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Samenvatting - Van verleden naar heden
Stichting Speeltuin Zeewijk is een stichting die al meer dan 25 jaar zorgt voor de speeltuin in Zeewijk
en de sociale betrokkenheid in de buurt. Het vorige bestuur heeft vorig jaar aangegeven van hun
pensioen te willen gaan genieten. Het huidige bestuur heeft het stokje overgenomen. Deze kans is
tevens aangegrepen om de speeltuin nu te vernieuwen. Dit plan beschrijft het initiatief om tot een
nieuwe natuurspeeltuin te komen en de sociale betrokkenheid in de buurt weer terug te brengen.
Het huidige bestuur wil een vernieuwde, uitdagende speeltuin voor alle kinderen. Kinderen uit de
omliggende buurt, maar ook voor het gehandicapte kind, waarin zij samen spelend leren omgaan met
onze natuurlijke omgeving. Een speeltuin waarin de creativiteit, fantasie en sociale ontwikkeling
gestimuleerd worden in een veilige omgeving. Elk kind moet zich thuis voelen in onze speeltuin.
Belangrijk voor de speeltuin is een positieve houding naar flora en fauna. Kinderen kunnen
spelenderwijs hun grenzen ontdekken en verleggen. Ze leren met respect omgaan met natuur, mens
en milieu.
Door inwoners en kinderen mee te laten denken,
mee te laten beslissen en mee te laten doen bij het
gehele plan, uitwerking en ontwerp van de
vernieuwde speeltuin ontstaat er een enorme
betrokkenheid en saamhorigheid.
Dit versterkt meteen de sociale cohesie in de wijk.
We willen bereiken dat buurtbewoners betrokken zijn
bij de speeltuin. Dat ouders, grootouders en/of
verzorgers onder het genot van een goede kop koffie
elkaar kunnen ontmoeten, op deze manier hun
sociale netwerk kunnen verbreden en elkaar kunnen
helpen wanneer nodig is. De speeltuin als
speelparadijs, maar ook als sociale
ontmoetingsplaats, waar alle kinderen met elkaar
spelen, lol hebben en wat kunnen leren van
verschillende elementen uit de natuur en meer...
Een nieuwe speeltuin is echter niet zo maar
gerealiseerd. Door middel van het ophalen van
ideeën bij de doelgroepen, en samen met de
ontwerpers, willen wij gaan kijken wat de uiteindelijke
mogelijkheden zijn. Wat wil onze doelgroep graag in
hun natuurspeeltuin?
Daarnaast zijn we ook in overleg met de gemeente
Velsen om te kijken wat zij voor ons kunnen
betekenen. Schrijven we gericht fondsen aan,
waarvan wij denken dat zij passen bij ons gedachtegoed voor onze natuurspeeltuin. Ook zullen we
aantrekkelijke sponsorplannen en acties bedenken om de benodigde financiën en ondersteuning in
natura te verwerven bij het lokale bedrijfsleven en lokale ondernemers om de eerste kosten van de
aanleg van de natuurspeeltuin te dekken...
Daarnaast zullen we vele activiteiten ontplooien als de natuurspeeltuin open is om te voorzien in de
jaarlijkse exploitatiekosten.
We streven er met alle betrokkenen naar om in mei 2018 de deuren weer te openen voor het
spelende kind.

Het bestuur van Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!

Van ‘Speeltuin Zeewijk’ naar ‘Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!’
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1

Wie zijn wij?

1.1

Stichting Speeltuin Zeewijk

Wij zijn Stichting Speeltuin Zeewijk. Een stichting die al meer dan 25 jaar zorgt voor de speeltuin in
Zeewijk en de sociale betrokkenheid in de buurt.
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen, die werkzaam zijn voor de speeltuin op vrijwillige
basis.

1.2

Betrokken inwoners

Het bestuur heeft verder -door de inzet van Velsen op Koers 1- hulp van diverse buurtbewoners en
inwoners, die zich betrokken voelen en willen inzetten voor de heropening van de speeltuin.
Velsen op Koers is ontstaan vanuit en een vervolg op de georganiseerde burgertop eerder dit jaar in
Velsen. Het is een platform dat te maken heeft met een vernieuwde manier van samenwerken tussen
inwoners en overheid (participatie). Het is een geweldig initiatief om inwoners op een andere manier
dan men gewend is te laten meedenken, meebeslissen en meedoen bij nieuwe ontwikkelingen binnen
de gemeente Velsen. Als bestuur omarmen we dit initiatief, omdat het traject nu al laat zien dat de
betrokkenheid hierdoor groot is bij buurtbewoners en inwoners.
Door deze inzet en betrokkenheid is veel kennis aan tafel en heeft iedere buurtbewoner zijn of haar
eigen netwerk. Dit is nu al heel waardevol voor het bestuur en de speeltuin.

