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PROJECTPLAN 

 

Samenvatting 

Dit projectplan beschrijft het initiatief voor de aanleg van een  

natuurspeeltuin in Voorschoten – iets dat nu nog niet bestaat.  

 

In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin 

vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen 

de mogelijkheid met water te kliederen, kikkers en padden te bekijken, bruggen en hutten te 

bouwen en nog veel meer. Het wordt dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, 

bloemen, stenen, vruchten en beesten en ‘natuurlijke ogende’ speeltoestellen. 

 

Door realisatie van dit initiatief ontstaat er voor kinderen uit Voorschoten en omliggende 

gemeentes een nieuwe mogelijkheid om in een veilige sfeer hun grenzen te verleggen en een 

positieve houding tegenover flora en fauna, het milieu en een duurzame omgeving te ontwikkelen. 

Ook zal een natuurspeeltuin de creativiteit en fantasie versterken en hun sociale vaardigheden 

vergroten. 
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I. Aanleiding 

Waarom een natuurspeeltuin in Voorschoten? 

De Lionsclub Voorschoten heeft in overleg met de gemeente Voorschoten een idee ontwikkeld. 

Nadat de gemeente heeft toegezegd om grond in bruikleen te geven is er een enquête gehouden 

onder ouders van basisschoolleerlingen. Uit de enquête blijkt dat er een grote behoefte is. Behalve 

gebruiksbereidheid is er ook grote bereidheid om de natuurspeeltuin te helpen realiseren. Een 

groep vrijwilligers heeft de Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten opgericht en het plan verder 

uitgewerkt. 

In een natuurspeeltuin kunnen kinderen op een speelse manier kennis maken met de natuur. 

Voorschoten heeft geen natuurspeeltuin, en in de nabije omgeving is het aanbod schaars. 

Realisatie van een natuurspeeltuin in Voorschoten betekent daarom, naast een fijne speelplek, een 

verrijking van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van onze (jonge) inwoners. 

Locatie van de Natuurspeeltuin: 

Veurseweg 214 

2252 AH Voorschoten 

 

II. Doelstelling en Resultaten 

Wat zal de aanleg van een 

natuurspeeltuin in Voorschoten 

bereiken? 

Doel van de aanleg van een 

natuurspeeltuin is om kinderen in een 

veilige omgeving onbeperkt buiten te 

laten spelen, zodat zij hun grenzen 

kunnen ontdekken en verleggen en een positieve houding tegenover flora en fauna, het milieu en 

een duurzame omgeving zullen ontwikkelen. Spelen in de natuurspeeltuin zal bij kinderen de 

fysieke ontwikkeling stimuleren, de creativiteit en fantasie versterken en hun sociale vaardigheden 

vergroten. Een natuurspeeltuin prikkelt de zintuigen en maakt kinderen bewust van omgeving, 

natuur en milieu. 

Behalve het aanleggen van een aantrekkelijke natuurspeeltuin zal ook beheer en onderhoud 

georganiseerd worden. Onder leiding van de stichting zal via goed beheer en onderhoud de 

speelplek op langere termijn in stand gehouden worden. 

 

III. Doelgroep  

Voor wie is de natuurspeeltuin in Voorschoten? 

De natuurspeeltuin Voorschoten is open voor iedereen en richt zich primair op alle kinderen van 2 

tot 14 jaar uit Voorschoten en omgeving. Alleen al in Voorschoten zijn dat ruim 3000 kinderen. 

Daarnaast vallen ook hun ouders en/of verzorgers binnen de doelgroep. Een peiling onder 

(ouders/verzorgers van) de doelgroep heeft aangetoond dat er een behoefte is aan een 

natuurspeeltuin in Voorschoten: op dit moment is er binnen de gemeentegrenzen van Voorschoten 

geen natuurspeeltuin. Op 30 minuten rijafstand is er in de gemeente Leiderdorp een vergelijkbare 

speeltuin. 

Op beide vrijwilligersmarkten waren bijna alleen maar positieve reacties, interesse en 

enthousiasme voor op het oprichten van een natuurspeeltuin. Het spreekt kinderen en hun 
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ouders/grootouders duidelijk aan. Er is duidelijk behoefte aan een grotere speelgelegenheid in 

Voorschoten. 

