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Voorwoord
Voor u ligt het projectplan voor De Reden fase 2, gecreëerd door de stichting speeltuinen
Beetsterzwaag. In dit plan zetten wij de plannen uiteen die wij hebben voor speeltuin De Reden in
Beetsterzwaag, n.a.v. de te ruimen speeltoestellen. Hiervoor hebben wij de onderbouw van
basisschool De Finne en Kinderwoud peuterspeelzaal gevraagd naar hun ideeën, wensen en
behoeften. Op deze manier hebben wij, samen met fase 1 voor deze speeltuin, een totaalplan
opgesteld om de speeltuin bijna in zijn geheel te vervangen.
Wij wensen u veel leesplezier!

Olaf Stegeman
Jos van der Bij
Larissa Venema
Bouwe Westerdijk
Ronald de Boer

-voorzitter
-penningmeester
-secretaris
-algemeen lid
-algemeen lid

Beetsterzwaag, januari 2020.
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1. Inleiding
Beetsterzwaag ligt te midden van uitgestrekte bossen en heidevelden. Niet voor niets wordt
Beetsterzwaag de parel van Opsterland genoemd. Beetsterzwaag is één van de drie centrumdorpen
van Opsterland: kernen met een ruim voorzieningenniveau: een of meerdere basisscholen, een of
meerdere supermarkten, medische zorg, sociaal-culturele en sportvoorzieningen, regulier openbaar
vervoer.1
Beetsterzwaag en omgeving vormt eveneens een belangrijke toeristische trekker. Het accent ligt hier
op kunst, cultuur en landschap. Het is van belang dat bij het ontwikkelen van recreatieve
voorzieningen ook rekening wordt gehouden met gehandicapten. Zo biedt Beetsterzwaag een
speciaal wandelpad voor rolstoelgebruik, in combinatie met overnachtingsmogelijkheden voor
rolstoelgebruikers.
Op 1 januari 2019 telde het dorp 3590 inwoners, waarvan 581 kinderen tussen de 1-18 jaar oud.
Per 25 augustus 2019 zijn de scholen de Paedwizer en De Trime gefuseerd tot één school:
Kindcentrum De Finne. Hier zitten 263 kinderen op school, en is er een nauwe samenwerking met de
kinderopvang van Kinderwoud die gevestigd is in het gebouw naast de school. In dit gebouw bevindt
zich ook de instroomgroep 0/1 zodat de overgang van de peuterspeelzaal naar school zo soepel
mogelijk kan verlopen. De jaarlijkse sportdagen worden altijd in 1 of meerdere speeltuinen van
Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag georganiseerd, voor zowel de onder- als bovenbouw. Ook
worden gymlessen in de zomer wel eens verplaatst naar één van de speeltuinen; lekker buiten
gymmen! Hierbij wordt gebruik gemaakt aan een breed assortiment speeltoestellen die onze
speeltuinen rijk zijn.
Sport Opsterland
Alle inwoners van Sport in Opsterland met plezier in beweging; dat is de missie van Team Sport in
Opsterland! Sporten en bewegen is niet alleen leuk, het is ook nog eens heel gezond.
In Beetsterzwaag organiseert Sport in Opsterland jaarlijks de crossloop in speeltuin It Merkelân.
Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag
Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag bestaat uit 5 vrijwilligers, die samen de 4 speeltuinen en 1
pannaveldje van Beetsterzwaag onder onze hoede hebben. Via sponsoring en donaties vanuit de
dorpen Beetsterzwaag en Olterterp onderhouden we de speeltuinen en vervangen we
speeltoestellen als ze afgekeurd en geruimd worden door de gemeente.
De stichting speeltuinen Beetsterzwaag heeft als doel dat de jeugd van 2 tot 16 jaar in hun vrije tijd
voldoende beweegt. We creëren speeltuinen die kinderen aanspreken en uitdagen tot beweging en
plezier. Aan álle kinderen wordt gedacht: van jong tot oud als zowel valide als mindervalide kinderen:
zij kunnen samen spelen op één van onze 5 speellocaties. Elke speellocatie heeft zijn eigen unieke
kenmerken wat maakt dat elke doelgroep zijn eigen plek heeft. Als stichting zijn wij tevens
verantwoordelijk voor het klein onderhoud, schoonmaak en het signaleren van gebreken. Ook
organiseren we dagen als “NL Doet” en feestelijke openingen van nieuwe toestellen i.s.m. school De
Finne/ school Lyndensteyn/ Talant zorginstelling.

