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Voorwoord 
 
 
Oosterwijtwerd, 1 juni 2009 
 
 
Spelen is van zeer groot belang voor het opgroeiende kind. Het is welhaast net zo belangrijk 
als eten en naar school gaan. Want tijdens het spelen leren kinderen allerlei vaardigheden 
die op latere leeftijd van belang zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.  
Om het spelen te stimuleren heeft een kind in zijn/haar woonomgeving materiaal en ruimte 
nodig. In ons dorp, Oosterwijtwerd, worden deze mogelijkheden geboden op de openbare 
speelplaatsen te weten de speeltuin, het volleybalveld en het voetbalveld.  
De speeltuin dient tevens als openbare ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen uit het 
dorp. De speeltuin heeft daardoor naast het bieden van speelplezier ook een sociale functie.  
 
Al met al ingrediënten die bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid, met name voor 
jonge gezinnen, in ons plattelandsdorp. Gelukkig is in Oosterwijtwerd geen sprake van 
ontvolking, dat willen we graag zo houden. In het verleden is bewezen dat een mooie 
speeltuin jongen gezinnen naar ons dorp trekt. Daardoor hebben we een levendig dorp met 
een mooie mix van jong en oud. 
 
De speeltuincommissie ‘zet, al jaren, alles op het spel’ om goede speelmogelijkheden in het 
dorp Oosterwijtwerd te verwezenlijken. Dit herinrichtingsplan is een van de stappen. We 
hopen dat allerlei betrokken instanties deze stap zullen volgen zodat de speeltuin weer een 
bruisend hart in ons dorp wordt!   
 
We hopen dat u door het lezen van dit plan net zo enthousiast wordt als de 
speeltuincommsie Oosterwijtwerd en wensen u dan ook veel leesplezier. 
 
 
Met speelse groet, 
 
 
Speeltuincommissie Oosterwijtwerd 
Nico van den Akker 
Gerd Berghuis  
Fokje Bakker 
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1. Inleiding 
 
De speeltuin en speelveldjes in Oosterwijtwerd zijn op drie verschillende lokaties in het dorp 
te vinden. Alle lokaties hebben een openbaar karakter en zijn altijd toegankelijk. De lokaties 
zijn onderverdeeld in de speeltuin, een trapveld en een volleybalveld. De speeltuin is 
ingericht voor kinderen van 0 tot ongeveer 14 jaar. De speeltuincommissie, onderdeel van 
Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd, is verantwoordelijk voor de speeltuin. In 
samenwerking met de gemeente wordt de speeltuin onderhouden. De gemeente zorgt voor 
het onderhoud van de groenvoorziening en het maaien van het gras. De speeltuincommissie 
is verantwoordelijk voor alle andere werkzaamheden.   
 
1.1. Wat vooraf ging 
De speeltuincommissie is in 1981 van start gegaan om een 
speelplek voor de kinderen in het dorp te realiseren. In 
overleg met de gemeente is in 1982 begonnen met de 
inrichting van de speeltuin op een mooie centrale plaats in 
het dorp. De speeltuin is deels ingericht met nieuwe 
speeltoestellen en deels met speeltoestellen gemaakt door 
de vrijwilligers van de speeltuincommissie en betrokken dorpsgenoten. Tevens hebben deze 
vrijwilligers het onderhoud van de speeltoestellen in de jaren daarna verzorgd. Door het 
ontvangen van donaties was het mogelijk om zo nu en dan nieuwe speeltoestellen te 
plaatsen.  
In de jaren 90 is vorm gegeven aan nieuwbouwplannen in het dorp. De nieuw te bouwen 
huizen zijn gepland op het trapveldje naast de speeltuin. Na overleg met de gemeente is 
besloten op een andere plek in het dorp een trapveldje te realiseren. Hierop zijn in een later 
stadium doelen geplaatst.  Op een ander stuk grasveld in het dorp is een volleybalnet 
geplaatst met financiële steun van de Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd. 
 
1.2. Huidige situatie 
Gezien de nieuwe regelgeving in 1997 is het zelf bouwen van speeltoestellen niet meer 
mogelijk en blijken, uit het inspectierapport, de speeltoestellen die momenteel in de speeltuin 

staan ook niet meer te voldoen aan de veiligheidseisen. Met 
als gevolg dat op een wipkip na alle speeltoestellen moeten 
worden verwijderd en de speeltuin dreigt te verdwijnen.  
Door de oudere kinderen (8+) wordt tevens aangegeven dat 
er weinig uitdaging in de speeltuin is te vinden.  
Al met al genoeg redenen voor de speeltuincommissie om 
een plan op te stellen voor de herinrichting van de speeltuin. 
 