Daarnaast zal de Natuurspeeltuin een leer-en werkplek bieden aan cliënten ( mensen met 

verstandelijke of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel) van wijkcentrum Zij aan 

Zij. 

 

IV. Inhoud project  

Wat gaat de natuurspeeltuin in Voorschoten precies bieden? 

Zoals al eerder beschreven willen wij met het realiseren van een natuurspeeltuin de kinderen in 

Voorschoten en omliggende gemeentes een nieuwe mogelijkheid bieden om in een veilige sfeer 

hun grenzen te verleggen en een positieve houding tegenover flora en fauna, het milieu en een 

duurzame omgeving te ontwikkelen. Ook zal een natuurspeeltuin de creativiteit en fantasie 

versterken en hun sociale vaardigheden vergroten. 

De natuurspeeltuin is een nieuwe soort speelplek in Voorschoten, uniek in het dorp én in de 

omgeving. Kinderen kunnen dan spelen in en met de natuur ín het eigen dorp; (groot)ouders 

hoeven niet meer naar omliggende gemeentes te reizen. De natuurspeeltuin is een 

ontmoetingsplek voor jong en oud en draagt bij aan het welzijn van inwoners.  

Verder zal de speeltuin ook een educatieve functie hebben. Er zijn contacten met het IVN om 

natuuractiviteiten in de speeltuin te laten uitvoeren. Ook ontwikkelt het IVN leskisten die goed 

binnen de natuurspeeltuin zouden passen. 

Het thema van de natuurspeeltuin is “de geheime tuin”. De stichting heeft de hulp van alle 

basisschoolleerlingen in Voorschoten ingeroepen. Zij mochten een ontwerp maken voor de nieuwe 

natuurspeeltuin. Hangmatten, slingertouwen, klimbomen, vogelhuisjes, geheime hutten en nog 

heel veel andere spannende, uitdagende ideeën zullen in de ontwerpen worden verwerkt. Voor het 

ontwerp van de natuurspeeltuin is een professionele partij ingeschakeld: Fanni Tesselhoff 

(architecte) van de Groene Spil. Op basis van een programma van eisen heeft zij een vlekkenplan 

opgesteld. 

V. Uitvoering 

Wie is de Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten?  

Op 2 maart 2016 is de Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten formeel opgericht. Het initiatief tot 

realisatie van een natuurspeeltuin gaat echter verder terug: medio 2015 heeft op initiatief van de 

Lionsclub Voorschoten een eerste overleg plaatsgevonden met vrijwilligers die het initiatief 

ondersteunen. Met dit overleg is blijvend draagvlak gecreëerd en is het bestuur voor de stichting 

ontstaan.  

De bestuurders van de Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten zijn Martine Rijfkogel (voorzitter), 

Leo Zuiddam (penningmeester) en Irene Zeilstra (secretaris).  

Het bestuur van de stichting vergadert elke 6 tot 8 weken. Besluitvorming vindt plaats bij 

meerderheid van stemmen. 

De activiteiten van de Stichting worden op dit moment uitgevoerd in vier werkgroepen: Ontwerp, 

Onderhoud, Financiën en PR/communicatie.  
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De werkgroep Ontwerp heeft als doel de ontwerpster te ondersteunen en adviseren bij het maken 

van het definitieve ontwerp voor de Natuurspeeltuin. Dit doen zij onder meer door het opstellen 
van een plan van eisen.  

Er is een ontwerpwedstrijd gehouden onder de leerlingen van de verschillende basisscholen uit 

Voorschoten. De leerlingen met de meest originele ideeën zijn uitgenodigd om in het kinderpanel 

plaats te nemen en mee te denken over het plan van eisen en over het definitieve ontwerp van de 

Natuurspeeltuin. Zij hebben deelgenomen aan twee workshops waarin onder andere maquettes zijn 

gemaakt van de toekomstige Natuurspeeltuin. 

