Een stukje Geschiedenis: van Kindervreugd naar
bouwspeelplaats “De Leuke Linde”
1930 – 1976: Kindervreugde wordt bouwspeelplaats “De Leuke Linde”

Op 3 mei 1930 werd onder grote belangstelling een speeltuin aan de Agnietenstraat
geopend. Een aantal voorwerpen uit de voormalige speeltuin Monnikenhuizen werd
overgedragen aan de speeltuinvereniging Kindervreugde. Nog geen vijftig jaar later, werd in
1976 speeltuin 'Kindervreugd' in de Arnhemse wijk Klarendal, naar Deens voorbeeld,
veranderd tot bouwspeelplaats 'De Leuke Linde'.

Meer avontuur en uitdaging
In nauwe samenwerking tussen de dienst LO&S (tegenwoordig M.O .) en betrokken
vrijwilligers uit de buurt werd de traditionele speeltuin uitgebreid met dieren en een plaats
om hutten te bouwen. Bovendien werd het terrein avontuurlijker en uitdagender gemaakt
voor kinderen.

Opening Speeltuin Kindervreugde 3 mei 1930

Dagelijks beheer door bouwspeelplaatsleider en vrijwilligers

Vanuit de dienst LO&S werd een bouwspeelplaatsleider aangesteld. Deze voerde samen met
een grote groep vrijwilligers het dagelijkse beheer over de bouwspeelplaats.

Bovendien was de bouwspeelplaatsleider verantwoordelijk voor het onderhoud, organiseerde
activiteiten en fungeerde als vast aanspreekpunt voor instellingen en organisaties in de wijk
en iedereen die 'De Leuke Linde' bezocht of op een of andere wijze betrokken was bij de
bouwspeelplaats.
De bouwspeelplaatsleider voerde regelmatig overleg met de bouwspeelplaatscommissie,
bestaande uit buurtbewoners / vrijwilligers. In gezamenlijk overleg bepaalden zij het te
voeren beleid op en om de bouwspeelplaats.

“De Leuke Linde” groeit uit tot een begrip

In de jaren '80 groeide "De Leuke Linde" uit tot een begrip: als speelplaats voor het grote
aantal kinderen in de wijk, als mede organisator van vakantieactiviteiten, als plaats waar
voetbalwedstrijden tussen de Arnhemse buurten druk bezocht werden maar zeker ook als
bouwspeelplaats met een zeer betrokken vrijwilligerskader. Als het ging om taken en
bevoegdheden was dit vrijwilligerskader nogal eens in hevige strijd verwikkeld met de
gemeentelijke dienst.

Een complete gedaanteverwisseling: een kostbaar herinrichtingsplan
Halverwege de jaren '90 nam een deel van dat vrijwilligerskader het initiatief tot het
opstellen van een omvangrijk en kostbaar herinrichtingsplan. De bouwspeelplaats was

verouderd, een aantal toestellen moest vervangen worden en de wens om betere, meer
avontuurlijke en op verschillende doelgroepen gerichte speelgelegenheid was groot. Na
aanvankelijke scepsis bleek het plan een groot succes.
"De Leuke Linde" onderging een ware gedaantewisseling en in juni 1997 werd een bijna
compleet nieuwe speelvoorziening heropend (al was de speelplaats natuurlijk geen dag dicht
geweest).

Botsingen door veranderende bevoegdheden en verantwoordelijkheden
In diezelfde periode veranderde de visie van de dienst M.O met betrekking tot de
bouwspeelplaatsen. Bouwspeelplaatsleiders werden verondersteld zich meer te bemoeien
met de speelsituatie in de gehele wijk en waren daardoor minder op de speelplaats zelf.
De bevoegdheden van de bouwspeelplaatscommissie namen steeds verder af. Een en ander
was voor de bouwspeelplaatscommissie en de toenmalige bouwspeelplaatsleider een reden
om voor het eerst een meerjarenbeleidplan te schrijven waarin zij hun visie op het te voeren
beleid, de koers van de bouwspeelplaats en de positie van bouwspeelplaatsleider en
bouwspeelplaatscommissie beschreven.In dit plan werd duidelijk de behoefte benadrukt aan
meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bouwspeelplaatscommissie.
De jaren daaropvolgend werden gekenmerkt door het steeds verder uit elkaar groeien van
de visies van de bouwspeelplaatscommissie en de gemeentelijke dienst. In deze periode
kwam het regelmatig tot botsingen.

Oprichting van Stichting Bouwspeelplaats De Leuke Linde: 28 maart 2001

Uiteindelijk werd deze vervelende periode afgesloten met een proefperiode van 2 jaar,
waarin gestreefd werd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de commissie en de
vrijwilligers op de bouwspeelplaats. Aan het einde van deze proefperiode besloot de
bouwspeelplaatscommissie op haar 25ste verjaardag tot het oprichten van Stichting
Bouwspeelplaats De Leuke Linde. De akte werd getekend op 28 maart 2001.De gemeente
Arnhem, de dienst M.O. en het Sportbedrijf Arnhem bleven als samenwerkingspartners
betrokken bij de bouwspeelplaats.
De afgelopen jaren is Stichting Bouwspeelplaats “De Leuke Linde” zich blijven ontwikkelen.
Inmiddels is de bouwspeelplaats een functionele werkloods en een prachtig dierenverblijf
rijker geworden. 2 Beheerders, veel vrijwilligers en een sport en spel medewerkster zijn
dagelijks aan het werk op “De Leuke Linde”.

