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Gemeentelijke goedkeuring
De Gemeente Hardinxveld-Giessendam is van cruciaal belang voor het slagen van het
project. Allereerst moet van de gemeente een stuk grond worden gehuurd dan wel in
bruikleen worden gegeven. Daarnaast vragen sponsors om gemeentelijke goedkeuring
alvorens hun donatie te doen ten behoeve van het project.

Een officiële gemeentelijke goedkeuring is op 9 maart 2007 gegeven.

Samenvatting

Stichting Natuurspeeltuin Het Weitje

Samenvatting
In Hardinxveld-Giessendam is behoefte aan een grote speeltuin op een centrale plaats in
het dorp. De locatie aan de Sluisweg is ideaal daar deze op de grens van Boven- en
Beneden Hardinxveld ligt. Bovendien is de bestemming van het perceel conform het
bestemmingsplan recreatie. Het terrein heeft al een gebouw voor de vrijwilligers en voor zo
ver wij nu kunnen nagaan nutsvoorzieningen. Tevens is er voldoende parkeerruimte in de
directe omgeving.

In dit document wordt een stappenplan beschreven om de locatie aan de Sluisweg een
herstart te geven. De nadruk zal liggen op het vormen van een uitgebreide natuurspeeltuin
met bijpassende speeltoestellen.
In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is de
natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. De
natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, kikkers en padden te
bekijken, bruggen en vlotten te bouwen, en nog veel meer. Het wordt dus een speeltuin met
grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten en beesten en uiteraard
‘natuurlijke ogende’ speeltoestellen.

Maart 2007

1

Inhoud

Stichting Natuurspeeltuin Het Weitje

Inhoud
1

INTRODUCTIE .................................................................................................................3

2

HET STAPPENPLAN .......................................................................................................7
2.1
UITGANGSPUNTEN .................................................................................................7
2.2
INFORMATIE ............................................................................................................7
2.3
CONTACTEN ..........................................................................................................10
2.4
LOCATIE .................................................................................................................11
2.5
INRICHTINGSPLAN................................................................................................12
2.6
PROGRAMMA VAN EISEN ....................................................................................15

3

De gewenste speeltoestellen..........................................................................................17
3.1
(DUBBELE) KLIMTOREN OP HET MIDDEN VAN HET EILAND ...........................17
3.2
VOGELNESTSCHOMMELS ...................................................................................19
3.3
KABELBAAN MET PLATFORM ..............................................................................20
3.4
WATERSPEELPLAATS VOOR DE KLEINTJES ....................................................21
3.5
KLIMPALEN ............................................................................................................22
3.6
PICKNICKTAFELS ..................................................................................................23
3.7
SCHOMMELS .........................................................................................................23
3.8
FAMILLIESCHOMMEL ............................................................................................24
3.9
MUZIEK & NATUUR SPEL .....................................................................................24
3.10
SPEELHUISJE.....................................................................................................24
3.11
HANGMATTEN....................................................................................................25

4

UITVOERING .................................................................................................................26
4.1
BEHEER..................................................................................................................26
4.2
BEGROTING EN FINANCIERING ..........................................................................27
4.3
EVALUATIE.............................................................................................................28
4.4
Renovatie algemeen................................................................................................28
4.5
Gehandicapten ........................................................................................................29
4.6
Wet WMO en Civil Society ......................................................................................30
4.7
Een keuzeoptie: Oud Hollands pannenkoeken eten? .............................................31
4.8
PLANNING – TIJDPAD ...........................................................................................32

BIJLAGE A: Wie is Wie?........................................................................................................34
BIJLAGE B: Handtekeningen.................................................................................................36
BIJLAGE C: Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland ................................................36
BIJLAGE D: Richtlijnen voor Integraal toegankelijke speelvoorzieningen NUSO 2003;
wenkenblad............................................................................................................................36
BIJLAGE E: Effecten van kortdurend contact met natuur op cognitief, emotioneel en
motorisch functioneren van kinderen .....................................................................................37

Maart 2007

2

Het totaalplan

Stichting Natuurspeeltuin Het Weitje

Het plan
1

INTRODUCTIE

De oude speeltuin is in 1999 gesloten, nadat de speeltoestellen waren afgekeurd. De
aanliggende kinderboerderij is in 2006 gesloten na financiële problemen.

Figuur 1: Een krantenknipsel uit 1999, de speeltuin werd gesloten nadat de toestellen
werden afgekeurd.
In Hardinxveld-Giessendam is nog steeds behoefte aan een grote (natuur)speeltuin op een
centrale plaats in het dorp.
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Huidige situatie

De locatie aan de Sluisweg is ideaal daar deze op de grens van Boven- en Beneden
Hardinxveld ligt. Bovendien is de bestemming van het perceel conform het bestemmingsplan
recreatie.

Een schets van de locatie, een aaneengeschakeld terrein van ruim 6000 vierkante meter.

Jonge en oudere vrijwilligers helpen al maanden mee om de restanten van de afgekeurde
speeltoestellen en de kinderboerderij op te ruimen. Inmiddels zijn er vijftien grote containers
met afval en puin verwijderd.
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Argumentatie

In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is de
natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. De
natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, kikkers en padden te
bekijken, bruggen en vlotten te bouwen, en nog veel meer. Het wordt dus een speeltuin
boordevol grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten en beesten evenals
de daarbij behorende speeltoestellen.
Een echte speeltuin heeft een functie in de buurt en de gemeente. Het is een
ontmoetingsplek voor buurt- en dorpsbewoners. Mensen leren elkaar kennen via de
speeltuin, ouders, opa's en oma's ontmoeten elkaar terwijl hun (klein)kinderen samen spelen
in de speeltuin. Een speeltuin draagt bij aan de leefbaarheid van een buurt. Ook is de
speeltuin een samenwerkingspartner voor andere organisaties, zoals: peuterspeelzalen,
kinder-, jeugd- en jongerenwerk, buiten- en naschoolse opvang, scholen, welzijnswerk
ouderen, instellingen voor mensen met een functionele beperking en ook zorgboerderijen.
Buitenspelen
Kinderen moeten anno 2007 ook weer de gelegenheid krijgen om deze waardevolle
ervaringen op te kunnen doen. En dat gaat niet vanzelf. Er is steeds minder ruimte. In
VINEX wijken met hun dichtheid van 50 woningen per hectare is slechts plaats voor beperkt
groen met keurig aangelegde tuintjes. Buiten de bebouwde kom is er ook een grote druk op
de schaarse ruimte.
Kinderen en jongeren besteden steeds meer vrije tijd aan activiteiten binnenshuis. Voor een
groot deel wordt met elkaar ge-chat via het Internet en mobiele telefoon. MSN, SMS en
internetgames zijn de straat als informele contactruimte in rap tempo aan het verdringen. De
jeugd van nu maakt eerder een afspraak via mobieltje of chatbox dan via een praatje op
straat.
Als gevolg van deze ontwikkeling neemt de tijdsbesteding, in de buitenspeelomgeving, van
kinderen en jongeren (vanaf 9 jaar) gestaag af. Door de vergrijzing neemt de kans op
contact op straat nog eens verder af. Het buiten zijn en -spelen staat, vooral bij de oudere
leeftijden, onder druk. Daarmee neemt de dagelijkse portie gezond bewegen ook af. TNO
heeft in een recent rapport gerapporteerd dat, in de onderzochte wijken, nog maar 3% van
de kinderen voldoet aan de Nederlandse Norm "Gezond Bewegen" en dat bijna één op de
drie kinderen te dik is.
Buitenspelen is gezond, verhoogd de sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling,
opmerkzaamheid, oriëntatie vermogen, gevoel voor seizoenen, klimaat, immuniteit tegen
ziekten, obesitas, ... en dat kost allemaal niets en het komt zo maar aanwaaien. Zie Bijlage
E: Effecten van kortdurend contact met natuur op cognitief, emotioneel en motorisch
functioneren van kinderen.
Dit vrij spelen in de natuur, eventueel aangevuld met gerichte activiteiten op het gebied van
Natuur- en milieueducatie (NME), is mogelijk in een natuurspeeltuin / speelbos.
Kinderen worden ook steeds dikker. Bewegen is dus noodzakelijk. Een grote speeltuin is
een ideale plek om ongestoord te kunnen spelen en bewegen, zonder de behoefte aan PC
en TV.
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Doel

