentjes 
staan op deze kinderboerderij. 
 
 

 

Verloren Landjes 
Samen met Fonds 1818 en Jantje Beton werken we in Leiden aan het 1e ‘Verloren Landje’, een 
natuurlijke speelplek op een braakliggend of slecht gebruikt stuk grond. In 2017 hebben verschillende 
kinderen hun inoput gegeven en is er een ontwerp gemaakt. In het voorjaar van 2018 volgt de 
aanleg.  Het streven is om 15 verloren landjes in 3 gemeenten in de regio Den Haag te realiseren.  
Leiden 
 
 

Overig 
Naast de hierboven beschreven projecten is Ravottuh actief geweest bij: 

 Ondersteunen vernieuwing NME 
Ridderkerk 

 Ondersteunen bewoners en school 
Hoftuin Barendrecht 

 Activiteitenmiddag Zwijndrecht 

 Training/workshop Kindkracht Brielle 

 Workshop Pabo Thomas More  

 Proefbus in de Esch 

 Ontvangen van bezoeker uit 
Antwerpen, Leuven en USA 

 Bewoners ondersteunen bij 
ontwikkeling Ravottuh Akkrum 

 
Sneeuw in de Hoftuin 

 
 
 



 

 

Vooruitblik 2018 en verder 
Het structureel borgen en financieren van de Ravottuh locaties en activiteiten blijft 
een zoektocht. In 2018 ziet het er naar uit dat deze deels door de gemeente en deels 
door welzijnsorganisaties (als onderaannemer) worden gefinancierd.  
De meeste Ravottuh locaties liggen tijdelijke terreinen. Door de economische crisis werden deze 
terreinen niet gebruikt voor hun bouwbestemming. De druk op- en vraag naar bouwgrond neemt 
weer toe. Dit zou kunnen betekenen dat we afscheid moeten nemen van enkele locaties. 
 
De vraag naar- en behoefte aan meet buiten spelen en leren blijft. We zien een trend dat steeds 
meer scholen en kinderopvangorganisaties hun buiten ruimte vergroenen. Het effect dat groen heeft 
op het gedrag en welbevinden van kinderen op het schoolplein én binnen in de school wordt steeds 
vaker (h)erkend.  
Binnen het onderwijs is er ook steeds meer vraag naar programma’s die een gezonde levensstijl 
promoten. Het ondersteunen van scholen bij het in gebruik nemen en onderhouden van een van een 
moestuin is hierbij een nieuwe ontwikkeling. 
 
In 2018 worden de verschillende activiteiten van Ravottuh uitgewerkt in een doe-boek. Met dit boek 
kunnen (nieuwe) medewerkers voorbereid aan de slag in de buitenruimte. 
 
Het lijkt er steeds meer op dat we naast onze eigen projecten, ook echt een beweging rondom 
spelen, leren, ontmoeten en gezond leven in de buitenruimte in gang hebben gebracht. 
  
 
 
 
 

 
 



 

 

 

In de media 
Hieronder wat knipsels uit de (social)media… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
Speciaal voor Ravottuh schreef Steven Pont een bijdrage. 
 
Doneer een ervaring 
Ervaren is het fundament van ontwikkeling- Steven Pont 
 
Kinderen leren eigenlijk maar op twee manieren. Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar meer 
smaken zijn er feitelijk niet. De ene manier is dat kinderen naar een instructie luisteren en de 
aanwijzingen die ze krijgen opvolgen en zo tot nieuwe ontwikkeling en bijhorend gedrag komen. De 
andere dat ze zelfstandig een ervaring op doen en op die manier hun ontwikkeling zelf sturen en 
stimuleren. Onder deze twee hoofdcategorieën vallen natuurlijk een hoop concrete manieren van 
leren, maar dit is het zo'n beetje. Het is simpel, maar het is niet eenvoudig.  
 
Wat het niet eenvoudig maakt is dat we in de westerse maatschappij in het algemeen en in 
Nederland in het bijzonder een georganiseerd wantrouwen tegen het zelfstandig opdoen van 
ervaringen van kinderen hebben ontwikkeld. Teveel wordt daardoor in het leven beschermd, 
afgeplakt en weggehouden en vervangen door... jawel; een instructie. Dat geeft ons als volwassenen 
een prettig gevoel van controle, want we hebben het risico in het leven van kinderen daarmee zoveel 
mogelijk beperkt.  
 
Nu is het meest risicovolle wat je in de opvoeding van de volgende generatie kunt doen, het deze 
kinderen niet om leren gaan met risico. Het leven bestaat namelijk uit risico en dan kun je er maar 
beter op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Deze generatie gaat een ander leven leiden dan de 
gepamperde jeugd die iedereen die na 1960 geboren is heeft meegemaakt, met een 
verzorgingsmaatschappij die je beschermde, dingen voor je afplakte en gevaar voor je weghield. Dat 
is waarschijnlijk niet de wereld van de toekomst. Het zal rauwer worden. En op allerlei gebieden zal 
het risico toenemen.  
 
Dat is geen jobstijding, het is wel een oproep aan de pedagogiek. Dus: waar geen instructie nodig is, 
laat het achterwege. Laat kinderen zelf ontdekken of iets glibberig is of niet, of iets hoog is of niet en 
meer van dit soort afwegingen maken We doen het als homo sapiens al 200.000 jaar zo en we zijn er 
behoorlijk succesvol mee geworden. Als de mensheid in zijn ontwikkeling alleen maar naar instructies 
had geluisterd, woonden we nu nog in een grot. En hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een 
kind, die ook niet veel verder komt als de instructie-explosie nog verder toeneemt. Heb dus 
vertrouwen, want als de jeugd jonge jaren het trainingsveld van het leven zijn, dan moet je op dat 
trainingsveld geconfronteerd worden met alles wat je in de wedstrijd gaat ervaren. Niemand leert 
voetballen uit een boekje en ook het leven laat zich slechts door het werkelijk mogen opdoen van 
ervaringen (en voor kinderen zijn die vaak fysiek) veroveren. Wil je een kind zich echt laten 
ontwikkelen, doneer dan een ervaring.  
 
Steven Pont 
 
Ontwikkelingspsycholoog en schrijver van de boeken 'Mensenkinderen',  'Sociaal? Vaardig!' 



 

 

Om onze aanpak letterlijk te illustreren, hebben we onderstaande ‘praatplaat’ laten 
maken door Visule Notulen: 