1.3

Werkgroepen

De activiteiten van de stichting worden op dit moment door bestuur en de betrokken inwoners
uitgevoerd in drie werkgroepen:
▪ Ontwerp – houdt zich bezig met alles rondom het ontwerp van de speeltuin
▪ Financiën/Fondsenwerving/Sponsoring – houdt zich bezig met alles rondom de
financiering, het opstellen van de investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting, het binnenhalen
van fondsen en werven van sponsoren
▪ Marketing/Communicatie – houdt zich bezig met het positieve imago van de speeltuin
opbouwen bij de verschillende doelgroepen, zodat zo veel mogelijk mensen gebruik willen
maken van de speeltuin en uitkijken naar de opening.

1.4

Locatie

De locatie van Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! is Orionweg 700, 1974TW, IJmuiden.
Zeewijk is een naoorlogse uitbreidingswijk aan de westkant van IJmuiden (Gemeente Velsen). Er
staan zowel eengezinswoningen (vooral koopwoningen) als flatgebouwen (vooral in de huursector).
Het is een grote, open en groene wijk, waar de laatste jaren veel vernieuwing en nieuwbouw heeft
plaatsgevonden. Hierdoor zijn veel jonge mensen en gezinnen in de wijk komen wonen.

1

Informatie over Velsen op Koers: www.velsenopkoers.nl

4

2

Missie

Op dit moment is de speeltuin gesloten. In de speeltuin staan te veel speeltoestellen die niet meer aan
de eisen voldoen en onveilig zijn voor de kinderen. Niet open dus! Door de sluiting zijn er ook geen
inkomsten om een veilig herstel van de speeltoestellen te financieren. Deze vervelende situatie heeft
het bestuur aangegrepen om met de speeltuin een geheel andere richting in te slaan. Omdat er
binnen de gemeente Velsen nog geen natuurspeeltuin is, willen wij deze met Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk! realiseren.
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! wordt een toegankelijke speeltuin, waarin kinderen spelend leren
omgaan met hun natuurlijke omgeving. Een speeltuin waarin de creativiteit, fantasie en sociale
ontwikkeling gestimuleerd worden in een veilige omgeving. Een speeltuin die ook staat voor inclusie.
Kinderen met een beperking worden juist bij de speeltuin betrokken, zodat zij samen met
leeftijdgenootjes kunnen deelnemen aan het spel. Belangrijk voor Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! is,
naast een fijne speelplek, een verrijking van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van jonge inwoners
en een positieve houding naar flora en fauna.

2.1

Doelstelling

Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! is een nieuw soort speelplek in de gemeente Velsen, waar kinderen in
een veilige omgeving onbeperkt buiten kunnen spelen. Zij kunnen zo spelenderwijs hun grenzen leren
ontdekken en verleggen. Spelen in een natuurspeeltuin zal bij kinderen de fysieke ontwikkeling
stimuleren, de creativiteit prikkelen, de fantasie versterken en hun sociale vaardigheden vergroten.
Bovendien worden kinderen bewust gemaakt van omgeving, natuur en milieu.
Door een breed assortiment aan activiteiten willen we de beschreven doelstelling bereiken.
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Van niets naar een natuurspeeltuin

Omdat wij uiterlijk in mei 2018 de speeltuin willen openen, zal er een hoop werk verricht moeten gaan
worden. Er is een programma van eisen opgesteld en een eerste schetsontwerp gemaakt.

3.1

Programma van eisen

Gestart is met het opstellen van een programma van eisen. Hierin staan de volgende punten:
▪ Het grootste deel van de speeltuin moet toegankelijk zijn voor kinderwagens en
mindervaliden.
▪ We willen graag beplanting:
o die makkelijk te onderhouden is
o die vlinders en andere insecten aantrekt
o die schaduw biedt
▪ Voor de jongere kinderen dient ook voldoende speelgelegenheid te zijn
▪ We willen graag een insectenhotel, vogelhuisjes en moestuin gemaakt door kinderen
▪ Waterplek met een echte waterpomp
▪ Halve boomstammen waar kinderen insecten kunnen bekijken, maar ook rustig kunnen
bijkomen.
▪ We zien graag het ontstaan van een buitenklas voor scholen, zodat zij de kinderen natuurles
kunnen geven in de speeltuin.
▪ De toestellen die momenteel nog aanwezig zijn in de speeltuin herbruiken en integreren in het
ontwerp.
▪ Opslag/bergruimte en horecagedeelte met terras