Oprichten/renoveren/herstarten van (natuur)speeltuin in Hardinxveld-Giessendam. Bij
voorkeur centraal gelegen in het dorp.
1.4

Doelgroep

Kinderen in leeftijdscategorie van 3 - 12 jaar, uit Hardinxveld-Giessendam en omgeving.
Hardinxveld-Giessendam heeft anno 2007 17.560 x 20% = ongeveer 3400 inwoners in de
leeftijdscategorie 3-12 jaar. Als de regio rondom Hardinxveld-Giessendam wordt
meegenomen zijn dit er nog meer.
Gehandicapten vormen weer een doelgroep binnen deze doelgroep (1 ‰).
Vanuit het verleden zijn bezoekersaantallen bekend van ruim 3000 kinderen per jaar.
Doelstellingen / beoogde effecten
1.
2.
3.
4.

Kinderen kennis laten maken met natuur (beleven, ervaren, ontdekken);
Kinderen ervaringen laten opdoen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling;
Kinderen positieve houding laten ontwikkelen t.o.v. flora en fauna;
Kinderen laten buiten spelen; vrij laten spelen in de natuur.

Het doel is zowel educatie als creëren van een grote en veilige speelmogelijkheid.
Mogelijke deelnemers
1. Gemeente Hardinxveld-Giessendam
2. Jantje Beton (Samen Buiten Spelen)
3. Syndion
4. LEADER
5. Staatsbosbeheer (mede afhankelijk van locatiekeuze)
6. Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie IVN
7. Wereld Natuurfond (WNF), landelijk en plaatselijke afdeling met Rangers
8. Provincie Zuid-Holland
9. Organisaties Platform Groen
10. Scouting Hardinxveld-Giessendam/Nederland
11. Den Hâneker
12. Natuur- en vogelwacht (Bram van Vliet, Nieuweweg 233)
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HET STAPPENPLAN

De NUSO heeft een stappenplan met negen stappen ontwikkeld, dat we zoveel mogelijk
trachten te volgen. Het stappenplan is geen toverformule, want iedere speelplek/situatie is
weer anders.

2.1

UITGANGSPUNTEN

Er moet een veilige, natuurlijke en aantrekkelijke ruimte komen voor de kinderen van
Hardinxveld-Giessendam en omgeving.
Organisatie
Wij hebben in december 2006 Stichting De Knotwilg overgenomen en zullen deze dit jaar
officieel (maart 2008) omvormen tot Stichting Natuurspeeltuin Het Weitje.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bouw coördinator
Algemeen lid
Technisch coördinator

2.2

: Johan de Jong
: Mark van Dijk
: Martin Klop
: Ton van Noordennen
: Martin de Kreij
: André van Ballegooien

INFORMATIE

Om dat vast te stellen waaraan de speeltuin moet voldoen zijn onderstaande onderwerpen
uitgebreid onderzocht en de bijbehorende vragen uit het NUSO stappenplan zoveel mogelijk
beantwoord.
Indeling buurt, locatie en samenstelling bevolking
Met behulp van een plattegrond van het woongebied en luchtfoto’s zijn voorbereidingen
gemaakt. Hierop is aangeven welke verkeersroutes en onveilige zones er in de wijk zijn, er
is gekeken naar parkeermogelijkheden en de afsluitbaarheid van het terrein.
De locatie is voor alle kinderen goed bereikbaar en ligt precies op de grens van Beneden- en
Boven-Hardinxveld. De speeltuin is al ruim 50 jaar op deze locatie gelegen en is nog altijd
een begrip in de omgeving.
Aan de speeltuin grenzen eensgezinswoningen (huur- en koopwoningen) en de sportvelden
van voetbalclub VVH Hardinxveld-Giessendam. Er is voldoende groen en ruimte. Het terrein
is gemakkelijk afsluitbaar (omgeven door sloten en hekken).
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Luchtfoto beoogde locatie, 2006, de betonresten zijn nog duidelijk zichtbaar.

De omgeving heeft vooral veel jonge gezinnen en ook ouderen (55+). Er zijn vooral veel
jonge kinderen (jonge gezinnen) in de wijk (3 – 12 jaar). De komende jaren worden meer
jonge gezinnen verwacht. Sociaal-economische schets van de bevolking: Sociale
huurwoningen, arbeiders van o.a. de scheepswerven en andere locale werkgevers.
Andere voorzieningen in de buurt zijn: voetbalclub, korfbalclub, muziekvereniging,
schietclub, duivenclub en zwembad.
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Er is diverse malen met verschillende kinderen uit de doelgroep gesproken om aan te geven
wat ze leuk vinden en verwachten. Hieruit kwam onder andere naar voren dat alleen het
spelen in de natuur voor de wat oudere kinderen (8 – 12 jaar) soms wat te weinig ‘spanning’
oplevert. Daarom is besloten het concept van een ‘puur natuurspeeltuin’ te wijziging naar
een speelmogelijkheid met natuur en speeltoestellen.

Het is gebruikelijk om kinderen voorafgaande aan de ontwerpfase te vragen om mee te
denken over de speeltuin, zij zijn tenslotte de doelgroep. Foto: huidige situatie: kinderen
helpen en denken mee.

Financiën
Er is langzamerhand een duidelijker beeld ontstaan van de speeltuin. Op basis van alle
inmiddels vergaarde gegevens zijn de investeringskosten begroot. Er is een schatting
gemaakt hoeveel er nodig is om het plan te realiseren (ongeveer honderdduizend euro).
Ook wordt is er een exploitatiebegroting opgesteld. Hierin worden de jaarlijks terugkerende
kosten geschat. De gemeente gaat jaarlijks bijdragen. Zijn er diverse fondsen die willen
investeren. Ook zijn er diverse sponsors en donateurs bereid gevonden een bijdrage te
leveren.
Het huren van het terrein met opstalrecht is de beste optie.
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CONTACTEN

Het is belangrijk om al tijdens de voorbereidingen contact te leggen met de overheid en
deskundige organisaties. Er is een intensief contact met de gemeente. Iedere zes weken
wordt vergaderd met een werkgroep.
Contact met deskundige organisaties
Beginnende speeltuinbesturen missen vaak de nodige know-how (kennis van zaken). Door
al in een vroeg stadium contact op te nemen met (speeltuin)deskundigen kunnen
(beginnende) speeltuinbesturen deze begrijpelijke, maar frustrerende omstandigheden
vermijden.
De nieuwe stichting is lid van de NUSO, heeft contact met de Bomenstichting,
Landschapsbeheer Zuid-Holland en diverse andere organisaties, zoals Samen Buiten
Spelen en Springzaad. Springzaad is een open netwerk, waarin iedereen welkom is die
meer ruimte wil scheppen voor natuur en kinderen. Mensen uit het onderwijs, de
buitenschoolse educatie en opvang, NME-medewerkers, pedagogen, ontwerpers en
ecologisch hoveniers zijn actief binnen Springzaad.
Contact met de gemeente
Iedere speeltuinvereniging is afhankelijk van de gemeente. Het is nuttig om de lokale
overheid al in een zeer pril stadium bij de plannen te betrekken. De ambtenaren van de
afdeling welzijn al tijdens de 'idee'-fase benaderd om adviezen te vragen.

