
SPEELBOS NIEUW WULVEN
Natuurlijk spelen voor kinderen



In het bos Nieuw Wulven, aan de noordkant van Houten, is een 
speelnatuurgebied aangelegd waar kinderen van 0 – 14 jaar kun-
nen buiten spelen en ravotten. Het speelbos is een natuurlijke 
speeltuin. Kinderen kunnen er in bomen klimmen, over slootjes 
springen, met takken slepen, bruggetjes bouwen en 
verstoppertje spelen. Nieuw Wulven is een stuk natuur waar 
kinderen buiten de paden mogen komen en zich lekker kunnen 
uitleven. Kinderen hebben zelf mee mogen denken met het 
ontwerp: daarmee sluit het aan bij hun belevingswereld en 
fantasie. En dat is te zien: het is echt een speelbos voor en door 
kinderen! 

Historie
Bij de aanleg van het bos is gekozen voor twee thema’s die passen 
bij de geschiedenis van Houten: de Romeinen en de Hollandse 

Waterlinie. In het gebied zijn tijdens archeologische opgravingen 
veel vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Daarnaast ligt Nieuw 
Wulven vlakbij fort Vechten (gemeente Bunnik), onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze rijke historie is zichtbaar ge-
maakt in de kunstobjecten, de bewegwijzering en het (zit)meubi-
lair in het speelbos. Daarnaast zijn de twee thema’s inspiratiebron 
geweest voor de inrichting van de verschillende speelgebieden 
binnen het speelbos.

Indeling speelbos
Het grote Fort: het hart van het speelbos, met diverse natuurlijke 
speeltoestellen, een waterspeelplaats en een trapveldje. Dit gebied
is geschikt voor kinderen van 0-6 jaar. 
De vliegerweide: balspelen, vliegeren, in bomen klimmen, pick-
nicken; alles kan hier.
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binnen het speelbos.

Indeling speelbos
Het grote Fort: het hart van het speelbos, met diverse natuurlijke 
speeltoestellen, een waterspeelplaats en een trapveldje. Dit gebied 
is geschikt voor kinderen van 0-6 jaar.  
De vliegerweide: balspelen, vliegeren, in bomen klimmen, pick-
nicken; alles kan hier.
Kleine dwaalbos: vlak naast het grote Fort kunnen kinderen ver-
stoppertje spelen en hutten bouwen tussen de struiken. 
Romeinse notenakker: wandelen, picknicken of even uitrusten 
tussen de walnotenbomen.
Het verdronken bos: voor de waaghalzen is hier een klimtouwen 
constructie gebouwd over het (ondiepe) water. Wie durft er als 
eerste naar de overkant?
Nieuw Wulvense waterlinie: Het achterste deel van het speelbos 
is het meest ruige stuk, speciaal voor de wat oudere kinderen (8-14 
jaar). Hier meandert het water langs stuwen en boomstammen, 
rond eilandjes in het water. Kinderen kunnen zich hier op allerlei 
manieren vermaken; bouw een dam van takken of onderzoek de 
wilgentenen huisjes in het bos. 

Huisregels
Het speelbos is een natuurgebied, dat betekent dat er geen facili-
teiten zijn zoals toiletten en prullenbakken. De gemeente Houten 
en Staatsbosbeheer werken samen om het bos mooi te houden. U 
kunt ons daarbij helpen door uw afval mee te nemen en niet in het 
bos achter te laten.
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