De wens is ook uitgesproken om kinderen bij de uitvoering te betrekken, bv. bij het maken van een 

kiezelmozaïek of stapelmuurtjes. In de aanvraag bij de uitvoerende partij wordt hier rekening mee 

gehouden. 
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In het Plan van Eisen zijn de volgende punten opgenomen: 

- Het grootste deel van de speeltuin moet toegankelijk zijn voor kinderwagens en minder-

validen. 

- Het terrein moet afsluitbaar zijn en de speeltuin moet worden afgesloten door een 

natuurlijke (ogende) omheining. 

- We willen graag beplanting die: 

o makkelijk te onderhouden is 

o  fruitbomen 

o vlinders aantrekt 

o geluidshinder tegengaat 

o schaduw biedt 

- Voor de jonge kinderen moet er genoeg speelgelegenheid zijn. Er moet een afscheiding zijn 

naar het stuk voor oudere kinderen. Dit hoeft geen groot hek te zijn maar wel een duidelijk 

punt wat je kan gebruiken om afspraken met je kinderen te maken. 

- Leskring waar eventueel de mogelijkheid is een vuur te maken. 

- Voldoende “rustige” zitplekjes. 

- Opslag / bergruimte. 

- Waterplek met waterpomp. 

De wensen van de kinderen die tijdens de ontwerpwedstrijd naar voren zijn gekomen zijn: 

Kinderwensen - Top 7 (in willekeurige volgorde) 

 Touwbrug – wiebelbrug 

 Vijver met vlot 

 Doolhof 

 Boomhut 

 Hindernissen over water 

 Glijbaan 

 Kabelbaan 
 
Punten die ook door kinderen zijn genoemd: 

 Vogelhuisjes 

 Grot 

 Hangmat 

 Stapstenen 

 Fruitbomen 

 Geheime ingang voor grot / hut 

 Zand 

 Slingertouw 

 Klimboom 

 Picknicktafel 

 Ooievaarsnest 

 Boomschommel 

 Verrekijker 

 Nepschatkist van hout 

 Heuvel 

 Tipi 

 Tunnel door berg 
 

Het onderstaande eerste vlekkenplan is begin december 2016 gepresenteerd aan het bestuur. 
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Gehandicapten moeten zonder enig bezwaar aan het spel kunnen deelnemen. Zij mogen niet 

‘buiten spel’ staan. Er komen bij de ingang twee parkeerplaatsen voor gehandicapten. Ook zal er 

een toiletvoorziening en verschoningsplek voor gehandicapten komen in of vlakbij de 

Natuurspeeltuin. De hoofdpaden worden verhard (met natuurlijk materiaal) en breed genoeg (1.5 

meter) gemaakt. Het terras zal ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. De waterspeelplaats 

is geschikt voor rolstoelgebruikers. De ondergrond wordt geasfalteerd en de watermaterialen 

worden op de juiste hoogte geplaatst. Een groot deel van de speelaanleidingen moet toegankelijk 

zijn voor gehandicapten. Ook zullen gehandicapten directe toegang krijgen tot de dierenweide. 

De werkgroep Onderhoud heeft als doel te participeren in de aanleg van de speeltuin. Zij 

ondersteunen de hovenier waar mogelijk. Daarnaast zullen zij na de opening van de 
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Natuurspeeltuin ervoor zorgen dat de Natuurspeeltuin niet verwilderd en dat het benodigde 

onderhoud wordt uitgevoerd. Zij worden hierin ondersteund door de cliënten van wijkcentrum Zij 

aan Zij. Deze wergroep zal pas van start gaan maart 2017. 

De werkgroep Financiën heeft als doel om: 

 1) Een investeringsbegroting op te stellen voor de realisatie van het ontwerp van de 

natuurspeeltuin. 

2) Een beheerbegroting op te stellen voor de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten van de 

natuurspeeltuin. Verder heeft de werkgroep als doel om  

3) Voor de realisatie van het ontwerp van de natuurspeeltuin (eenmalige) middelen te acquireren.  

4) Voor de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten (structurele) dekking te vinden.  