 
1.3.  Speeltuincommissie  
De speeltuincommissie is een onderdeel van de Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd.  
Alle voorkomende activiteiten die met de speeltuin in Oosterwijtwerd te maken hebben 
worden gecoördineerd en uitgevoerd door vrijwilligers van de speeltuincommissie. Dit loopt 
uiteen van simpel onderhoud als onkruid wieden tot het volledig repareren van de 
speeltoestellen. Het organiseren van activiteiten voor kinderen (en ouders) wordt eveneens 
uitgevoerd door de enthousiaste vrijwilligers. Tevens worden eens per jaar de dorpsgenoten 
gevraagd mee te helpen bij het uitvoeren van de genoemde onderhoudswerkzaamheden. 
Door middel van acties als bijvoorbeeld oliebollen verkopen komt er jaarlijks een bedrag 
binnen waarmee het onderhoud van de speeltoestellen wordt bekostigd.  
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2. Herinrichting speeltuin  
 
2.1. Aanleiding 
De belangrijkste reden voor het herinrichtingsplan is het feit, blijkt uit het inspectierapport, dat 
alle speeltoestellen onveilig zijn. Door de verscherpte regelgeving in 1997 omtrent de 
veiligheid van speeltoestellen vastgelegd in het attractiebesluit voldoen de huidige 
speeltoestellen niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Dit betekent een kaalslag voor de 
speeltuin. Tevens is door de wat oudere kinderen (8+) aangegeven dat ze de huidige 
speeltoestellen te weinig uitdagend/spannend vinden.  
Aangezien de speeltuincommissie veel belang hecht aan de veiligheid van de spelende 
kinderen en graag de 8+ jeugd tegemoet komt in de vraag om meer spanning in de 
speeltuin, wordt een plan gemaakt voor de herinrichting van de speeltuin.  
 
Dit plan wordt opgesteld om aan verschillende partijen duidelijk te maken dat een speeltuin 
belangrijk is maar ook veel kosten met zich meebrengt. Het is niet haalbaar om zelf als 
speeltuincommissie of dorp alle kosten voor de herinrichting te dragen. Daarvoor zoeken we 
subsidies en donaties van fondsen, banken en bedrijven. Zo hopen we op een ‘speelse’ 
manier bij te dragen aan de leefbaarheid van ons dorp Oosterwijtwerd.  
 
2.2. Doelstelling en uitgangspunten 
Aangezien een speeltuin een levendige centrale plek in ons dorp is vinden de 
Speeltuincommissie en de Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd het van groot belang 
dat de speeltuin opnieuw wordt ingericht.  
Bij de herinrichting van de speeltuin wordt gestreefd naar een speeltuin die altijd en voor 
iedereen toegankelijk is, die de kinderen aanspreekt, waarin ze uitdaging en spanning 
vinden, maar die tegelijkertijd voldoet aan alle in de wet gestelde veiligheidseisen. Er worden 
dan ook alleen goedgekeurde speeltoestellen, van door de NUSO aangewezen leveranciers 
geplaatst.  
 
De uitgangspunten voor het opstellen van dit herinrichtingsplan komen voort uit het Deltaplan 
spelen. In het Deltaplan spelen zijn de volgende zaken van belang: 

♦ Participatie van kinderen en buurtgenoten 
♦ Toegankelijkheid voor mindervaliden 
♦ Samenwerking met verschillende partijen zoals gemeente, provincie en lokale 

bestuurlijke organisaties.  
♦ Zelfwerkzaamheid door de speeltuincommissie en andere vrijwilligers 
♦ En natuurlijk een moderne speeltuin die voldoet aan alle veiligheidseisen van dit 

moment. 
 
