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Eenhangplekals eenweldadige
oase
Hangjongerenhouden niet
vangemeentelijke
hangplekken.
Liever
ontwerpenzezelf een
conrbinatie
vansport en
hangnatuur.,rEen
snutje
groente midden van al het
stadsgeweld."
Door onze redacteur
A R J E NS C H R E U - D E R
N T J M E G E N/ 1, 3 J U N I . W a t i s d e
ideale hangplek voor jongeren)
Niet her buslrokjesachtige bouwsel dat v-eelgemeenten doorgaans
ver van de bewoonde wereld neerzetten,,,Hopelozebouwselsr,,zegt
Thomas van Slobbe. ,,De inricÉting bevesrigthet idee dat de lastige Jeugd van tegenwoordig een
verlorengeneratie is, en dat hangplekken broeinesten van vand.alilne en zelfsterrorisme zijn.,'
_Het kan anders, zo bewijst Van
Slobbe,directeur van de Srichting
wAarde uir Nijmegen, die de afgetopen dne maanden onderzoek
heeft verricht naar de ideale hangplek. Tien weken kregen leerlingen van de vijfde lrvo-klas op een
middelbare school in Nijmegen de
kans om na te denken over een
rnooie hangplek in het spanningsveld tussen natuur en samenlevlng, ,,tussen weldadig groen en

stadsbeton',,alduseenboe$e over
het project.,,Deplekkenmoetener
nÍet alleenvoor zorgendat jongeren een fijne plek hebbenom elr(aar re ontmoeten,maar moeten
tegelijkerrijd zorgen voor een
snufje groen te midden van al het
stadsgeweld- een frisseoase,een
relaxplek."
Vorigeweekwerdenin het stadhuis van Nijmegen de resultaten
van her project hangplekkengetoond..Maud Gemmekeen Marlous Goemanuit de vijfdeklasvwo
va_n
de NijmeegseScholengemeenschap Groenewoud onnvierpen
een alternatief voor het ,,saáie,,
binnenpleÍn van hun schooi.Marlous: ,,ller is een pleintje met alteen tegelsen aan de randen wat
halfuerdorde struiken.,, Op een
maquettehebbenze eenhoekbank
neergezet.,,Om te Tletsen.,,Er is
eenkuil met graste zien.Er liggen
boomstronken.Er staandrie grote
kunstbloemenom in uit te ruiten.
En voor de skatershebbenze een
halfpipe geplaatst,met eenbrede
rand om op te zitten. ,,Een plek
waar je jezelf kunt ziJn", zegt.
Maud.
Het cliché wil dat hangjongeren
opgaanin een hinderlijke wereld
van luide radio's en knetterende
brommersen in het algcmeenvervreemdzijn van de naruur.Zezijn
immers opgegroeidmet afstands-

bediening, magnetronmaaltijd en
mo-bieltje?Niets is minder waar,
stelt Annick de Witt, die het pr;:
j-ecthangplekkenleidde.,,Hoêwel
dczejongereneulzig de óogelijknedene_n
vibratiesvanhet stedelij_
]<e,moderneleven omhelzen, zij'n
zij nagenoegunaniem in hót bllang en de waarde die zij toekennen aan.natuut'r,zei ze onlangsin
een lezing. ,,Natuur wordt áoor
hen geassodieerd
met schoonhcid,
ontspanning en gezondheid en
naC- qij , de vormgeving van de
rdeale'rel:rxplek,
dusabsoluutniet
ontbreken."
Annick de Witt deed onderzoek
in opdrachtvan het ministede van
LNV naar jongeren en naruur.
Daaruit bleek, zegt ziJ,dat kinderen enjongereneengrotebehoefte
aan natuur hebben.Jongerenzeggen ln ce natuur ,,rust te vinden
om na te denken,,en ook ,rzintuiglijk te genieten".Conclusievan hét
ónderzoek ,,Eenculturele herontdekking en herwaarderingvan natuur - als bron van rust en ontspanning, geestelijkeen lichamelljke weerbaarheid,persoonlijke
groei en betekenisverlening
- zou
een bijdrage kunnen levertn aan
uiteenlopende sociale problemen.t'

De NiJmeegsehangplekken lazien wat jongerenaanspreekt.
ten
'We
zien trapveldjes,skatebinen en

basketbalveldjes mer d.aarnaast
vefl hanggroenom in te chiltèn in
relaxen,,,Wij willen sportiefhln_
gen", schrÍjvenOlaf en MaanenUij
hun onrwerp. Een van d.eop"áf:
renclsteontwerpen is die van een
aalrtal.bomen
en palenwaartussen
lerrenukgehangenkan worden,in
hangm_atten.
,,Eenhangplekmoet
relaxed zijn, maar roch-ookweer
giet saai", aldus Laura,Margot en
Marcella.
- Misschiennog belangrijkerdan
de inrichting zelf is dat de jonger.enserieusworden genomen,àat
o'eontwerpenworden uitgevoerd.
,,Wat.jo-ngerenerg belangrijk vincten,is betrokkenheid,Ze hebben
zelfhet gevoel datze overlasrveroorzakenen nergenswelkom zijn
en willen dat graagveranderen.2e
denken dat te kunnen bereiken
cloormiddel van berokkenheid en
inspraak",aldus de natuurorganisade stichting wAarde. Het Áoet
h_uneigen hangplek zijn, dat verldeÍnt ool{ de kansop vernielingen
van ole plek. ,,Kunt u belovendat
er hangplekken komen die hetemaal naar inzichten van de jongeren worden ingericht) oat de gemeente er niets aan zal verande_
renl" zo vraagtThomasvanSlobbe
tijdens de presentatie aan een
twinrigtal Nijmeegseraadsleden.
Ja, beloven die, ze zullen zich er
sterk voor maken. Na Nijmegen
moetenanderestedenvolgen.