Er is een intensief contact met de verantwoordelijke wethouder (Teun Sluimer).
NB. Benader ook de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, voor het plaatsen
van speeltoestellen is namelijk een vergunning nodig.
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LOCATIE

Er is een glooiend, uitdagend ontwerp gemaakt door landschapsarchitecte Miranda Boer. Er
is voldoende parkeerruimte. De locatie is gemakkelijk bereikbaar gemaakt voor ambulance
en hulpdiensten. Er staat nog een oud clubgebouwtje en een aantal opslagruimtes, deze
gaan waarschijnlijk vervangen worden.
Beplanting. Ook over de beplanting is uitgebreid nagedacht, met adviezen van Gemeente
Hardinxveld-Giessendam, Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Bomenstichting.

Over de beplanting is uitgebreid nagedacht, met adviezen van o.a. Landschapsbeheer ZuidHolland. Er is een glooiend, uitdagend ontwerp gemaakt door landschapsarchitecte Miranda
Boer.

Op de eerste plaats toegangsbeplanting en erf (haag of aankleding) beplanting. Dit is
beplanting die bij de toegang als aankleding en als camouflagebeplanting rondom het terrein
geplaatst kan worden. Hier kies je voor soorten die een gevarieerd groenbeeld mooi bloeien,
bessen geven mooi blad hebben of andere kwaliteiten geven en die goed tegen snoeien als
verjongingsingreep kunnen. Te gebruiken zijn bijvoorbeeld els (mooi blad), es (mooi blad),
eik (mooi blad), berk (katjes), wilgen (in knotvorm maar ook struik soorten zoals grauwe
wilg) hazelaar (katjes), Spaanse aak, vlier (mooie bloem en bes), krentenboompje (mooie
bloem), kardinaalsmuts, rozenbottel, zuurbes (laatste twee hebben wel wat stekels). als
sierbeplanting voor een toegang kun je ook voor wat onderhoudsarme bodembedekkers
kiezen zoals klimop, maagdenpalm (misschien ook giftig?), specifieke bodembedekkende
bramensoorten (cultuurvariëteiten bij Jungheim uit Ottoland vandaan).
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Rasters (ruime afstand houden tussen beplanting en raster, geeft gelijk ruimte voor een
ruigte strook voor vlinders en mooie ruigte bloemen) en stevige boomkorven kunnen
beplanting goed beschermen. Ik zou als beplanting op het terrein kiezen voor
hoogstamfruitbomen (oude sterke rassen van www.batterijen.nl). Voor solitaire bomen en
of groepjes van bomen zoals Elzen, Schietwilgen, Essen, eiken. Tevens een enkele groep
struiken (engels landschapsstijl) van afwisselend hazelaar, sleedoorn, vlier vuilboom en of
Egelantier een soort wilde roos ruim uitgerasterd, is er weer ruimte voor ruigteranden.
Op de derde plaats willen jullie struiken en bomen die geschikt zijn om in de te spelen. Voor
een dergelijke beplanting heb je wel even geduld nodig. Bij aankoop van een forse
bosplantsoen maat kun je echter binnen 5-10 jaar een leuk bosje hebben. Stevige
klimbomen zijn essen en populieren (vooral bepaalde soorten in jeugdfase en eiken. De
laatste is minder geschikt om in te klimmen vanwege ruwe knoppen en bast. Als verstop
struiken kunnen dienen doornloze struiken als vogelkers, vuilboom, struikwilgen en
hazelaar.
In bossen zoeken naar eikels, dennenappels, hazelnootjes, kastanjes is leuk. Tamme
kastanje. Ten slotte in knotwilgen kun je ook klimmen dan moet je wel de echte Salix Alba
aanplanten anders is een boom gauw slecht. Verder misstaat een rijtje knotwilgen nooit in
Hardinxveld-Giessendam.

Zie ook BIJLAGE C: Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland.

2.5

INRICHTINGSPLAN

Er wordt uitgebreid naar de inrichting van de speeltuin gekeken. Dit aspect is uitermate
belangrijk. Een speeltuin valt of staat met de bouwkundige opzet ervan. Aspecten als sfeer,
aantrekkingskracht, toegankelijkheid en ook veiligheid hangen allemaal samen met de
inrichting. Speelplekken moeten aan vele ingewikkelde eisen voldoen. Denk alleen maar aan
de eisen op het gebied van veiligheid. Het is daarom verstandig om gebruik te maken van
deskundigen, professionele ontwerpers en leveranciers. Dit is gedaan, zie contacten met
deskundige organisaties.
De volgende beslispunten zijn verwerkt in het inrichtingsplan:
Grondwerk. Schone grond, drainage, het aanboren van waterbronnen en riolering zijn
opgenomen in het plan van de infrastructuur. Een verschraling van de bovenlaag is nodig
om een modderpoel te vermijden.
Vandalisme. Speeltuinen zijn helaas vaak het doelwit van vandalisme. Het is daarom
onvermijdelijk om het terrein goed af te schermen. Dit gebeurt dat door middel van een
omheining en water (sloten). Hiermee beschermen we het terrein en ook de kinderen: ze
kunnen niet meer zomaar de straat op rennen.
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De al aanwezige sloten vormen een prachtige natuurlijke afscherming van het terrein, voor
de allerkleinsten zal hekwerk geplaatst moeten worden in verband met de veiligheid.
Dit sfeervolle hekwerk wordt ambachtelijk
gemaakt in Frankrijk met het hout van de
tamme kastanje. Dit hout bevat van nature
veel looistoffen waardoor het een
uitzonderlijke weerstand heeft tegen vocht
en schimmels. U heeft dus heel lang plezier
van uw hekwerk, zonder dat er enig
onderhoud nodig is. Er bestaat een Franse
en Engelse variant van het rasterhekwerk,
dat ook wel schapenhek of schapenraster
genoemd wordt.

Situering: afschermingen en looproutes. De diverse speelaanleidingen worden zo
gesitueerd dat kinderen elkaar niet in de weg lopen. Als jonge kinderen op weg naar de
glijbaan het voetbalveld van de tieners oversteken, leidt dat tot frustraties. Door heldere
looproutes aan te geven blijven de diverse activiteiten van elkaar gescheiden. Hierbij wordt
ook rekening gehouden met gehandicapten.
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Keuze en situering speeltoestellen en speelaanleidingen: Doelgroepen die naar de
speeltuin komen: kinderen, tieners, gehandicapten. Er dient genoeg voor alle doelgroepen te
vinden te zijn. Variatie: denk niet alleen in toestellen, maar denk in activiteiten (hollen,
luisteren, ruiken, kijken, klimmen, glijden, winkeltje spelen) en pas daarop uw inrichting aan.

Het inrichtingsplan: Keuze en situering speeltoestellen en speelaanleidingen rekening
houdend met de doelgroepen. Een eerste voorstel.
Spelen heeft verschillende functies:
1. Functionele spel (schommel, wippen, glijden, ...)
2. Experimentele spel (zandbak, huttenbouw, ...)
3. Sociale spel (speelhuisje, verstoppertje, ...)
De speelwaarde zit vooral in elementen als:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Snelheid (kabelbaan, glijbaan, ...)
Geborgenheid (speelhuisje, afdakjes, ...)
Hoogte (klimrek, uitkijktoren, heuvel, ...)
Beweging (schommel, loopbrug, draaimolen, ...)
Samenwerking (kabelbaan, huttenbouw, zandbak, ...)
Creativiteit (bouwen, los spelmateriaal, zandbak, ...)
Afwisseling (bosjes, spelcircuit, sport, spel, ...)