1

https://www.opsterland.nl/dsresource?objectid=2cca2164-fc25-47b5-a189-b60e81c30592&type=org
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2. Speeltuinen en beleid
2.1 Speeltuinen in Beetsterzwaag
Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag onderhoudt 4 speeltuinen en een pannaveld/ JOPhok/
Skatebaan. Deze vier speeltuinen (De Reden, Utein/Foarmear, Bommegaerde en It Merkelân)
verschillen per speeltuin van doelgroep. De speeltuin aan de Reden is bedoeld voor de jongere
doelgroep van 0-12 jaar zonder integratief karakter i.v.m. de ligging ver van de weg af zonder
toegangsweg voor rolstoelen. De overige speeltuinen hebben de volgende doelgroepen:
•
•
•
•

Utein: 0-10 jaar zonder integratief karakter i.v.m. de ligging
It Merkelan: 0-12 jaar met integratief karakter i.s.m. de omliggende instanties als school
Lyndensteyn en Talant zorginstelling.
Bommegaerde: bos speeltuin met elementen die passen bij de omgeving voor 2-10 jaar
Pannaveldje/ skatebaan/ JOPhok: oudere jeugd.

Al onze speeltuinen zijn gratis toegankelijk en hebben geen hek of openingstijden.
Op deze manier stellen wij iedereen in staat om te komen spelen, ongeacht leeftijd en inkomen.

2.2 Rolverdeling gemeente en SSB
De gemeente is verantwoordelijk voor het grote onderhoud, bijvoorbeeld het vervangen van houten
palen bij een schommel, een oploopplank van de kabelbaan, etc.. Ook houdt de gemeente jaarlijks de
keuringen bij en communiceert deze met de SSB, zodat wij tijdig op de hoogte zijn van de te
vervangen toestellen. De gemeente keurt de door de SSB nieuw uitgekozen toestellen goed, overlegt
met ons over de plek en de benodigde ondergrond en levert waar nodig zand of inzaaigras aan.
De gemeente zaait tijdig en ververst het val- en speelzand. Ook is de gemeente verantwoordelijk
voor aangiftes bij vernielingen/ vandalisme van de toestellen.
De Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag heeft als taak klein onderhoud: een plankje, losse schroef,
afgevallen afdekdoppen, etc. We hebben een signaleringsfunctie voor kapotte / vernielde toestellen
richting de gemeente en zijn aanspreekpunt vanuit het dorp. Dit kan via een mobiel nummer van de
secretaris of via de Facebookpagina, waarin men een bericht kan versturen. Daarnaast kiezen we
nieuwe toestellen uit voor toestellen die zijn afgekeurd, waarbij we rekening houden met de gekozen
doelgroep van de speeltuin, en kiezen we toestellen uit bij een goedgekeurde AIV leverancier.
We stellen de gemeente tijdig op de hoogte van een gekozen toestel, overleggen over de ondergrond
en het tijdsstip van plaatsen. Van de gemeente krijgen we een jaarlijkse vergoeding voor klein
onderhoud en zorgen we daarnaast middels een jaarlijks rondgebrachte donatiebrief voor extra
inkomsten uit het dorp. Op deze manier kunnen wij via cofinanciering sponsoring aanvragen.
De SSB bestaat uit 5 leden, waaronder: 1 voorzitter, 1 penningmeester, 1 secretaris en 2 algemene
leden. Bij het beëindigen van de werkzaamheden van 1 van de leden gaat de stichting op zoek naar
een nieuw lid, zodat er continuïteit van de werkzaamheden en kennisoverdracht is gewaarborgd.
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3. Huidige stand van zaken
Nadat we de keuringsrapporten van de Gemeente Opsterland hadden ontvangen, hebben we eerst
de huidige stand van zaken in kaart gebracht: de leeftijdsopbouw, plaats van de speeltuinen, en de
afgekeurde toestellen. We hebben doorgenomen welke speeltuin we wanneer, op welke manier
gaan aanpakken: in 1x één of meerdere speeltuinen, of één toestel per keer?
Op basis hiervan is een plan gemaakt per speeltuin/speelplek, zie hiervoor H.3.3.