De werkgroep PR/communicatie heeft als doel om bij de verschillende doelgroepen een positief 

imago van de natuurspeeltuin op te bouwen zodat zo veel mogelijk (lokale) mensen straks gebruik 

willen maken van de natuurspeeltuin en uitkijken naar de openstelling. Dit willen we bereiken door: 

1) Awareness/naamsbekendheid op te bouwen. 

2) Informatie te verstrekken over het proces van de realisatie. 

3) Interesse te creëren door de toegevoegde waarde aan te prijzen. 

4) Betrokkenheid en binding te genereren. 

5) De opening groots aan te kondigen. 

 

VI. Planning en looptijd project 

Wanneer zal de natuurspeeltuin gerealiseerd zijn?  

Om te komen tot realisatie van de natuurspeeltuin zijn al meermaals publieksvoorlichtingen 

georganiseerd en is onder de (ouders van de) doelgroep een peiling gehouden. Verder is al diverse 

keren gesproken met omwonenden van de beoogde locatie van de natuurspeeltuin en zijn 

contacten gelegd met (lokale) ondernemers om de mogelijkheden voor financiële bijdragen en voor 

sponsoring in natura te verkennen. Ook is aan het college van burgemeester en wethouders en aan 

de leden van de gemeenteraad van Voorschoten een presentatie verzorgd over de plannen voor de 

aanleg van de natuurspeeltuin.  

Voor de realisatie van de natuurspeeltuin wordt de volgende planning aangehouden: 

Najaar 2016: 

Vlekkenplan en concept ontwerp 
Overeenkomst ondertekenen met Van der Valk 
Afspraken grondeigenaren/gemeente 

 

Planning realisatie Natuurspeeltuin 

Wat Wie Wanneer 

Aanschrijven fondsen / 
bedrijven 

Werkgroep fondsenwerving Oktober 2016 fondsen 
benaderen / aanvragen 
indienen januari 2017  

Start “Vrienden van 
Natuurspeeltuin Voorschoten” 

Werkgroep fondsenwerving Start januari 2017 

Voorlopig schetsontwerp Fanni Tesselhoff in 2 februari 2017 
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samenwerking met werkgroep 

ontwerp 

Offerteaanvraag uitvoerende 
partijen 

Fanni Tesselhoff 2 t/m 20 februari 

Definitief ontwerp Fanni Tesselhoff in 
samenwerking met werkgroep 
ontwerp 

5 maart 

Start werkzaamheden aanleg 
speeltuin 

Uitvoerende partij in 
samenwerking met werkgroep 
onderhoud en beheer 

1 april  

Opening speeltuin Wethouder + bestuur + 
vrijwilligers 

3 september 

 

VII. Marketing en Communicatie 

De werkgroep heeft 3 doelgroepen vastgesteld: 

1. Kinderen 3-12 jaar  

2. Ouders 30-55 jaar 

3. Grootouders 55+ 

De doelgroepen worden bereikt via de volgende communicatiemiddelen en plekken: 

 Flyers 

 Posters 

 Social media 

 Website 

 Nieuwsbrieven 

 Persberichten (lokaal) 

 Openbare locaties 

o Sportverenigingen 

o Bibliotheek / Speelotheek  

o BSO 

o Scholen 

o Zwembad 

o Kinderboerderij 

o Ontdekboerderij & Ontdektuin 

o Jeu de boules plein bij de Regenboog 

Om het doel te bereiken zullen er acties worden georganiseerd waarbij er samenwerking wordt 

nagestreefd tussen de doelgroepen en lokale activiteiten en/of instellingen: 

- Sponsorloop (scholen & kinderen) 

- Aansluiten op de Nationale Buitenspeeldag in juni 

- Scholieren mee laten denken over een naam voor de natuurspeeltuin 

- Plan natuureducatie (Staatsbosbeheer & Nationaal Groenfonds) 

Beeldmateriaal wordt verkregen via fotografie boswachter staatbosbeheer Mark Kras en eigen 

foto’s. 

De lokale pers pikt de aanloopfase van de natuurspeeltuin goed op en zal derhalve het komende 

proces van de realisatie ook meenemen. Er wordt reeds gebruik gemaakt van verschillende 

contactgegevens van lokale redacties. 