Een aantal offertes voor de speeltoestellen zijn aangevraagd (bij vier verschillende
aanbieders).
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PROGRAMMA VAN EISEN

Een korte inventarisatie van wat we willen gaan aanbieden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Centraal veld rondom clubgebouw voor voetballen, tentenkamp,
huttenkamp, picknick
Waterpartij en waterstroom vanaf verhoging
Vlotje varen
Kabelbaan
Familieschommel, vogelnestschommel.
Vlindertuin, bijentoren, kruidentuin
Natuurspeelbos, avonturenbos
Zand en waterhoek voor de kleintjes
Vuur / barbecueplaats
Toegankelijk 75% en bespeelbaar 50% voor gehandicapten.
Speciaal iets voor meisjes, zij spelen het minst buiten.

Een avonturenbos en een waterpartij mogen bij een Natuurspeeltuin niet ontbreken.
(Waterval van de natuurspeeltuin Woeste Weide in Sliedrecht.)
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Bijdragen van de vrijwilligers / Wensenlijst brainstormsessie 13-01-2007:
Rozemarijn Mes

Wilma van Dijk
Johan de Jong
Martin de Kreij
André van Ballegooien
Martin Klop
Ton van Noordennen
Mark van Dijk
Agnes van Noordennen

Tamme kastanje, notenboom, ouderwetse fruitbomen,
kikkerpoel, muizen- en egels ruimte (hoog gras, losse takken),
kruidentuin, karpers.
Composthoop (is er al), vlindertuin, vlotje varen (grotere ondiepe
waterpartij), bramen, frambozen,
Fruitbomen, basis speeltoestellen (schommel, wipwap), kippen,
konijnen, geiten
Glazen kas, volkstuin, klimboom, VERSNAPERINGEN (ijsjes,
snoep, limonade, koffie, gebak, thee, pannenkoeken)
Hoogteverschillen, reliëf, veel (inheemse) natuur, blijvend groen,
wil clubhuis van VVH en rijksweg liever niet meer zien,
Kijkt ideeën nog even aan, pinautomaat (grapje), lisdodden,
waterplanten,
Kastanjehouten hekwerk 1.40 meter, picknicktafels, water, veel
natuur, zie aquarel situatieschets,
Waterstroom, vleermuizen, ex-terrein kinderboerderij laten
verwilderen en speelbos met junglepad in maken, (boom)hutten,
Hutten op terrein ex-terrein kinderboerderij, hout als
bouwmateriaal dus.

Bijdragen van Gemeente Hardinxveld - Giessendam:
Wim Meijer

Afgeschuinde natuurlijke oevers sloot Sluisweg aan de kant van
de speeltuin. Dit is veiliger, natuurlijker en makkelijker met
sloten3 en baggeren4.

Bijdragen van kinderen:
Dennis (8 jaar)
Jim (3 jaar)
Noah (6 jaar)
Mae (3 jaar)
Peter (10 jaar)
Cris (6 jaar)
Stefan (7 jaar)

Trampolines, klein schommelschip (elektrisch)
Modder
Voetballen
Water
Jungleroute
Water, zand, stenen: dammen bouwen
Skelters

Scholen

Directe input basisscholen GHG is gewenst. Contacten zijn
ruimschoots aanwezig.

NB. De doelgroep is 3 tot 12 jaar.

3
4

Moet jaarlijks gebeuren.
Eens in de tien jaar noodzakelijk.
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De gewenste speeltoestellen

De gewenste toestellen zijn gescheiden aangeboden, zodat we per toestel bij sponsors
langs kunnen gaan met concrete voorbeelden en prijzen. De sponsors kunnen dan naar
budget een toestel sponsoren. De toestellen compleet gebruiksklaar aanbieden, inclusief
installatie, gebruik- en onderhoudsvoorschriften. Het e.e.a. voldoet uiteraard aan de
wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid.
Er worden alleen natuurlijke materialen toegepast, hout en roestvast staal (RVS).
NB. GEEN plastic, polyester of andere glimmende kunststoffen dus.

3.1

(DUBBELE) KLIMTOREN OP HET MIDDEN VAN HET EILAND

Er moet een veilige en aantrekkelijke ‘natuurlijke’ toren komen voor de kinderen van
Hardinxveld-Giessendam. Dit moet wel de publiekstrekker worden.
Lijst van eisen voor de klimtoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOELGROEP: >7 jaar
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift).
Hoge toren ca. 6 meter hoog. Lage toren ca. 3 meter hoog.
Onderste sporten ladders weglaten (kunnen kleintjes er niet in).
'kronkelend' hout (Robinia hout!)
Met spiraliserende glijbaan RVS (spiraal gaat mee met het slakkenhuis van de
heuvels).
Grofmazig klimnet over het water heen naar andere toren op talud (1.5 meter hoog).
Wellicht is het leuk als je bovenin droog kan zitten.
Electriciteitskast voor losse feestverlichting (doen wij).
GEEN themapark (piraten e.d.), alleen thema natuur.
Een brug maken naar de lagere toren aan de overkant van het water.

NB. Je mag best een beetje de weg kwijt raken in de toren, leuk voor verstoppertje, dat
maakt het spannend! (labyrint).

Voorbeeld van kinderland, zo kan het worden. Wat kleuren zijn natuurlijk wel toegestaan.
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NB1. Het e.e.a. wordt waarschijnlijk prefab aangeleverd; bij dezen willen we vragen of het
mogelijk is om met een ploeg mee te helpen bij de opbouw om kosten te besparen.

Een heel mooi (en duur) voorbeeld van een speeleiland, Robinia hout. Voorbeeld
sculptura.nl
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VOGELNESTSCHOMMELS

Eisen voor de vogelnestschommels
•
•
•
•
•

DOELGROEP: 3 – 12 jaar
Toegankelijk voor gehandicapte kinderen.
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift)
'kronkelend' hout (Robinia of Eiken hout)
Standard item catalogus?

Voorbeeld vogelnestschommel, ook geschikt voor gehandicapten.
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KABELBAAN MET PLATFORM

De kabelbaan start vanaf het talud, op ongeveer 2 meter hoogte. Hier moet een stabiel
platform van hout komen, omgeven door een houten hek (balustrade, balkon).
Lijst van eisen voor de kabelbaan
•
•
•
•
•

DOELGROEP: 7 – 12 jaar
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift)
'kronkelend' hout (Robinia of Eiken hout)
30 meter kabellengte
Standard item catalogus?

De kabelbaan zal vanaf een verhoging van 1 meter starten.
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WATERSPEELPLAATS VOOR DE KLEINTJES

Spelen met zand en water. De waterspeelplaats is voor de allerkleinsten. Deze wordt
geplaatst in een apart stuk van de speeltuin, door hekken of natuurlijk begroeiing afgesloten
van de rest.
Lijst van eisen voor de waterspeelplaats
•
•
•
•
•
•
•

DOELGROEP: 3 – 7 jaar
Toegankelijk voor gehandicapte kinderen.
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift)
'kronkelend' hout (Robinia of Eiken hout)
Watertafel op rolstoelhoogte.
RVS (Roestvast Staal) is toegestaan.
Geen plastic

Voorbeeld waterspeelplaats voor de peuters en kleuters. Mag wel wat uitgebreider.