3.1 Leeftijdsopbouw (aantal) kinderen in Beetsterzwaag
In totaal zijn er 581 kinderen woonachtig in Beetsterzwaag.
Deze kinderen zijn als volgt verdeeld onder de leeftijdscategorieën:
0-4 jaar (2015-2018):

93

5-8 jaar (2011-2014):

97

9-12 jaar (2007-2010):

137

12-18 jaar (2001-2006):

254

3.2 Locaties speeltuinen Beetsterzwaag
Op onderstaande kaart kunt u de locaties van de speeltuinen ’t Utein/ Foarmear, De Reden, De
Bommegaerde, Het JOP/Pannaveld/Skatebaan en It Merkelân zien.
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3.3 Vervangingsplannen per speeltuin
Tussen juni en november 2019 zijn er keuringen geweest aan alle toestellen in de speeltuinen.
Hieruit is gebleken dat er 19 van de in totaal 45 toestellen de komende twee jaren zijn/worden
afgekeurd. Hierdoor hebben we per speeltuin gekeken naar de mogelijkheden voor het vervangen
van deze toestellen:
Speeltuin ’t Utein/Foarmear, onze kleinste speeltuin, heeft in september 2019 een nieuw
combinatietoestel gekregen ter vervanging van het speelhuisje (30 jaar oud), waarmee alleen nog de
schommel in 2021 hoeft worden vervangen.
Speeltuin De Reden heeft 8 afgekeurde toestellen (3 schommels, kabelbaan, wipwap, glijklimtoestel,
zandbak, wipdier), waarvan we er 3 vervangen in 2020 met een speelwaarde van 4 van de
afgekeurde toestellen (zie projectplan “Renovatie De Reden” (fase 1)). De overige toestellen hebben
we in eerste instantie laten herstellen (zie 3.4. Planning).
Speeltuin De Bommegaerde heeft 3 afgekeurde toestellen. Deze speeltuin gaan we renoveren tot
een calistenics/ freerunparcours, voor o.a. de oudere jeugd in 2022.
Speelplek aan de Vlaslaan, met het JOPhok, pannaveld en skatebaan wordt verwijderd, omdat hier
een kindcentrum “De Finne” wordt gerealiseerd. Het pannaveld gaat naar It Merkelân ter vervanging
van het afgekeurde voetbalschot, en de oudere jeugd krijgt in De Bommegaerde een nieuwe plek.
Speeltuin It Merkelân zijn 8 toestellen afgekeurd (schommel, 2 wipwappen, kabelbaan, klimvierkant,
duikelrek, nestschommel, klimpaal), en hierdoor hebben wij ervoor gekozen om deze toestellen ook
in 1 keer te vervangen. Deze keuze hebben wij gemaakt omdat er in alle speeltuinen nog veel werk
ligt in de nabije toekomst, door de grote hoeveelheid afgekeurde toestellen. Omdat we een grote
stichting zijn qua aantal speeltuinen is het voor ons geen doen om dit 1 toestel per keer aan te
pakken; dit kost in verhouding te veel tijd en zou voor een lange tijd (jaren) lege speeltuinen
opleveren. In It Merkelân hebben we ook plannen voor een rolstoelwipwap om de speeltuin het
integratieve karakter te laten behouden / uit te breiden.

