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Mariska Thieme is ruim twaalf jaar als groeningenieur en landschapsontwerper in de tuin- en land-

schapsinrichting werkzaam. Maar in 2010 stopt zij om haar eigen visie, vakkennis en passie ruim 

baan te geven. Zij start haar eigen bedrijf: Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur. Inmid-

dels werken Mariska en haar partner Donny door het hele land. 

 

Duurzaamheid en een gezonde ontwikkeling 

van het kind spelen in hun visie een belang-

rijke rol. Ze leggen zich toe op het ontwerpen 

van ‘speelnatuur’ om kinderen bewust te ma-

ken en in contact te brengen met de natuur. 

Speelnatuur staat voor natuurlijk groen 

waarin en waarmee kinderen kunnen spelen 

en die zij kunnen veranderen en beïnvloeden. 

 

Kinderen hebben ruimte nodig om zich te ont-

wikkelen, hun grenzen te verkennen, te be-

wegen en vooral om te spelen. Speelnatuur 

geeft kinderen de mogelijkheid om zelfstandig 

op avontuur te gaan. Het zijn plekken die uit-

dagend en stimulerend zijn voor alle type kin-

deren, rauwdouwers, bouwers, creatievelin-

gen maar ook dromers. En vies worden mag 

natuurlijk. Speelnatuur is ook een manier om 

kinderen een positieve band met de natuur te 

laten krijgen. 

 

Enkele projecten van Bureau RIS in Gouda 

 

Natuurspeelplaats ‘Het Eiland’ 

 

 
 

Dit project in Gouda-Oost is deze zomer gere-

aliseerd en een mooi voorbeeld van speelna-

tuur. Het is tot stand gekomen dankzij de 

grote inzet en lange adem van vier enthousi-

aste initiatiefneemsters en de betrokkenheid  

 

 

 

van velen. Doel van ‘Het Eiland’ is om buurt-

bewoners meer met elkaar in contact te laten 

komen en de kinderen uit de hoogbouw van 

Oosterwei de kans te geven om -dicht bij 

huis- te kunnen ontdekken, spelen en bou-

wen. Op Het Eiland kan geklommen en ge-

klauterd worden, gespeeld worden met water 

en zand, er kan verstopt worden tussen de 

bomen en struiken en er kunnen hutten ge-

bouwd worden. De natuur prikkelt en daagt 

uit en geeft kinderen de ruimte om hun fanta-

sie de vrije loop te laten. Voor ouders en ou-

deren zijn er zitbanken en picknicktafels, voor 

de liefhebbers voorzien van een schaak- of 

dambord. 

 

Raoul Wallenbergplantsoen en school-

plein Casimirschool 

 

 
 

 

Dit plantsoen ligt tussen Jeruzalemstraat en 

Groeneweg en was in 2010 een van de eerste 

projecten van Bureau RIS. Het wijkteam wilde 

hier een schommel, maar Mariska heeft zich 

in eerste instantie hard gemaakt om de ver-

loedering van het plantsoen tegen te gaan. 

Zowel een gemeentelijke opslag als een zee-

container werden verwijderd, evenals heel 

veel uitheemse beplanting. Door het kappen 

van enkele bomen ontstond ruimte voor een 

klein parkje  in de binnenstad.  

Komend voorjaar wordt er gestart met de 

aanleg van een groen en avontuurlijk school-

plein voor de Casimirschool, gelegen naast 

het Wallenbergplantsoen. Hierdoor ontstaat er 

een aaneengesloten groene zone vanaf de St 

Janskerk tot aan de Singel. 

 

  

 



Bureau RIS – Bouwmeesterplein 1                                 Door Trudie Galama 

 

            
 2018  
  

Goudse kazen 

 

 
 

Toen de gemeente Gouda in 2015 Bureau RIS 

vroeg om een zitbank  op de hoek Zeug-

straat/Lange Tiendeweg te ontwerpen, be-

dacht Bureau RIS gestapelde Goudse Kazen 

van terrazzo-beton. Ze worden veelvuldig ge-

bruikt door bezoekers van de ijssalon om van 

een ijsje te genieten. Het was een opdracht 

buiten het normale werkterrein van Bureau 

RIS, maar  een leuk zijsprongetje, zegt Ma-

riska. 

 