Waterspeelplaats van hout met ouderwetse handpomp.
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KLIMPALEN

De klimpalen, zo naar fotovoorbeeld.
Lijst van eisen voor de waterspeelplaats
•
•
•

DOELGROEP: 7 - 12 jaar
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift)
'kronkelend' hout (Robinia of Eiken hout)

Klimpalen in speelbos bij Oosterhout. Een zachte ondergrond is een vereiste.
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PICKNICKTAFELS

Bied een picknicktafel met als achterliggende gedachte natuur & spelen aan.
Eisen voor dit toestel
•
•
•
•

Natuurspeeltuin
Toegankelijk voor gehandicapte kinderen (speciaal rolstoelplateau).
'kronkelend' hout (Robinia of Eiken hout)
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift)

Er zijn speciale picknicktafels waar rolstoelers zo aan kunnen schuiven.

3.7

SCHOMMELS

Bied een ‘gewone’ schommel met als achterliggende gedachte natuur & spelen aan.
Eisen voor dit toestel
•
•
•
•

Natuurspeeltuin.
Iets hoger dan normaal mag best. Typisch 3 meter hoog.
'kronkelend' hout (Robinia of Eiken hout)
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift).

Schommels. Iets hoger mag wel.
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FAMILLIESCHOMMEL

Eisen voor de familieschommel
•
•
•
•
•

3.9

DOELGROEP: 3 – 65 jaar
Toegankelijk voor gehandicapte kinderen.
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift).
'kronkelend' hout (Robinia of Eiken hout)
Standard item catalogus?

MUZIEK & NATUUR SPEL

Lijst van eisen voor dit toestel
•
•
•
•
•

3.10

Een speeltoestel waar je met geluiden kan spelen, zelf muziek kan maken.
Toegankelijk voor gehandicapte kinderen.
Klankspel. Natuurspeeltuin
Robinia of Eiken hout
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift).

SPEELHUISJE

Lijst van eisen voor dit toestel
•
•
•
•
•

Een speeltoestel waar je kunt schuilen en winkeltje spelen.
Toegankelijk voor gehandicapte kinderen.
Natuurspeeltuin.
Robinia of Eiken hout
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift).

Voorbeeld speelhuisje.
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HANGMATTEN

Lijst van eisen voor dit toestel
•
•
•
•
•

Een speeltoestel waar je lekker kunt luieren en van de zon en de natuur kunt
genieten.
Toegankelijk voor gehandicapte kinderen.
Natuurspeeltuin.
Hout / textiel.
Levensduur minimaal 20 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschrift)

Voorbeeld hangmat. Typisch twee of drie bij elkaar. Kan ook onderin de speeltoren
gesitueerd worden.
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UITVOERING

Er zijn bijna voldoende financiële middelen. Het ontwerp staat op papier. De buurt is op de
hoogte van de naderende werkzaamheden. Alles is klaar voor de uitvoering. Sommige
speeltuinverenigingen besteden een groot deel van het werk uit aan professionele bedrijven.
Ze rekenen daarbij vooral op efficiëntie en deskundigheid. Toch komt het ook voor dat
verenigingen de bouw zelf uitvoeren met behulp van vrijwilligers. Dit is bij ons gedeeltelijk
het geval. In beide gevallen is het belangrijk om vast te houden aan de planning. Het is
raadzaam om een bouwcoördinator aan te wijzen.
Deze stuurt de werkzaamheden en onderhoudt het contact met de (landschaps-) architect.
Treden er wijzigingen op, dan kan de bouwcoördinator functioneren als verbindende partij
tussen het bestuur, de ontwerper en de bouwploeg.

4.1

BEHEER

Na een lange periode van plannen, wachten en bouwen kunnen de kinderen het terrein
eindelijk bespelen. Eigenlijk begint het 'echte' werk nu pas. Het beheer van de speeltuin is
niet alleen een taak voor een aangewezen beheerder, maar van het gehele bestuur en alle
vrijwilligers. Uw verantwoordelijkheid is vastgelegd in een aantal documenten. De
belangrijkste hiervan zijn het Attractiebesluit en de Europese norm EN 1176-7. Het eerste
schrijft voor dat alle toestellen aan de veiligheidseisen voldoen. De beheerder zorgt voor het
onderhoud en houdt een logboek bij waarin per toestel precies wordt beschreven hoe het
onderhouden is. Ook de Europese norm EN 1176-7 bevat veel adviezen op het gebied van
veiligheid.
Beheer blijft natuurlijk niet beperkt tot de toestellen. Een speeltuinvereniging is
verantwoordelijk voor het gehele terrein, de vrijwilligers en het gebouw. Een belangrijk
onderdeel van het beheer is het toezicht. Op welke manier wordt dit uitgevoerd? Komt er
een betaalde toezichthouder, of is daar geen geld voor? Over geld gesproken: denk ook
goed om het financiële beheer.
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BEGROTING EN FINANCIERING

Begroting en een financieringsplan
Een begroting is een opsomming van alle kosten die gemaakt moeten worden om de
renovatie te kunnen realiseren en alle baten van de vereniging en financiers. Zorg in ieder
geval dat de bedragen vermeld staan in euro's, de BTW is doorberekend en dat de
Algemene Inkoopvoorwaarden korting staat vermeld.
Dit hebben we uitgebreid gedaan. We hebben een investeringsbegroting en een
exploitatiebegroting gemaakt. Ook hebben we een financieel jaarverslag (jaarrekening
2007) gemaakt.
Een financieringsplan is een overzicht hoe u het geld bijeen wilt brengen om de renovatie
te kunnen betalen, bijvoorbeeld: subsidie van de gemeente, eigen middelen in geld of
zelfwerkzaamheid (dit mag u in geld omzetten), sponsoring en/of adoptie van
speeltoestellen, diverse acties (sponsorloop, rommelmarkt, e.d.), fondsen. Dit hebben we
gedaan.
Fondsen
1. Samen Buiten Spelen (Jantje Beton)
2. LEADER
3. enzovoort…
Zie het Fondsenboek!

De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is een belangenvereniging van
vermogensfondsen. De FIN ondersteunt en informeert haar leden en geeft advies aan
mensen die een fonds willen oprichten. Ook geeft de FIN het Fondsenboek en de
Fondsendisk uit, waar subsidiezoekers informatie over zo'n 650 fondsen kunnen vinden.
FIN Vereniging van Fondsen in Nederland.
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Adres: Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag.
Telefoon: 070-3262753 Telefax: 070-3262229

Maart 2007

27

Het totaalplan

4.3

Stichting Natuurspeeltuin Het Weitje

EVALUATIE

Een speeltuin is eigenlijk nooit af. Altijd zijn er wel dingen die aangepast of vervangen
moeten worden. Als de wijk verandert, merk je dat meestal ook in de speeltuin. Zo neemt in
veel oude buurten het aantal allochtone kinderen toe. Vrijwilligers moeten daarop inspelen.
Een beproefd middel om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen is een jaarlijkse
evaluatie. U kijkt dan kritisch naar de speeltuin. Wat is er goed? Wat kan beter? Alles wordt
besproken met oog op verbetering van de zwakke elementen en handhaving en/of
verscherping van de sterke elementen. In het handboek Veiligheid van Speelgelegenheden
vindt u een aantal aandachtspunten.