3.4 Planning
Onze oorspronkelijke planning (aug.2019) was als volgt:
- Fase 1 van De Reden: eind 2019 start, realisatie sept.2020
- It Merkelân: midden 2020 start (voor min.6 toestellen), realisatie medio 2021
- Fase 2 De Reden: begin 2021 start, realisatie eind 2021.
Op deze manier hoopten we zo min mogelijk leegstand van de speeltuinen te hebben en in elke
speeltuin weer wat toestellen te herplaatsen. Zo wilden we in een tijdsbestek van 2-3 jaar weer 2
hernieuwde speeltuinen hebben gerealiseerd. Helaas hebben wij moeten besluiten om toch It
Merkelân en fase 2 van De Reden om te draaien. Dit omdat een aantal toestellen van De Reden die
waren hersteld (augustus 2019), toch binnen een paar maanden (nov.2019) alsnog werden afgekeurd
door een versnelde achteruitgang door met name de houtrot in de staanders en onverwachte
schimmel. Dit hebben wij niet aan zien komen, ook omdat er net een nieuwe oploop op de
kabelbaan was gekomen in De Reden (zie foto’s H.4). Hiermee zou de speeltuin toch erg leeg komen
te staan met in totaal 8 geruimde toestellen (van de 11).
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Daardoor hebben wij de keuze gemaakt om eerst De Reden helemaal up-to-date te maken en daarna
It Merkelân aan te pakken in een volgend groot project in 2021.
De nieuwe planning (dec.2019/jan2020):
- Fase 1 van De Reden: sept. 2019 start, realisatie sept.2020
- Fase 2 De Reden: begin 2020 start, realisatie eind 2020
- It Merkelân: begin 2021 start (min.6 toestellen), realisatie eind 2021

3.5 Draagvlak
Wat meespeelt in onze beslissing om De Reden als speeltuin eerst te vervangen vóór It Merkelan, is
omdat de school, die nu gefuseerd is uit De Paedwizer en De Trime, met 263 kinderen veel gebruik
maakt van deze speeltuin. Deze speeltuin is het meest dichtbij de school en wordt bij mooi weer veel
gebruikt als gym-speeltuin. Ook wordt de jaarlijkse sportdag in deze speeltuin gehouden.
Dit maakt het draagvlak voor deze speeltuin groot; er komen veel kinderen in de leeftijd van 4-12,
ook na schooltijd, en ook de BSO en peuterspeelzaal is er regelmatig te vinden. Vandaar dat we met
de indeling van de speeltuin rekening hebben gehouden met de kleinste jeugd en de toestellen voor
0-4 bij elkaar hebben gecentreerd. Voor ons is naast de samenwerking van school, van groot belang
deze speeltuin te renoveren om de kinderen de mogelijkheid te geven veel buiten te spelen: op deze
manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en is er voor elk type kind een speeltoestel te
vinden in deze speeltuin: de rauwers/ douwers/ schouwers en bouwers. Tevens is het voor (nieuwe)
ouders een ontmoetingsplek, waarbij gebruik kan worden gemaakt van nieuwe bankjes en een
grotere picknicktafel aan de kant van de kleinste kinderen. Het plaatsen van deze nieuwe bankjes en
picknicktafel nemen wij voor onze eigen rekening.
Het opknappen van deze speeltuin is van groot belang voor de buurt; het is de grootste speeltuin aan
deze kant van de hoofdstraat waar veel kinderen na schooltijd even komen spelen. Dit geeft een
voortdurende activiteit en is laagdrempelig toegankelijk, alle speeltuinen in Beetsterzwaag zijn
namelijk gratis toegankelijk (er is geen toegangshek en kent geen openingstijden). Het is een
speeltuin die ver van de weg af ligt (30m), en met het open karakter een veilige plek is om te spelen.
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4. Afgekeurde toestellen

Kabelbaan De Reden: de kabelbaan (1990) is afgekeurd door houtrot. In augustus 2019 is er nog een
nieuwe oploopplank opgebracht om te kunnen overwinteren, maar de kabelbaan zal in het voorjaar
toch helaas worden geruimd en niet nog 2 jaar meegaan zoals gehoopt. De kabelbaan wordt
vervangen door een nieuwe kabelbaan.

De schommel (1990) is ook eerst gerestaureerd door een nieuwe staander maar zal door
achteruitgang en schimmel in de bovenste balk ook in het voorjaar 2020 worden geruimd. Deze
wordt nu niet vervangen omdat we in het projectplan Renovatie de Reden (fase 1) al 4 schommels
laten terugkomen.
10

De zandbak zal worden geruimd doordat er niet meer mee wordt gespeeld. Veel ouders hebben
(begrijpelijk) moeite met de vele kattenpoep die er is en dit is niet te handhaven.
De zandbak zal om deze reden niet worden herplaatst en om kattenpoep tegen te gaan komt er
vooral gras onder de toestellen waar mogelijk.