 
3. Toelichting uitgangspunten 
 
3.1. Participatie van verschillende partijen 
 
3.1.1. Kinderen 
Door de kinderen uit het dorp te laten meedenken over de inrichting van het dorp krijgt de 
speeltuincommissie een beeld van de verwachtingen die de kinderen hebben ten aanzien 
van de speeltoestellen en de mogelijkheden in de speeltuin. De betrokkenheid van de 
kinderen bij de speeltuin wordt daardoor groter waardoor met name de oudere kinderen de 
speeltuin gaan zien als een ‘eigen plek’ en zich daardoor meer verantwoordelijk gaan voelen 
voor het in goede staat houden van de speelplaats.  
Alle kinderen uit ons dorp zijn op maandag 13 april, 2e paasdag, gevraagd deel te nemen 
aan een prijsvraag. De vraag aan de kinderen was wie tekent de mooiste speeltuin en geef 
aan welk speeltoestel je het liefst in de nieuwe speeltuin zou willen.  
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De kinderen die (nog) niet kunnen of wilden tekenen zijn gevraagd aan te geven wat ze leuk 
vinden in de speeltuin en wat er perse in de nieuwe speeltuin aanwezig moet zijn.  
Opvallend is dat er door de meeste kinderen die deelnamen aan de tekenwedstrijd als eerste 
een kabelbaan werd getekend. Een glijbaan is ook favoriet. De schommel en de wipwap zijn 
ook nog steeds in trek bij alle kinderen. Op dit moment is er geen draaimolen in de speeltuin, 
veel kinderen geven aan die graag te willen in de nieuwe speeltuin.  
Conclusie is dat met name de oudere kinderen graag wat meer snelheid in de speeltuin 
willen in de vorm van een kabelbaan, een grotere en hogere glijbaan, een draaiend 
speeltoestel. De kleinere kinderen tot ongeveer 6 jaar willen graag klimmen en klauteren, 
schommelen en wippen.  
 
3.1.2. Buurt- en dorpsgenoten 
Alle omwonenden van de speeltuin worden onder andere 
door middel van een informatieavond betrokken bij het 
kiezen van de inrichting van de speeltuin. Dit om het 
draagvlak voor en de betrokkenheid bij de speeltuin te 
vergoten. Tevens worden alle inwoners van Oosterwijtwerd 
via de nieuwsbrief en de website van Oosterwijtwerd op de 
hoogte gesteld van de voortgang van de plannen en de 
geplande activiteiten.  

 
Voor onderhoudswerkzaamheden in de speeltuin worden alle 
dorpsgenoten uitgenodigd te helpen. Bijvoorbeeld op de  
vlijtige zaterdag worden door een  groep vrijwilligers jaarlijkse 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze betrokkenheid 
geeft een impuls aan het sociale karakter van de speeltuin en 
draagt daardoor bij aan de leefbaarheid in Oosterwijtwerd.   
 
 

3.2. Toegankelijkheid voor mindervaliden  
Om mindervaliden deel te laten nemen aan de spelen in de speeltuin worden een aantal 
zaken, zoals genoemd in het Wenkenblad, opgenomen in het herinrichtingsplan. Door het 
aanbrengen van verharde paden naar alle speeltoestellen is het mogelijk om met een 
rolstoel de speeltoestellen te bereiken. Tevens zijn een aantal speeltoestellen gekozen 
waarbij mindervaliden deel kunnen nemen aan het spelen met het toestel zodat zij 
geïntegreerd kunnen spelen.  
Op dit moment zijn er in Oosterwijtwerd geen mindervalide kinderen of volwassenen. We 
hopen dat dit in de toekomst zo blijft. Mocht dit echter niet het geval zijn dan zullen waar 
nodig en mogelijk de speeltuin op specifieke punten aanpassen.  
 
3.3. Samenwerking met verschillende partijen 
 
3.3.1. Gemeente 
In overleg met de gemeente is gekozen voor herinrichting van de speeltuin. De gemeente 
heeft hiervoor een eenmalige donatie toegezegd. Tevens zal de gemeente bijdragen in 
natura op het gebied van groenvoorziening en het leveren van zand en grond indien nodig.  
De gemeente zorgt jaarlijks voor inspectie van de speeltoestellen waarna de bevindingen 
gezamenlijk worden besproken en de benodigde werkzaamheden worden verdeeld. 
 
3.3.2. Provincie 
De provincie heeft aangegeven te willen ondersteunen op financieel vlak. Dti zal zijn in de 
vorm van een eenmalige donatie voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen na 
goedkeuring van het projectplan.   
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3.3.3. Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd 
De speeltuincommissie maakt onderdeel uit van de Vereniging Dorpsbelangen 
Oosterwijtwerd. Deze samenwerking maakt dat het draagvlak en de betrokkenheid onder de 
dropsgenoten met betrekking tot de speeltuin groot is. Activiteiten worden in overleg 
gezamenlijk uitgevoerd en/of gefinancierd.  
 
3.4. Zelfwerkzaamheid 
Om de kosten te drukken en de saamhorigheid rondom de speeltuin te vergroten worden 
een aantal activiteiten uit het projectplan uitgevoerd door de speeltuincommissie met hulp 
van vrijwilligers. Met name grondwerk leent zich hiervoor uitstekend. Daarnaast worden de 
oude speeltoestellen verwijderd. Tevens wordt door vrijwilligers het jaarlijkse onderhoud van 
de speeltoestellen en de acties voor het verzorgen van de financiering daarvan verzorgd.  
 