3.2

Samen aan het ontwerp

Voor het ontwerp is een erkend ontwerpbureau in de hand genomen. Na een brainstormsessie met
het bestuur van de speeltuin en het programma van eisen in de hand is een grove schets gemaakt,
die de basis vormt voor het definitieve ontwerp.
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Samen met inwoners, leerlingen van enkele scholen uit de omgeving en het bestuur zijn er in de
tussentijd meer ideeën opgehaald, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van wat de buurt en de
kinderen verwachten bij een natuurspeeltuin. Het dient een ontwerp te zijn waar de kinderen zich in
herkennen en die tegelijkertijd de betrokkenheid en het draagvlak voor de speeltuin vergroten.
Momenteel staan er in de speeltuin nog een kabelbaan, een evenwicht parcours, watertafel en een
vuurtoren. Getracht zal worden om deze onderdelen te herbruiken.
Welke punten zijn allemaal door de kinderen genoemd:
▪ Boomtuin
▪ Klimrek
▪ Meertje
▪ Glijbaan
▪ Klimboom
▪ Dieren
▪ Plekken om te
▪ Modderbad
verstoppen
▪ Struiken
▪ Moestuin
▪ Bloemen
▪ Doolhof
▪ Looppad
▪ Boomhut
▪ Blote voeten pad
▪ Tunnel onder grond
▪ Waterpomp

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pleintje voor kleine
kinderen
Appels en peren
Tijgernet
Kabelbaan
Slingertouwen
Boomschommel
Natuuringang, soort
spinnenbos

Impressie van een jonge inwoner hoe een natuurspeeltuin er uit dient te zien

Met deze input en de eerder gemaakte schets zijn de ontwerpers van De Twee Heren een definitieve

tekening gaan maken hoe de Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! er uit komt te zien. In dit ontwerp zijn alle
wensen opgenomen. Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! wordt uiteindelijk als geheel gekeurd door een VWA
erkend bedrijf. Het terrein wordt opgeleverd met een bijbehorend logboek, rapportage en
veiligheidscertificaat (cf. WAS).
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3.3

Zoektocht naar financiën

In de tussentijd zoekt het bestuur naar financiële steun via verschillende fondsen en sponsoren, maar
zal ook crowdfunding, materiaal en diensten in natura een optie zijn. Het ontwerp kan ook gefaseerd
uitgevoerd worden, afhankelijk van het budget en/of fondsen die beschikbaar komen om de wensen
van buurt en kinderen uit te laten komen. De werkgroep Financiën/Fondsenwerving/Sponsoring houdt
zich bezig met het aanschrijven en binnenhalen van fondsen en sponsoren. Fondsen die onder
andere aangeschreven zijn of nog aangeschreven gaan worden: Jantje Beton, Oranjefonds, ASN
Foundation, Ruijgrok Stichting, Rabobank IJmond Dichtbijfonds, Fonds 1819, ING Fonds, Kooyfonds,
Neyenburghfonds, Piet Oudolf groen in de buurt fonds, Samen buiten spelen, Schipholfonds, TATA
Steel, VSB Fonds en NSGK.

3.4

Tijdspad

Voor de realisatie van de Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! wordt de volgende planning aangehouden:
Wat
Aanschrijven fondsen en
bedrijven
Opzetten vrienden van de
speeltuin
Storytelling over traject
speeltuin - contentkalender
Voorlopige schets en offerte
Definitief ontwerp
Start werkzaamheden
Opening Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk!

Wanneer
November – Februari 2018
Vanaf december 2017 continu
Vanaf eind november continu
Eind november 2017
Eind december 2017
Februari 2018
Begin mei 2018
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Marketing en Communicatie

De werkgroep Marketing en Communicatie houdt zich bezig met het positieve imago van de Speeltuin
Zeewijk Natuurlijk! opbouwen bij de verschillende doelgroepen. Doel hiervan is om zo veel mogelijk
mensen kennis te laten maken met de natuurspeeltuin, voordat deze open is. Zij houden zich verder
bezig met activiteiten bedenken om de aantrekkelijkheid van de natuurspeeltuin te vergroten. Maar zij
houden zich ook continue bezig met het zoeken naar manieren om samen te werken met partijen,
zodat er voor alle partijen een win-win situatie ontstaat. Niet alleen op commercieel vlak, maar
belangrijker nog op sociaal vlak. Een natuurspeeltuin die midden in de samenleving staat en een
ontmoetingsplaats is voor jong en oud.

4.1

Doelgroepen

De Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! kan in beginsel als buurtvoorziening gezien worden in Zee- en
Duinwijk. Er zijn veel kinderen tot en met 14 jaar in Zee- en Duinwijk.
De speeltuin vervult hiermee een enorme sociale behoefte. Ouders en grootouders ontmoeten elkaar
in de speeltuin op een ongedwongen manier, terwijl kinderen met elkaar leren en spelen.