De wipwap (1990) zal worden geruimd door houtrot, kapotte zitonderdelen (al een paar keer
vernieuwd) en kapotte banden. Deze zal worden vervangen door een 4 persoonswipwap.
11

Duikelrek: ook het duikelrek is hersteld met een nieuwe duikelstang en is het enige toestel wat nog
wel had kunnen overwinteren. Omdat echter alle andere toestellen worden geruimd hebben we
ervoor gekozen ook dit toestel preventief te ruimen en meteen mee te nemen in de
vervangingsplannen. Het duikelrek komt terug in een duikel/klimtoestel in dezelfde kleurstellingen
als de overige toestellen.
De totaallijst van fase 1 en fase 2 aan afgekeurde toestellen in het rood:
- Speeltoestel Merlijn de tovenaar 0-4 jaar
- Speeltoestel Skysurf 12+
- Draaiton 4-12 jaar
- Duikelrek
- Schommel 1-8 jaar
- Kabelbaan 3-12 jaar
- Schommel met ladder 3-8 jaar.
- Schommel 3-8 jaar
- Klim/glijtoestel met brandweerstang 3-8 jaar
- Wipveerelement 1-4 jaar
- Wipwap 1-8 jaar
- Zandbak 0-6 jaar
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5. Samenwerkingspartners
Dit project is tot stand gekomen met diverse samenwerkingspartners. Zo hebben wij gesprekken
gevoerd met Timpaan Welzijn over de opzet van het projectplan en hebben we ideeën opgedaan
n.a.v. andere speeltuinprojecten in Opsterland en een nieuwe lijst van mogelijke sponsoren mogen
ontvangen.
Met de Gemeente Opsterland hebben we gespard over de vele afgekeurde toestellen, de meest
wijze manier van vervangen en de slagingskansen. We hebben diverse gesprekken gehad over de
nieuwbouw voor school De Finne, en onze speelplaats daar. Deze gesprekken zullen i.v.m. de
nieuwbouw van de school ook in 2020/2021 nog doorgaan.
Ook zijn we nauw betrokken bij het nieuwe speeltuinbeleid, dat in 2020 gereed zal zijn.
We hebben nauw contact gehad met school De Finne voor het kunnen uitdelen van de vragenlijsten
voor de onderbouw en de mogelijkheid tot het creëren van een digitale enquête voor de
bovenbouw. Met Kinderwoud peuteropvang hebben wij ook de vragenlijst kunnen uitdelen en weer
opgehaald, en hier werd ook erg enthousiast op gereageerd. We zijn dankbaar voor hun
medewerking!
Op Facebook hebben we kennis gegeven van onze plannen aan de rest van het dorp en zo extra
ideeën kunnen opdoen uit de reacties die daarop volgden. Ook hebben we de herinneringen voor het
uitdelen en inleveren van de vragenlijsten op deze manier onder de aandacht kunnen brengen.
Met leverancier Boerplay en onze contactpersoon bij de gemeente Opsterland hebben we een
indeling gemaakt voor de speeltuin voor fase 1 en 2 samen. Hierbij hebben we rekening gehouden
met het centreren van de toestellen voor 0-4 jaar, met picknickbank aan deze zijde, de plek van
plaatsing van de kabelbaan en duizelrek i.v.m. de veiligheid en het goed bereikbaar zijn voor het
maaien.
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6. Betrokkenheid vanuit het dorp
6.1 Donaties en betrokkenheid
Stichting speeltuinen Beetsterzwaag zou niet kunnen bestaan zonder de financiering die wij
ontvangen vanuit het dorp. Elk jaar brengen wij bij alle inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp een
donatiebrief rond, waarin kort beschreven staat wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd, en
wat we het komende jaar graag willen realiseren. Ook houden we op Facebook en op de website van
de stichting bij wat onze plannen zijn, aan welke acties we mee doen of hebben gedaan en wat daar
de uitkomsten van zijn geweest. Zo hebben we bijv. in 2019 meegedaan met de Rabobank
clubkasactie en een bedrag van €543,82 opgehaald. In 2019 hebben wij via de donatiebrief bijna
€3000 opgehaald, waar we de inwoners van Beetsterzwaag enorm dankbaar voor zijn. Op deze wijze
zorgen we ervoor dat er continuïteit is van inkomsten, zodat we met de enorme klus die voor ons ligt
aan afgekeurde toestellen, de komende jaren kunnen investeren in de speeltuinen voor onze jeugd.
Via Facebook kunnen dorpsbewoners contact met ons opnemen als ze een toestelmankement
hebben ontdekt (bijv. plank los) of als er vandalisme is geweest. Ook (helaas) in acute situaties.
Zo houden we elkaar op de hoogte, zijn we makkelijk bereikbaar voor het dorp en weten de inwoners
wat we doen. Op de website worden daarnaast elk jaar het jaarverslag en de jaar financiën
gepubliceerd.

