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Esther Lotz van SGL in Landgraaf geniet met twee bewoners in de tuin.
© Luc Lodder

SPELEN

Geen grijs maar groen voor kinderen
Minder grijs en beton en meer groen en hout. Zeker daar waar kinderen spelen.
Dat is het idee dat hovenier Remy Luijten vijf jaar geleden had, toen hij
Greenspot & Co oprichtte.
DOOR WIEL BEIJER
NUTH

Van tegelwoestijn naar natuurlijk speelparadijs. Ingericht naar de wens van de
gebruikers. Groene schoolpleinen, beweegtuinen, boombanken, natuurspeeltuinen en
beweegroutes met natuurlijke sporttoestellen.
Het zit in het pakket van Greenspot & Co, een dochter van hoveniersbedrijf Luijten.
Commercieel ja, maar wel met een portie idealisme. „Greenspot is de sociale
component van de Luijten Groep. Hier doen we iets terug voor de maatschappij. Wij
bedenken concepten, ontwerpen speelplaatsen en tuinen in samenspraak met
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gebruikers, wij helpen met fondsenwerving om de aanleg te betalen en we voeren uit.
Dat doen we samen met de gebruikers zoals kinderen, ouders en leerkrachten”, vat
Remy Luijten (37) de werkwijze van Greenspot & Co samen.

Contact met natuur
De hovenier kwam op het idee tijdens een bezoek aan een vakbeurs, waar hij in
gesprek raakte met een man die een concept had bedacht voor het vergroenen van
speelplaatsen en speeltuinen.
„Hij had een goed concept om kinderen al spelend weer in contact te brengen met de
natuur. Maar hij wist niet hoe hij dit concept aan de man moest brengen. Ik mocht zijn
idee gebruiken”, vertelt Remy Luijten.
Dat gebeurde bij basisschool De Driesprong in Geleen waar een groene speelplaats
werd gemaakt en bij de aanleg van beleeftuinen voor het woonbegeleidingscentrum
van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) in Landgraaf. „SGL had geen
middelen om de aanleg van de beleeftuinen te financieren. Wij zijn erin geslaagd om
het hele project te ontwikkelen met giften. Fondsen werven heeft tijd nodig en daarom
duurt het ontwerpen en maken van zo’n tuin wel enige tijd. Ook waren er doedagen
met ouders, ondernemers en met werknemers van woningstichting Weller. Als
ondernemer kun je op deze wijze iets terugdoen voor de maatschappij.”

Genieten
„Wij werken hier met een aparte doelgroep”, vertelt Esther Lotz van SGL. „Daar
gingen de mensen van Greenspot vanaf het eerste moment heel goed mee om.
Eigenlijk wilden we alleen het terras - waar we de jaarlijkse barbecue houden - en het
tuinpad verbeteren, zodat de bewoners met een rolstoel de tuin in kunnen. Dat werd
uiteindelijk een project van 80.000 euro. Houten bankjes, schaduwplekken,
fruitboompjes, een waterpartij, paadjes door het bos. Onze cliënten kunnen echt
rusten en genieten in de tuin. Wij hadden daar zelf geen budget voor, maar Greenspot
heeft ons ook bij de sponsoring geholpen”, aldus Lotz.

Pleintje
Op kleinere schaal gebeurde iets dergelijks met zelfwerkzaamheid in de Heerlense
wijk Eikenerveld. De gemeente en de wijk zaten in de maag met een pleintje aan de
Parallelweg dat nogal onoverzichtelijk was en waar drugsdealers voor enige overlast
zorgden.
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„Wij hebben naar de wijkbewoners geluisterd om te vernemen wat er speelde. Daarna
hebben we met denkers en doeners uit de wijk een concept gemaakt en uitgevoerd.
Het is een open pleintje geworden, met een heuvel en met speelnatuur. Er stonden
enkele hoge bomen die weg moesten. Van dat hout hebben we met de buurtbewoners
zitbanken en speeltoestellen gemaakt. De buurt heeft het beheer van het pleintje op
zich genomen. De mensen waken over wat ze zelf gemaakt hebben. Je vindt er geen
hondenpoep meer en ook de overlast is verdwenen”, zegt Remy Luijten.
Wijkbewoonster Marianne Franssen was en is nauw betrokken bij het pleintje. „Ik heb
zelf met de schop gewerkt en stenen uit de grond gehaald. Sinds het pleintje klaar is,
houden de leden van een werkgroep een oogje in het zeil en wieden indien nodig
onkruid. Twee keer per jaar betrekken we de hele wijk erbij”, vertelt zij.
Greenspot & Co wordt betaald voor de diensten, maar zelfwerkzaamheid drukt de
kosten enorm.
Projectleider Koen Hermans van Greenspot werkt graag aan dergelijke projecten. „Bij
Greenspot zijn het altijd projecten van lange adem. Het is steeds weer een uitdaging
om met de betrokkenen tot een leuk resultaat te komen. Met kinderen werken, vind ik
het allerleukste. Je ziet die kinderen helemaal opleven als ze aan hun tuin of
speelplaats werken. En als een project gereed is, gaan ze er meteen in spelen.”
Hoveniersbedrijf Luijten bestaat vijftien jaar en houdt daarom vandaag en morgen
open dag op de locatie Thermiekstraat 21 in Nuth. 10-16 uur.
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