4.2

Vrijwilligers en betrokkenen

De speeltuin zal draaien op de inzet van vrijwilligers. Naast het bestuur zijn er nog twee beheerders
actief bij het realiseren van de speeltuin.
Het bestuur heeft verder -door de inzet van Velsen op Koers- hulp van diverse buurtbewoners en
inwoners, die zich betrokken voelen en willen inzetten voor de heropening van de speeltuin. Mede
door deze inzet en betrokkenheid is veel kennis aan tafel en iedere buurtbewoner heeft zijn of haar
eigen netwerk. Dit is nu al heel waardevol voor het bestuur en de speeltuin.
Naast de buurtbewoners zal het bestuur zoeken naar nieuwe vrijwilligers, die aanwezig willen zijn
tijdens de openingsuren van de speeltuin en zorgen voor onder andere het beheren van het
winkeltje/hospitality gedeelte, het openen en sluiten van Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!, het
ondersteunen van de beheerders en uiteraard voor het onderhoud.

4.3

Openingstijden

Voor Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! is het uiteraard van belang om zoveel mogelijk open te zijn. Hoe
meer open hoe meer volwassenen en kinderen die sociale ontmoetingsplaats hebben.
Uiteraard speelt de beschikbaarheid van de vrijwilligers hierbij een rol.
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! wil standaard open zijn van februari tot en met oktober op de volgende
tijden:
▪ Iedere woensdag:
12.00 – 17.00 uur
▪ Iedere zaterdag:
11.00 – 17.00 uur
▪ Iedere zondag:
11.00 – 17.00 uur
▪ Schoolvakanties:
dagelijks van 11.00 – 17.00 uur
Als Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! eenmaal open is, zullen er in de winterperiode aangepaste
openingstijden zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de gekozen en bedachte activiteiten.

4.4

Horeca

Het horeca aanbod zal ook vernieuwd worden. De uitdaging is om kinderen gezond te laten snoepen.
Er zal een nieuwe menukaart aangeboden worden met daarop gezonde broodjes en (gezonde en
suikervrije) snacks.
Het horecapunt zal een nieuwe, frisse uitstraling krijgen, waar bezoekers zowel binnen als buiten
kunnen zitten. Al het goede uit de natuur proberen we in het hele concept van de speeltuin door te
voeren. Uiteraard zal het horecagedeelte een bron van inkomsten zijn.
De natuurspeeltuin hoeft niet de goedkoopste te zijn, niet de duurste, maar wel één met een
horecagedeelte waarbij de marges kloppen, zodat er winst ontstaat om te investeren in de speeltuin,
om de exploitatie rond te krijgen en om de begroting sluitend te houden ieder jaar.
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4.5

Activiteiten

Wij willen door een breed assortiment aan activiteiten de eerder genoemde doelstelling bereiken en
de aantrekkelijkheid van onze speeltuin vergroten ten opzichte van de overige speeltuinen in de
gemeente Velsen. Naast spelen in de natuurspeeltuin zal onze speeltuin ook een educatieve functie
hebben en zullen er workshops, educatieve kinderpartijtjes en educatieve schooluitjes georganiseerd
worden.
In een deel van de speeltuin zullen planten geplant worden die insecten aantrekken, zullen er
insectenhotels zijn, vogelhuisjes worden opgehangen en moestuintjes op hoogte worden
onderhouden. Op halve boomstammen kunnen kinderen zitten en de verschillende insecten bekijken,
maar ook even rustig bijkomen. In dit gedeelte van de speeltuin is ook de wens van een buitenklas.
Deze buitenklas zullen wij aanbieden aan scholen, zodat zij de kinderen natuurles kunnen geven in
onze speeltuin. Toegang naar de buitenklas zal wellicht lopen via een aparte ingang.
Omdat er nu veel groen in de speeltuin staat en ook zal blijven, zal dit regelmatig bijgehouden moeten
worden. Met een lokale school, dan wel met Stichting Philadelphia of Lotuz Dagbesteding, zal er een
samenwerkingsverband komen om dit door leerlingen en cliënten te laten doen. Daarnaast zal er met
deze school gekeken worden of er nog andere stageplekken binnen de speeltuin te realiseren zijn,
bijvoorbeeld in het horecagedeelte en/of bij spelactiviteiten.
In de vakanties zullen wij verschillende spel/sport activiteiten gaan organiseren voor de buurtkinderen
en wellicht naschoolse opvang. Dit zou ook kunnen in de winter met een speciaal winterprogramma.
Zodra de speeltuin geopend is, kunnen wij ook weer verjaardagsfeestjes aanbieden en meer
activiteiten bedenken die aansluiten bij alles waar de natuurspeeltuin voor staat.
Prioriteit heeft nu voldoende financiële middelen vergaren om de opening te gaan halen, om de
doelstelling te halen, om de betrokkenheid te vergroten en om kinderen en buurtbewoners te
betrekken bij Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!.
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