6.2 Overleg met de kinderen: keuze toestellen
Omdat er over alle speeltuinen 19 toestellen zijn afgekeurd voor de komende 2 jaar, worden er veel
toestellen de komende jaren vervangen. Dit biedt ook mogelijkheden om e.e.a. opnieuw vorm te
geven en te moderniseren. Omdat het aanbod speeltoestellen continue verbeterd in gebruikte
materialen en een diversiteit aan aanbod heeft, kunnen we veel kanten op in onze keuzes. Daarom
hebben we om de input van de kinderen gevraagd. Op deze manier weten we waar de behoeftes van
de kinderen liggen. Hierbij hebben we de kinderen van basisschool de Finne en de peuters vanaf 2
jaar (en evt. hun ouders) van Kinderwoud peuterspeelzaal gevraagd om hun mening.
We hebben de kinderen van de Finne opgedeeld in twee groepen: boven- en onderbouw.
De onderbouw, groepen 1 t/4, heeft middels een kindervragenlijst antwoord gegeven op de vraag
waar ze het meest mee spelen, wat ze nog missen en konden ze een tekening maken van hun
droomspeeltoestel. Zie bijlage in H.11. De peuters van Kinderwoud, vanaf 2 jaar, hebben we ditzelfde
formulier meegegeven om samen met hun ouders in te vullen. Omdat De Reden het dichtstbij school
ligt en hier gymlessen en peuterspeelzaal uitjes worden georganiseerd in de zomermaanden, hebben
we voor speeltuin de Reden de uitkomsten van de onderbouw zwaarder laten tellen in de
toestelkeuze. Er is in De Reden al een mooi groot draaitoestel (Skysurf) voor de categorie 10+ die nog
jaren kan blijven staan, dus richten we in de verdere herinrichting van deze speeltuin ons op de
categorie 2-8 jaar (de onderbouw en peuters). De bovenbouw gaat op school met een lid van de SSB
en de juf/meester leren hoe je een digitale enquête maakt. Door het op deze manier vorm te geven
levert het meerdere voordelen op: de kinderen raken extra betrokken bij het project, leren digitaal
enquêteren en door deze betrokkenheid is er een hoge opkomst van de ingevulde enquête. Deze
enquête nemen we mee in de realisatie voor It Merkelân gezien de ruime doelgroep daar en het
karakter van deze speeltuin.
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7. Uitkomsten
7.1 Onderbouw De Finne en peuters Kinderwoud
De kinderen van de onderbouw van De Finne en van de peuters van Kinderwoud hebben een
vragenlijst formulier kunnen invullen waarin ze konden aangeven waar ze graag op spelen:
Onderdeel 0 tot 4 5 tot 8 Totaal
jaar
jaar
Glijbaan
12
8
20
combinatie-toestel
Normale schommel
7
3
10
Nestschommel

2

3

5

Autoband
schommel

1

1

2

Trampoline
Klimnet
Rolstoeltoegankelijk
toestel

7
1

7
3
1

14
3
2

Klimkubus

1

2

3

Speelaanleiding
Duikelrekstokken

8

4
5

12
5

Zandbak
Voetbalveld met
goals

1
1

2
1

3
2

Evenwichtsbalk
Veerelement

2
4

2

4
4

Wipwap
Draaicarrousel
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4
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glijbaan
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3
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Speeltoestellen voorkeuren
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Totaal