Vrijwilligers worden in januari 2017 geworven via pers, social media, nieuwsbrief en mailing naar 

geïnteresseerden. Er zullen bovendien gaandeweg vrijwilligers geworven door enthousiasmering & 

awareness en ook zal er weer worden deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt in september.  
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VIII. Financiën 

Wat zijn geraamde kosten voor de aanleg van de natuurspeeltuin? En welke middelen heeft de 

natuurspeeltuin jaarlijks nodig? Hoe wordt de financieringsbehoefte gedekt? 

► geraamde kosten 

De eenmalige kosten voor de aanleg van de speeltuin zijn begroot op ongeveer EUR 150.000. Dit 

bedrag hoeft niet in één keer beschikbaar te zijn. De speeltuin kan in fases worden gerealiseerd. 

Onderbouwing aanleg  

kostenpost raming 

Graafwerkzaamheden 

 
Watergang, waterschotten/beschoeiing om peil  
goed te houden / natuurvriendelijke oevers 
 
Hekwerk  

 
Waterloop/pomp 
 
Rolstoeltoegankelijkheid/(half)verharding paden 
 
Materieel 

 
Beplanting 
 
Speeltoestellen / banken 
 

Keuring / klickmelding 
 

Architecte  
 
Arbeidsuren 
 
Overige kosten (promotie, opening etc.) 
 
Onvoorzien 

12.000 

 
12.000 
 
 
10.000 

 
10.000 
 
20.000 
 
15.000 

 
10.000 
 
20.000 
 

2000 
 

5000 
 
5000 
 
1500 
 
3000 

 
Totaal 

125.500 Exclusief BTW 
 

151.855 Inclusief BTW 
 

 

 

De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn voorzien op EUR 2500.  

Onderbouwing beheer en onderhoud (jaarlijkse uitgaven) 

kostenpost raming  

belastingen 400  

verzekeringen          200  

onderhoud 1000  

lidmaatschappen 250  
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keuring 500  

communicatiekosten 50  

overige kosten 100  

totaal 2500  

 

► dekking 

Voor de dekking van de eenmalige kosten van de aanleg van de speeltuin heeft de stichting 

Natuurspeeltuin Voorschoten bij diverse fondsen dit projectplan aangeboden.  

De aangeschreven fondsen zijn ASN Foundation, Dunea, Fonds 1818, Fonds Wiggers van Kerchem, 

Groen Dichterbij, Jantje Beton, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Kern met Pit, 

Nationaal Ruimtefonds, Nut Voorschoten, Oranjefonds, Piet Oudolf Groen in de buurt Fonds, Prins 

Bernhard Cultuurfonds, Rabo Cooperatiefonds, Stichting Boschhuysen, Stichting Katapult, Triodos 

Foundation, Van der Mandele Stichting, en VSB Fonds.  

Lokale ondernemers zullen middels een brief om sponsering worden gevraagd. Fondsen en 
ondernemers die de Natuurspeeltuin ondersteunen zullen: 
- een vermelding krijgen op de website; 
- een vermelding krijgen op Facebook; 

- een houten appel met naam bedrijf / fonds krijgen die in de fondsenboom komt te hangen (vanaf 
een bijdrage van 1500 euro mogen ze ook een appel bij een specifiek onderdeel ophangen wat zij 
financieren zoals bijvoorbeeld bij een klimtoestel of waterpomp).  
 

De afgelopen 1,5 jaar heeft de Lionsclub Voorschoten diverse acties en activiteiten georganiseerd 

om een financiële bijdrage te leveren voor de natuurspeeltuin, zoals een oliebollen verkoop, de 

eendjesrace, de Arty Party. In oktober 2016 heeft de stichting Natuurspeeltuin Voorschoten 9000 

euro ontvangen van de Lionsclub Voorschoten. 

Daarnaast zullen voor de dekking van de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud contacten 

worden gelegd met lokale ondernemers voor sponsoring. De te maken afspraken rondom de 

sponsoring zullen schriftelijk worden vastgelegd. 

Daarnaast is het vanaf januari 2017 mogelijk om “Vriend van Natuurspeeltuin Voorschoten” te 

worden. 

 

 

 

 

 


