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‘Unieke speelplek doet recht aan de 
historie van Slot Loe vestein’

Slot Loevestein is zonder twijfel het bekendste kasteel van Nederland. Het 

militaire slot uit 1358, dat later dienstdeed als staatsgevangenis, is wereld-

beroemd vanwege de ontsnapping van Hugo de Groot via een boekenkist. 

Sinds kort komt deze spraakmakende historie terug in een bijzonder speel-

terrein. “Deze plek daagt jong en oud uit om op een spelende manier bezig 

te zijn met de geschiedenis van de vesting.”
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‘Een voorrecht’ noemt Ed Dumrese het om di-

recteur van Slot Loevestein te zijn. Dat hij nu zelf 

geschiedenis heeft geschreven met de realisatie 

van een unieke speelplaats binnen de vestingmu-

ren, noemt hij ‘een mooie eer’ voortkomend uit 

zijn bijzondere baan. “Toen ik hier in 2019 begon, 

heb ik vooral gekeken naar waar Loevestein 

vandaan komt en waar we naar toe moeten. 

Het is altijd een militaire vesting geweest en in 

tegenstelling tot een adellijk kasteel, dus zonder 

rode lopers, tafelzilver of stoffige schilderijen. Ik 

wilde ons dan ook niet onderscheiden met een 
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bloemen- of moestuin voor de adel, maar juist 

weer de militaire historie centraal stellen met een 

karaktervolle speelplaats. Het is een soort militair 

oefenplein geworden met een middeleeuws 

karakter én natuurlijk de kist van Hugo de Groot. 

Een heel mooi ontwerp van idverde NL dat per-

fect past bij ons verhaal en in de omgeving.”

idverde tekende voor zowel het ontwerp, als 

de realisatie van de speelplaats. “Een mooie 

uitdaging die we samen met Replay Profs in Play-

grounds hebben uitgevoerd”, vertelt Pim Lage 

Venterink, productmanager Spelen van idverde. 

“Het was de kunst om de wens van de opdracht-

gever te vertalen naar de praktijk. Deze wens 

was afwijkend van de standaard. Maar samen 

met onze partner die specialist is in custom made 

speeltoestellen, hebben we een uniek belevenis 

neergezet die helemaal past bij de sfeer van het 

slot.”

Ontwerpproces

Het middeleeuwse slot ligt in de uiterwaarden 

ten noordoosten van het Gelderse dorp Poeder-

oijen, op de plek waar de Maas en de Waal elkaar 

kruisen. Loevestein maakt onderdeel uit van de 

Hollandse Waterlinie en is omringd met bijzon-

dere natuurwaarden, wilde paarden en runde-

ren. “Een bijzondere plek die je gezien moet 

hebben om te weten wat je gaat ontwerpen”, 

stelt Sharon Simons van Replay, die het ontwerp 

van idverde Advies in technische tekeningen 

uitwerkte. “Ons ontwerp is gebaseerd op het 

militaire slot in combinatie met het verhaal over 

de ontsnapping. De speelplek heeft het uiterlijk 

van een stormbaan met in het midden van het 

parcours de iconische boekenkist van Hugo de 

Groot. Kinderen kunnen hierop zitten, klimmen 

en klauteren en ook spelenderwijs meer leren 

over de geschiedenis. De speelplek kan ook 

dienstdoen als verhalenplek. De jongsten kunnen 

glijden of spelen in de zandbak. De stormbaan 

heeft verschillende uitdagingsniveaus, waardoor 

alle leeftijden zich kunnen uitleven.” 

Grootste uitdaging 

De grootste uitdaging was het verkrijgen van de 

vergunning voor de speelplek bij het rijksmo-

nument dat ook nog eens in een Natura2000 

gebied ligt. “Het is hier een grote archeologi-

sche vindplek, dus je mag niet overal de bodem 

beroeren. Maar toen de vergunning eenmaal 
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rond was, ging de uitvoering razendsnel”, vertelt 

Joost Duin, projectleider idverde Realisatie. Begin 

april 2021 zijn de speeltoestellen geplaatst en is 

de inrichting afgerond. “Vanuit de veiligheidsnor-

men hebben we gekeken hoe alle speeltoestellen 

uitgevoerd moesten worden en hoe we zaken in 

deze uitdagende praktijk konden tackelen voor 

de WAS-keuringen. We vlogen er vlot doorheen, 

doordat we het voortraject zorgvuldig hadden 

voorbereid en in de planning alle werkzaamhe-

den logisch achter elkaar hadden geplaatst.”

Veilig spelen

Edward van den Borne, directeur-eigenaar van 

Replay, prijst het vakmanschap van zijn produc-

tiemedewerkers. “Met veel inlevingsvermogen 

en toewijding hebben ze alle speeltoestellen op 

maat gemaakt. Je ziet dat ze constant zijn blijven 

nadenken bij de technische tekeningen. Hierdoor 

klopt niet alleen de uitvoering van de toestel-

len bij het verhaal van het slot, maar kunnen 

kinderen ook daadwerkelijk veilig spelen op een 

uitdagend terrein. Alle uitvoerders hebben goed 

geluisterd, toestellen zijn op maat gemaakt en 

perfect geïntegreerd in de omgeving.”

Slotdirecteur Dumrese kijkt terug op een prettige 

samenwerking met idverde en Replay. “De com-

municatie was goed, er werd actief meegedacht 

en de prijskwaliteitverhouding is uitstekend, 

zeker als je kijkt naar de algehele deskundigheid 

en het eindresultaat. Bovenal ben ik trots. Het is 

een unieke speelplek geworden die recht doet 

aan de historie van Slot Loevestein. Er wordt heel 

veel gebruik van gemaakt. Ik word zo blij van de 

levendigheid op het terrein: het geroezemoes, 

het lachen en het zichtbare plezier van jong en 

oud. Voor ons zit de grote meerwaarde erin dat 

we gasten langer hier kunnen houden. Ouders 

vinden even rust, terwijl hun kinderen strijden 

wie de snelste ridder is. De stormbaan is ook ide-

aal voor schoolexcursies. Leerlingen kunnen even 

hun energie kwijt voordat ze met de opdrachten 

in het slot verder gaan. Deze speelplek maakt een 

bezoek aan het slot zeker completer.”