3.5. ‘Moderne’ speeltuin  
Bij de herinrichting van de speeltuin streven we naar een speeltuin die de kinderen van deze 
tijd aanspreekt, waarin ze uitdaging en spanning vinden, maar die tegelijkertijd voldoet aan 
alle in de wet gestelde veiligheidseisen. Er worden dan ook alleen goedgekeurde 
speeltoestellen, van door de NUSO aangewezen leveranciers geplaatst. In samenwerking 
met de gemeente worden de speeltoestellen ieder jaar geïnspecteerd. Tijdens het jaarlijks 
onderhoud worden de onvolkomenheden, gebleken uit de inspectie, door de 
speeltuincommissie verholpen.    
 
 
4. Inrichting speeltuin 
 
De speeltuincommissie heeft zich voor de inrichting van de speeltuin laten inspireren door 
het dorp Oosterwijtwerd en de omgeving. Zo is het dorp van oudsher gebouwd op een 
wierde. In de speeltuin is dan ook een wierde terug te vinden die bij beklimming een goed 
overzicht geeft over de speeltuin. Bij ‘dreigend gevaar’ kan worden afgedaald naar de borg in 
het lager gelegen deel van de speeltuin. Indien ‘het gevaar’ weer geweken is kan naar 
hartelust worden gespeeld op de rest van de speeltoestellen in de speeltuin.   
Ook voor de inrichting van de groenvoorziening worden ‘oude elementen’ uit de omgeving 
teruggehaald, zoals de meidoorn en de beukenhaag. Tevens sluit deze groenvoorziening 
aan op de visie voor de herinrichting van het dorpsplein, zodat het dorp op termijn een 
eenheid uitstraald.  
 
4.1. Speeltoestellen 
Voor de inrichting van de speeltuin is gekozen voor speeltoestellen van Europlay, Nijha en 
Flexibilo. Deze speeltoestellen spreken de kinderen zeer aan vanwege de moderne 
vormgeving en frisse kleuren. Voor alle leeftijdsgroepen tussen 0 en 14 jaar zijn 
speeltoestellen gekozen. Bij de keuze van de speeltoestellen is rekening gehouden met het 
aanbieden van zowel functionele, expirimentele en sociale speelelementen.  
In de bijlage: Speeltoestellen worden de gekozen speeltoestellen met beschrijving 
weergegeven.  
Om het plan volledig te kunnen uitvoeren is het van belang dat er voldoende financiering 
binnenkomt. Op basis van de binnengekomen financiering wordt een definitieve keus 
gemaakt voor de speeltoestellen en een fasering aangebracht in de uitvoering van de 
activiteiten uit dit plan. 
   
4.2. Groenvoorziening  
Bij de herinrichting wordt tevens de groenvoorziening in en rond de speeltuin aangepast.  
Om het ‘zomaar de weg op rennen’ te voorkomen en een stukje geborgenheid te creeren 
wordt aan de straatkant een heg geplaatst met op twee plekken een open toegang tot de 
speeltuin. Aan de achterkant van de speeltuin wordt eveneens een heg geplaatst om te 
voorkomen dat kinderen makkelijk bij de aanwezige sloot kunnen komen. Daarbij wordt hier 
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ook een hoge groenstrook geplant om de koude westenwind tegen te houden en om als 
zonwering te dienen waardoor het in alle seizoenen prettig is om in de speeltuin te zijn.  
Bij de plaatsing van alle groenvoorziening wordt rekening gehouden met maaiapparatuur en 
de graafmachine voor het schoonmaken van de slootkanten. 
Bij de inrichting van de groenvoorziening voor de speeltuin wordt, om eenheid te creëeren in 
het dorp, rekening gehouden met de vormgeving van het dorpsplein, waar men vanuit de 
vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd op dit moment mee aan de slag is.  
De groenvoorziening wordt in samenwerking met de gemeente en uitgevoerd.  
 
 
5. Financieringsplan herinrichting speeltuin 
 
Om de financiering voor de herinrichting rond te krijgen is het onderstaande financieringsplan 
opgesteld.  
  