4.4

Renovatie algemeen

Speeltuinwerk Renovatie
Op het eerste gezicht lijkt een grondige renovatie erg op het oprichtingsproces van een
nieuwe speeltuin. Om te komen tot een gerenoveerde speelplek is het goed de volgende
stappen na te lopen.
Inspectie van de speeltuin
Laat een inspectie uitvoeren op uw speeltuin. Het inspectierapport kan belangrijk zijn om te
weten te komen wat de (veiligheid) toestand is van de speeltuin. Ook geeft het
inspectierapport aan wat de mogelijke kosten zijn om de speeltuin weer veilig te maken. De
resultaten van het inspectierapport kunt u tevens gebruiken als document naar de gemeente
en fondsen als u daar een financiële bijdrage van wilt hebben.
Betrek de wijk bij uw renovatieplannen
Samenwerking met wijkbewoners zal de betrokkenheid bij uw speeltuinvereniging sterk
bevorderen. Sociaal contact en de sociale controle zullen toenemen. Stel samen met alle
betrokken een programma van wensen op. NUSO beschikt over een aantal voorbeelden hoe
(kinder)inspraak en bewonersparticipatie georganiseerd kan worden.
Schakel een deskundig ontwerper in
Speelplekken moeten aan vele ingewikkelde eisen voldoen. Denk alleen maar aan de eisen
op het gebied van veiligheid. Het is daarom verstandig om gebruik te maken van een
deskundige, een ontwerper, een leverancier. Indien de vereniging weinig eigen vermogen
heeft kunt u via het ontwerpkrediet van het Nationaal Jeugd Fonds toch aan de slag met een
ontwerper. De speeltuin treedt dan op als opdrachtgever van de ontwerper.
Nog enkele tips:
Voor een bouwvergunning: informeer bij de gemeente! Nieuwe grond (laten) brengen, vraag
een 'schone-grond-verklaring'! Tussen het plan om te renoveren en heropening speeltuin
kan wel eens 1 tot 2 jaar zitten (door besluitvorming gemeente / fondsaanvraag traject e.d.)
Ga tijdens de planvorming met een aantal medewerkers en kinderen een kijkje nemen in
gerenoveerde speeltuinen
Voor informatie, advies, ondersteuning en/of begeleiding kunt u contact opnemen met:
Plaatselijke welzijnsstichtingen, provinciale steunfunctieorganisatie, provinciale
speeltuinconsulenten of NUSO's of de landelijke NUSO.
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Gehandicapten

Gehandicapten moeten zonder enig bezwaar aan het spel kunnen deelnemen. Zij mogen
niet ‘buiten spel’ staan. We moeten het e.e.a. zoveel mogelijk integreren zodat
‘multifunctionele’ speelaanleidingen ontstaan. Het speelbos moet ook (gedeeltelijk)
toegankelijk zijn, eventueel met een speciale (terrein)rolstoel.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bij de ingang twee parkeerplaatsen voor gehandicapten.
Hoofd paden verhard (met natuurlijk materiaal) en breed genoeg (1.5 meter).
Schommelfunctie voor gehandicapten (vogelnestschommel).
Hangmatten.
Waterspeelplaats geschikt voor rolstoel. Watertafel op juiste hoogte.
Speelhuisjes.
75% van de speelaanleidingen moet toegankelijk zijn voor gehandicapten.
50% van de speelaanleidingen moet bespeelbaar zijn voor gehandicapten.

Consult Syndion Gorinchem, Merwedebolder Sliedrecht, Jantje Beton.
Zie verder Bijlage D: Richtlijnen voor Integraal toegankelijke speelvoorzieningen
NUSO 2003; wenkenblad.
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Wet WMO en Civil Society

Gemeente regisseert Civil Society
WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De WMO vervangt een aantal huidige wetten en hun onderliggende financiering. De Wet voorziening
gehandicapten (Wvg) bijvoorbeeld maar ook de Welzijnswet. Verder omvat de WMO taken die nu nog
in de AWBZ zijn opgenomen. We noemen de huishoudelijke verzorging en – op termijn – de
activerende en ondersteunende begeleiding. Daarnaast worden enkele subsidieregelingen uit de
AWBZ overgenomen. Daarbij gaat het onder andere om mantelzorgondersteuning, diensten bij
wonen met zorg en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Zo wordt de AWBZ weer
een verzekering voor onverzekerbare risico’s als opname in een verzorgings- of verpleegtehuis. Alle
andere zorgaanvragen moeten buiten de AWBZ om geregeld worden. Via zorgverzekeraars, via
ondersteuning door vrijwilligers of mantelzorgers maar vooral via preventie. Vooral als het gaat om
preventie krijgt de gemeente een belangrijke rol toebedeeld.
Sociale cohesie
De WMO kent een heldere en eenduidige doestelling. Persoonlijke belemmeringen mogen niet langer
in de weg staan bij een volwaardig lidmaatschap van de samenleving. In het verlengde hiervan
moeten gemeenten de sociale cohesie vergroten. Ook moet de burgerparticipatie vergroot worden.
Deze zogenaamde Civil Society moet vorm krijgen onder regie van de gemeenten. Zo moeten
gemeenten preventieve activiteiten organiseren en in dit kader relevante producten en diensten
aanbieden.
Daarmee stelt de WMO nieuwe eisen aan het functioneren van gemeenten. Tegelijkertijd geeft het
gemeenten extra verantwoordelijkheden. De grootste uitdaging voor gemeenten is een integrale
benadering van het werkveld Zorg en Welzijn. In overeenstemming met de prioriteiten van het huidige
Kabinet moet bij dat alles de zelfredzaamheid van de burger centraal staan. ‘Voor en met elkaar’
moeten initiatieven worden ontplooid. Bijvoorbeeld om de komende vergrijzing het hoofd te bieden.
De kerndoelstelling van de WMO is het actief bevorderen van het welzijn van de burger om langer
zelfstandig, fit en actief te blijven.
Burgerparticipatie
Binnen de WMO werken talrijke partijen samen. Thuiszorg, woningbouwcorporaties, ouderenzorg,
mantelzorgers, verslavingszorg etcetera werken straks samen voor dezelfde (groep) cliënten. Ook
gemeenten horen thuis in die keten. Zo moeten gemeenten WMO-beleid ontwikkelen. Daarvoor
moeten zij de dialoog met de burger aangaan. Immers, burgerparticipatie is een verplicht onderdeel
van de WMO. De gemeente moet aantonen hoe ze haar WMO-beleid georganiseerd heeft. Ook moet
zij motiveren welke suggesties van de burger zijn overgenomen of afgewezen. De verantwoording
aan de burger geldt ook voor de uitvoering van het WMO-beleid.
Verder moeten gemeenten een WMO-loket inrichten om burgers te informeren, adviseren en
ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn. Met behulp van kengetallen kan de burger de
effectiviteit van het gemeentelijk beleid beoordelen, ook in vergelijking met buurgemeenten. Die
kengetallen worden overigens gepubliceerd door de centrale overheid.

Ouderenparticipatie
•
•

Toezichthouden
Onderhoud
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Stichting Natuurspeeltuin Het Weitje

Een keuzeoptie: Oud Hollands pannenkoeken eten?

Oud Hollands / Kiosk

Oud Hollands pannenkoeken met stroop eten?
Als de kinderen fijn aan het spelen zijn en de ouders zitten lekker op het terras of aan de
picknicktafels, gaan de koelboxen en brooddozen open.
Of…
We vragen een horeca/kiosk vergunning aan en bieden zelf heerlijke versnaperingen aan
die bij een (zomers) dagje speeltuinen horen: ijsjes, snoep, koek en limonade. Voor de
volwassenen koffie met gebak. Thee en een broodje gezond.
Hier was de oude Stichting overigens ook al mee bezig. Dit maakt het voor bepaalde
groepen gehandicapten ook weer wat aantrekkelijker.
Wel willen wij benadrukken dat dit een keuzeoptie is die geen zwaartepunt van het plan is,
maar wel een mooie aanvulling kan zijn op het totaalproject.
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Het totaalplan

4.8
•
•
•

Stichting Natuurspeeltuin Het Weitje

PLANNING – TIJDPAD
2007: OPRUIMEN DOOR VRIJWILLIGERS
2008: Infrastructuur / Bomenplan / Speeltoestellen
2009: Opening. Natuurspeeltuin is klaar, onderhoud en groenbeheer.