Uit deze grafiek is goed op te maken dat de meest bespeelde toestellen zijn:
1. Glijbaan combinatietoestel
2. Trampoline
3. Kabelbaan / speelaanleiding (trein/boot/vliegtuig)
Bij de vragenlijsten was er ruimte om antwoord te geven op de vraag:
“Wat is er nu nog niet in de speeltuinen van Beetsterzwaag maar lijkt jou wel heel leuk?”
Een greep uit de antwoorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Grote speeltoestellen waarop je kunt lopen/klimmen/glijden”
“We missen een speeltoestel voor kindjes van 2-3 jaar in de speeltuin op It Merkelân.”
“Trampoline”
“Groot klimtoestel”
“Draaitoestel”
“Een trein met een trap en een glijbaan”
“Klimtoestel met touwen”
“Stang met een draaistoel”
“Zandbak graafmachine”
“Ronddraaiende dichte glijbaan”
“Uitkijktoren”
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Uit deze antwoorden hebben we een aantal punten meegenomen:
Een draaitoestel voor het merkelan in de vorm van de duizel, beantwoord zoal aan de suggestie
van “draaitoestel” als “stang met een draaistoel”.
Ook hebben we voor het gemis aan een toestel voor 2-3 jarigen in It Merkelan, zo’n type toestel
ingediend bij de lopende ING actie (jan-maart 2020).
Daarnaast hebben de kinderen tekeningen mogen maken van hun droomtoestel.
Een aantal van deze prachtig ontworpen toestellen zijn:

Yeldau, 6 jaar

Yoni, 7 jaar
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Lars, 5
jaar
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8. Toestelkeuzes
Bij de toestelkeuzes hebben we rekening gehouden met de uitkomsten van de vragenlijsten van de
onderbouw van de kinderen van De Finne en Kinderwoud. Het combinatieklim toestel (#1 uit de
vragenlijst) zit al in fase 1 van het projectplan Renovatie De Reden. Een trampoline (#2) is niet aan de
orde in deze speeltuin i.v.m. valgevaar. De kabelbaan (#3) kwam ook uit de vragenlijsten van de
kinderen, en omdat deze wordt geruimd gaan we deze terugplaatsen in De Reden. De
speelaanleiding in de vorm van een tractor of vliegtuig (ook #3) zullen we proberen terug te laten
komen in It Merkelan i.v.m. de grotere ruimte die daar beschikbaar is.
In de toestelkeuzes hebben we gekeken naar het creëren van 1 lijn: we gaan verder waar we in fase 1
al mee begonnen waren, namelijk de Basic Play Kidslijn van Boerplay, in de kleurstelling blauw.
Op deze manier passen alle toestellen bij elkaar en maakt dit een mooi geheel in aanzicht en
overzicht. Basic Play Kids is een speelse en eigentijdse productlijn, speciaal voor de allerkleinsten (1-8
jaar). Door slimme toepassingen en de herkenbare vrolijke kleurstelling biedt dit speelprogramma
alles wat de allerjongste speeltuinbezoekers nodig hebben. Door lekker veel te bewegen en bezig te
zijn met figuren, kleuren en vormen, wordt tevens al op subtiele manier bewegend leren
gestimuleerd. Zo wordt spelen extra leuk!
Tevens hebben we gekeken naar de ecology: welk type materiaal is lang houdbaar en niet schadelijk
voor het milieu? Hier zijn we uitgekomen in de uitvoering met staanders in gecoat aluminium: dit
geeft de speelruimte een moderne uitstraling, is niet van hout dus gaat langer mee, het is
onderhoudsvriendelijk en kan het tegen een stootje. Dit is fijn i.v.m. het ‘hufterproof’ houden van de
speeltuin, we hebben nl. helaas af en toe wel last van hangjeugd die zich uitleven op de toestellen.
Gelukkig zit er 15 jaar garantie op de toestellen van Boerplay en behouden we op deze manier ook
een stuk duurzaamheid. Zie voor het totale ontwerp van fase 1 en 2 samen: H11 Bijlagen, blz. 27.
We hebben gekeken naar de uitstraling: naast 1 kleurstelling hebben we ervoor gekozen om de
kabelbaan in talud vorm uit te voeren i.p.v. met een opstap. Door een taludvorm te kiezen past de
kabelbaan beter in de omgeving van gras, bomen, struiken en zand en biedt de taludvorm een extra
klim-en balansmogelijkheid voor de kinderen.
Daarnaast mist speeltuin De Reden nog een draaitoestel voor de kinderen van 2-8 jaar oud.
Er is al een SkySurf, een groot draaitoestel voor 10+/12+, waar aan gehangen kan worden en op
gezeten. Dit is te gevaarlijk voor de kleinste kinderen gezien de snelheid en de draaicirkel, en voor
deze doelgroep van 3-8 jaar willen we dan ook graag een draaitoestel plaatsen in de vorm van een
duizel, een snel draaiend toestel waar de kinderen zelfstandig op – en af kunnen. Zo kunnen ze net
als de grote kinderen draaien maar dan op een veilige, verantwoorde manier. Dit kwam ook terug in
de vragenlijsten van de kinderen. De achtervolgingsduizel is het enige toestel wat niet uit de Basic
Play Kidslijn komt, maar wat wel ongeveer dezelfde kleur blauw heeft zodat het goed past in het
geheel. Er is in de Basic Play Kidslijn geen duizel-toestel.
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1. Achtervolgingsduizel van Boerplay voor de leeftijden 3-8 jaar.