Een meer gedetailleerde planning is beschikbaar.
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Referenties
'Spelen met ruimte, handboek gemeentelijk speelruimtebeleid'
ISBN 9053305351
NUR 740
Paperback, geïllustreerd
Omvang: 128 pp.
Op 4 september 2006 is het nieuwe handboek 'Spelen met ruimte, handboek gemeentelijk
speelruimtebeleid' gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het nieuwe handboek is door
Minister Sybilla Dekker van VROM aangeboden aan Jeugdcommissaris Steven van Eijck.
Het handboek is bestemd voor lokale beleidsontwikkelaars, adviseurs en plannenmakers op
het gebied van (speel)ruimte voor de jeugd en helpt hen om actief invulling te geven aan een
gestructureerd gemeentelijk speelruimtebeleid. Het handboek wordt uitgegeven door het
Netwerk Child Friendly Cities, in samenwerking met het ministerie van VROM en de NUSO.
_________________________________________________________________________
Designing Outdoor Environments for Children
ISBN: 0071459359
By: Tai, Lolly Haque, Mary Taylor McLellan, Gina K. Knight, Erin Jordan
ISBN: 0071459359
DOI: 10.1036/0071459359
Create fun, safe, innovative outdoor landscapes for children
This unique resource expertly details the design, installation, and maintenance of
sustainable children's landscapes and play yards. Numerous case studies cover projects
including storybook courtyards, music and barnyard gardens, nature trails, wildlife habitats,
memorial, and edible gardens.
_________________________________________________________________________
Vrij spel voor natuur en kinderen
Willy Leufgen en Marianne van Lier, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007. 251 blz., rijk
geïllustreerd. ISBN 978 90 6224 470 6.
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Bijlagen
BIJLAGE A: Wie is Wie?
Stichtingleden
Naam
Beroep
Adres
e-mail
Functie
Naam
Beroep
Adres
e-mail
Functie
Naam
Beroep
Adres
e-mail
Functie

Martin de Krey
Kok Merwebolder (Gehandicapten zorg en begeleiding)
Sluisweg 127
3371 ET Hardinxveld-Giessendam
martinde13@hetnet.nl
Vrijwilliger / Kok & groenbeheer
Mark van Dijk
Process Engineer, Unilever
Breedeway 27
3371 CX Hardinxveld-Giessendam
mark_vandijk@yahoo.com
Vrijwilliger / organisatie / initiatiefnemer
Ton van Noordennen
Klimaat Service Engineer
Sluisweg 119
3371 ET Hardinxveld-Giessendam
dtones@hetnet.nl
Vrijwilliger / organisatie / coördinator / initiatiefnemer

Naam
Beroep
Adres

Johan de Jong
Jurist en voormalig jeugdgemeenteraadslid VVD.

e-mail
Functie

johandc@planet.nl
Voorzitter / initiatiefnemer / vrijwilliger

Naam
Beroep
Adres

André van Ballegooien
Elektrotechnicus Bakker Sliedrecht
Sluisweg 113
3371 ET Hardinxveld
t.a.van.ballegooijen@gmail.com
Vrijwilliger / organisatie / coördinator / initiatiefnemer

e-mail
Functie
Naam
Beroep
Adres
e-mail
Functie

Maart 2007

Peulenlaan127
3371 XJ Hardinxveld-Giessendam

Martin Klop
Medewerker helpdesk boekhoudsoftware Unit4 Agresso
Weegpad 17
3371 HN Hardinxveld-Giessendam
Njm.klop@planet.nl
Penningmeester
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Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Naam
Beroep
Adres
e-mail

Wim Meijer (afdeling ORS).
Openbare Ruimte en Sport

Functie

Wim Meijer is beheerder groenvoorzieningen en speelplaatsen

Naam
Beroep
Adres

Teun Sluimer
Wethouder Zorg en Welzijn (PvdA)
Parallelweg 126
3371 GE Hardinxveld-Giessendam
tsluimer@gmail.com

e-mail
Functie

wmeijer@gemhg.nl

*Zorg en Welzijn, hieronder valt:
- Ouderenbeleid
- Jeugdbeleid
- Kinderopvang en peuterspeelzalen
- Gehandicaptenbeleid
- Minderhedenbeleid
- Gezondheidszorg
- Sociaal Cultureel Werk
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
*Werk en Inkomen, hieronder valt:
- Sociale werkvoorziening en Wet Inkomen en Werk (WIW)
- Uitvoering bijstandswet
- Bijzondere bijstand
- Inkomensvoorzieningen
*Samenleven, hieronder valt:
- Cultuur
- Sport
- Recreatie en Toerisme
- Bibliotheek
*Scholing, hieronder valt:
- Onderwijs

Externe adviseurs
Naam
Beroep
Adres
e-mail
Functie

Maart 2007

Jos Huibers
sectormanager/hoofd dagbesteding Syndion
j.huibers@syndion.nl
Syndion Gorinchem
Schelluinsevliet 17-19 Gorinchem
postbus 3012
4200 EA Gorinchem
tel. 0183-660217
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BIJLAGE B: Handtekeningen
Afgegeven bij de gemeente tijdens gesprek met wethouder Teun Sluimer op 21 december
2006.
NB. Alle omwonenden hebben getekend voor de nieuwe Natuurspeeltuin. Een score van
100% dus.
Dit is een los document.

BIJLAGE C: Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland
Dit is een los document.

BIJLAGE D: Richtlijnen voor Integraal toegankelijke
speelvoorzieningen NUSO 2003; wenkenblad
Veel speelterreinen zijn niet toegankelijk en bespeelbaar voor kinderen met een beperking.
Bij de inrichting en het beheer van speelterreinen is onvoldoende rekening gehouden met
het feit dat zij ook kinderen zijn en dat spelen ook voor hen belang rijk is. Anders dan bij de
bouw van openbare gebouwen legt de wet geen verplichtingen op om speelvoorzieningen
integraal toegankelijk te ontwerpen en te bouwen. Dit wenkenblad geeft aan welke
maatregelen genomen dienen te worden om een speelvoorziening geschikt te maken voor
kinderen met een beperking.
Het gaat daarbij meestal niet om ingrijpende en geldverslindende zaken. De tijd dat we
dachten dat rolstoelschommels en rolstoeldraaimolens de oplossing waren is voorbij. We
richten ons op aanpassingen die leiden tot het beter functioneren van bestaande
voorzieningen voor een grotere groep kinderen met een beperking. Bovendien is een
speelplaats, ingericht aan de hand van de richtlijnen voor integrale toegankelijkheid ook
uitermate goed bespeelbaar voor kinderen zonder beperking.
Dit is een los document.
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BIJLAGE E: Effecten van kortdurend contact met natuur op
cognitief, emotioneel en motorisch functioneren van kinderen
Algemene gegevens
Onderzoekstype: BO-02-009-004
1 jan 2007
Startdatum:
31 dec 2007
Einddatum:
Lopend
Status:
Doel
Het algemene doel van het onderzoek is het leveren van harde onderbouwing voor
gezondheidseffecten van natuur bij kinderen waarvan op basis van eerder onderzoek mag
worden verwacht dat deze bestaan. Meer specifiek gaat het om het aantonen van drie
soorten effecten:
• Positieve effecten van het kijken naar een natuurfilm op het cognitief en emotioneel
functioneren en stressvol gedrag van kinderen in een klaslokaal (Studie 1);
• Positieve effecten van het kijken naar afbeeldingen of video’s van natuur op de
pijnbeleving en stressreacties bij kinderen die een medische behandeling
(bijvoorbeeld tandartsbehandeling, klinische ingreep in ziekenhuis, bloedafname),
moeten ondergaan (Studie 2);
• Positieve effecten van een bezoek aan een natuurspeeltuin (de Speeldernis) op het
motorisch functioneren (Studie 3).
Achtergrond
Er zijn sterke aanwijzingen dat contact met natuur een positieve invloed heeft op het
cognitief, emotioneel en motorisch functioneren van kinderen. In vergelijking met
volwassenen is er echter relatief weinig onderbouwing uit goed gecontroleerd onderzoek
beschikbaar voor gezondheidseffecten van natuur bij kinderen. Met name de effecten van
groen op het cognitief en emotioneel functioneren, die inmiddels bij volwassenen
overtuigend zijn aangetoond, zijn bij de jeugd onvoldoende onderbouwd en behoeven nader
onderzoek. Maar ook wat betreft het motorisch functioneren is er behoefte aan een betere
onderbouwing van de meerwaarde van spelen en bewegen in een natuurlijke omgeving ten
opzichte van een niet-natuurlijke omgeving.
Werkwijze
Voor elk van de studies zal gekozen worden voor een experimenteel of quasi-experimenteel
onderzoeksdesign. Dit betekent dat groepen kinderen zoveel mogelijk op basis van toeval
worden toegewezen aan natuurlijke en niet-natuurlijke condities zodat eventuele verschillen
tussen de condities éénduidig toe te schrijven zijn aan contact met natuur.
De experimenten zullen gefaseerd worden uitgevoerd, met na afloop van elk experiment een
go/no go moment, waarop zal worden beslist wat de meest zinvolle vervolgoptie is:
1. het experiment dat zojuist is uitgevoerd verbeteren en/of uitbreiden, of
2. een nieuw experiment (in dezelfde lijn, of in een andere lijn) uitvoeren. De ambitie is
om in ieder geval experiment 1 (in klaslokaal) en experiment 3 (in natuurspeeltuin) uit
te voeren; de uitvoering van het tweede experiment (medische setting) is optioneel,
afhankelijk van de uitkomsten van het eerste experiment.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de voorlopige opzet van de drie experimenten en
de beoogde periode van uitvoering:
•