2. Wipwap voor 4 personen van Boerplay; gezien de ruimte plaatsen we 1 wipwap, maar wel
met 2 extra zitjes zodat er samen op gewipwapt kan worden. Op deze wijze wordt de
speelwaarde van het toestel vergroot.
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3. Balansbalk Duo in dezelfde blauwe stijl van de Basic Play lijn. Er was ‘vroeger’ in de speeltuin
altijd een balansbalk en deze willen we graag terug laten komen.

4. Klimtoestel met duikelrekken ter vervanging van de duikelrekken, met extra speelelement in
de klimkubus, waarmee het onderdeel klimmen en klauteren in de speeltuin voldoende
aanwezig is.

21

5. Kabelbaan in taludvariant van Boerplay, ook weer in de blauwe kleur en met een lengte van
ongeveer 20 meter.
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9. Planning
Onderdeel
Vragenlijsten onderbouw De Finne /
Kinderwoud
Digitale enquete bovenbouw De Finne
Offertes aanvragen
Projectplan af
Aanvraag indienen gemeente
Aanvragen sponsoren
Uitkomsten sponsoren
Plaatsing toestellen

Wanneer:
Oktober / November 2019
Januari 2020
December 2019
December 2019
December 2019
Januari /Februari 2020
Maart-juni 2020
September 2020
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10.

Bijlagen.
Kindsformulier

Hallo!
Wat leuk dat je ons wilt helpen met het kiezen van een nieuw speeltoestel!
In 2020 gaan er een aantal oude toestellen uit de speeltuinen van Beetsterzwaag.
Deze toestellen moeten weer worden vervangen. Hierbij hebben wij jouw hulp nodig!
Wil je dit formulier invullen (evt. samen met je ouders), zodat wij een goed beeld krijgen van waar jij
graag op wilt spelen? Dit graag weer inleveren voor vrijdag 1 november bij je juf of meester.
Inleveren op Utein 26 kan ook! (De bovenbouw gaat op een andere manier aan de slag)
Ik ben ……… jaar oud.
Het allerliefste speel ik op de volgende toestellen (maximaal 5 aankruisen):
Glijbaan met combinatie huisje/ klimnet/
brandweerstang
Normale schommel
Nestschommel (kan je in liggen)
Autobandschommel
Trampoline
Groot klimnet (zoals de driehoek in Merkelân)
Een rolstoeltoegankelijk toestel
Klimkubus
Speelaanleiding (trein/ vliegtuig / tractor etc.)
(Duikel) rekstokken

Zandbak
Voetbalveld met goals
Evenwichtsbalk / stapblokken
Veerelement (wipkip)
Wipwap
Draaicarrousel zittend rond
Draaicarrousel hangend
Kabelbaan
Speelhuisje zonder glijbaan
………………………………………..

Wat is er nu nog niet in de speeltuinen van Beetsterzwaag maar lijkt jou wel heel leuk?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op de achterkant kun je een eigen ontwerp van jouw droom speeltoestel tekenen!
De leukste ontwerpen worden in ons speelplan opgenomen.
Alvast bedankt voor jouw hulp!
Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag:
Olaf Stegeman, Jos van der Bij, Larissa Venema,
Ronald de Boer en Bouwe Westerdijk
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Mijn droom speeltoestel:

Totaaloverzicht Speeltuin De Reden