Experiment 1: Dit experiment zal worden uitgevoerd onder leerlingen van twee
dezelfde groepen (bijv. groep 8) van een basisschool. Omdat het niet wenselijk is om
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kinderen te onderwerpen aan stressopwekkende manipulaties, zal in overleg met de
onderwijzer een moment van afname worden geselecteerd waarvan bekend is dat
kinderen op dat moment druk en onrustig zijn (bijvoorbeeld maandag of donderdag).
De experimentator brengt op deze momenten twee keer een bezoek aan elke groep
en vertoont dan een korte film van een natuurlijke of een niet-natuurlijke omgeving
(volgorde wordt gebalanceerd). De kinderen vullen van te voren en na afloop van de
filmvertoning een korte, voor hun leeftijd geschikte, vragenlijst voor cognitief en
emotioneel functioneren in. Bovendien wordt aan de onderwijzer (die gevraagd wordt
om tijdens het experiment het klaslokaal te verlaten, en dus niet weet welke film is
vertoond) gevraagd om de klas voor en na de film te beoordelen op “druk gedrag”
etc.
•

Experiment 2: Dit experiment wordt uitgevoerd onder kinderen die een medische
behandeling moeten ondergaan. Gedacht kan worden aan een experiment in
bijvoorbeeld een tandartspraktijk waar televisietoestellen in het plafond zijn
ingebouwd. Op de toestellen worden op verschillende dagen films van natuurlijke en
niet natuurlijke omgevingen vertoond. Voorafgaand en na afloop van de behandeling
worden vragenlijsten afgenomen waarin o.a. pijnbeleving en mate van stress worden
gemeten. Er is inmiddels contact gelegd met een praktijk in Utrecht met twee
jeugdtandartsen en behandelkamers met tv’s die bereid is mee te werken. Mocht
echter blijken dat deze praktijk toch niet geschikt is (bijv. omdat het niet mogelijk is
om een dvd-speler te plaatsen) dan zal worden gezocht naar andere geschikte
locaties, bijvoorbeeld laboratoria voor bloedafname.

•

Experiment 3: In dit experiment wordt het speelgedrag van een kinderen in een
natuurlijke speeltuin (De Speeldernis, Amsterdam) vergeleken met het speelgedrag
(van dezelfde kinderen) in een niet-natuurlijke speeltuin (bijvoorbeeld een betegelde
ruimte met standaardspeeltoestellen). De helft van de kinderen speelt eerst in de
natuur, de andere helft eerst in het niet-natuurlijke terrein (dus in totaal vier
observatiedagen). De kinderen worden geobserveerd door getrainde observatoren
die gestandaardiseerde schema’s voor het observeren van (creatief) speelgedrag
invullen. Ook zullen voor- en nametingen van affect en concentratie worden
afgenomen. Dit experiment zal worden uitgevoerd in samenwerking met Prof.
Marjan Margadant (zij heeft al medewerking toegezegd).

Resultaten
Het eerste experiment levert een eerste indicatie of stressherstellende effecten van natuur,
die eerder zijn gevonden bij volwassenen, ook van toepassing zijn op de doelgroep
kinderen. Indien de uitkomsten van dit experiment positief zijn, kan groen licht worden
gegeven voor een tweede, wat ingewikkelder en tijdrovender experiment, waarin niet alleen
wordt gekeken naar stressherstellende maar ook naar pijnverminderende effecten van
natuur in een medische setting.
Verwacht kan worden dat de resultaten van dit tweede experiment vanwege de medische
context als zeer gezaghebbend zullen worden beschouwd. Een belangrijke meerwaarde van
experimenten 1 & 2 is dat bij positieve resultaten kan worden aangenomen dat het bewijs
voor stressherstellende effecten van natuur bij volwassenen ook van toepassing is op
kinderen; dit levert direct een enorme uitbreiding van de evidence-base voor kinderen.
Experiment 3 staat min of meer los van de twee andere experimenten. Dit experiment levert,
bij positieve resultaten, harde argumenten voor LNV om het belang van
activiteitenprogramma’s in natuurlijke omgevingen (ten opzichte van bewegingsprogramma’s
in bijvoorbeeld sporthallen of geasfalteerde speelterreinen) te onderbouwen
Zodra de resultaten van een studie beschikbaar komen zullen deze worden samengevat in
een productfolder en zal een persbericht worden opgesteld. In het 4e kwartaal zullen de
resultaten van het gehele onderzoeksprogramma (inclusief het onderzoek van Vreke e.a.
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naar overgewicht en groen in de leefomgeving) worden samengevat in een boekje dat
leesbaar is voor een breed publiek. Daarnaast is het de ambitie om elke studie afzonderlijk
te publiceren in een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift.
Doorwerking resultaten
Het onderzoek levert met name voor LNV extra argumenten om het belang van groen in
brede zin (zowel dichtbij als verder weg) voor de jeugd krachtiger te positioneren. Voor een
goede doorwerking is daarom in eerste instantie een goede interne bekendheid bij LNVmedewerkers van belang. Indien de resultaten aanleiding geven tot het formuleren van
concrete inrichtingseisen (bijvoorbeeld met betrekking tot speelterreinen of inrichting
klaslokalen) is daarnaast een bredere verspreiding onder andere (overheids)instanties zoals
gemeenten en scholen gewenst.
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Verzendlijst stukken
Stichting
André van Ballegooien
Mark van Dijk
Johan de Jong
Martin Klop
Martin de Kreij
Ton van Noordennen
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Teun Sluimer
Sandra Maas
Wim Meijer
Commissie Samenlevingszaken
Externe adviseurs
Bert de Ruijter
Miranda Boer
Jolanda Marcus
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