De speeltuin in Oosterwijtwerd heeft geen leden en is vrij toegankelijk. Voor financiering is de 
speeltuin afhankelijk van donaties, subsidies, fondsen en sponsoring.  
Ieder jaar worden er acties gehouden binnen Oosterwijtwerd en nabije omgeving. Hierdoor 
verwerft de speeltuincommissie financiële middelen om het onderhoud van de 
speeltoestellen uit te kunnen voeren en eens in de ca. 3-5 jaar een nieuw speeltoestel te 
kunnen aanschaffen. 
Dit is bij lange na niet voldoende om de herinrichting van de speeltuin uit te kunnen voeren. 
Vandaar dat allerlei fondsen, banken, en bedrijven maar ook de gemeente en de provincie  
worden gevraagd bij te dragen bij de realisatie van de nieuwe speeltuin voor Oosterwijtwerd.  
 

Begroting / financiering speeltuin Oosterwijtwerd 

Begroting Financiering 
       
Grondwerk  €            2.895,00  Gemeente  €            1.500,00 
Beplanting  €            1.663,75  Provincie  €          10.000,00 
Speeltoestellen  €          47.003,00  Eigen middelen  €              500,00 
Materiaal  €            2.431,00  Actie  €              600,00 
Plaatsingskosten  €            7.700,00  Sponsoring  €            1.200,00 
Onvoorzien  €            3.500,00  SNS fonds  €            3.000,00 
BTW  €          11.721,62  Zelfwerkzaamheid  €            4.200,00 
AIV korting  €            3.290,00- Andere fondsen  €          52.624,37 
       
Totaal  €          73.624,37  Totaal  €          73.624,37 
 
 
6. Contactgegevens Speeltuincommissie Oosterwijtwerd 
 
Nico van den Akker  Gerd Berghuis   Fokje Bakker 
Krewerderweg 4  Dorpstraat 24A  Dorpstraat 28 
9911 TD Oosterwijtwerd 9911 PC Oosterwijtwerd 9911 PC Oosterwijtwerd 
0611366844.   06 48877962   0596 680697 / 0612723811 
 
Bankrekening: 119689634 
Ten name van speeltuincommissie Oosterwijtwerd  
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Bijlage: Speeltoestellen 
 
Hieronder worden de gekozen speeltoestellen beschreven, gerangschikt per leverancier.  
 
      
Van de firma Nijha zijn de volgende speeltoestellen gekozen: 
 

 
Booster  
Deze schommel leent zich niet alleen voor het schommelen, 
door de dunne gele staander is het ook mogelijk om erin te 
klimmen.  
 
 
 
 
 
Big bumper 
Deze wip is een veelzijdig speeltoestel. De ligger kan als 
evenwichtsbalk worden gebruikt en wie midden op gaat zitten 
kan helpen de wip in beweging te krijgen. Door de vormgeving 
kunnen er wel tien kinderen tegelijk mee spelen. 
 
 
 
 
Rodeo 
Een modern speeltoestel om bok te springen of rustig erop 
zitten. Door de hendel aan de onderkant naar boven te halen 
kan de rodeo draaien. Bij verplaatsen van het gewicht of 
afstappen valt de zitting weer in het slot.  
 
 
 
 
Erin 
Een modern vormgegeven draaimolen voor de oudere jeugd. 
De ene keer er lekker in hangen en lekker bijkletsen met 
vrienden. De andere keer actief draaien, alleen of met vrienden. 
 
 
 
 

 
Van de firma Europlay zijn de volgende speeltoestellen gekozen: 

 
 
Merlijn de tovenaar 
Een tot de verbeelding sprekend veelzijdig speelhuis voor de 
allerkleinsten. Klimmen, klauteren, glijden, balanceren het kan 
er allemaal op, in en aan. Tevens kan het dienen als huisje 
waardoor het uitermate geschikt is voor het sociale spel.   
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Heuvelglijbaan 
Deze glijbaan wordt geplaatst op de bestaande heuvel in de 
speeltuin. De trap naast de glijbaan zorgt ervoor dat ook de 
kleine kinderen naar boven kunnen komen om van de glijbaan 
te gaan.    
 
 
 
 
Lummelhoek 
Op het trapveldje lekker in de hoek hangen om bij te kletsen 
met vrienden of om te kijken hoe andere vrienden een balletje 
trappen. Deze lummelhoek geeft de mogelijkheid om lekker met 
vrienden te hangen op een ‘eigen’ plek in het dorp.  
 
 
 
 

Van de firma Flexibilo zijn de volgende speeltoestellen gekozen: 
 
 
Sextet 
Dit zeshoekige duikelrek nodigt uit om met z’n allen te hangen, 
te slingeren en kunsten te vertonen. Door de verschillende 
hoogtes kunnen kinderen van alle leeftijden zich hierop uitleven.  
 
 
 
 

Kukelkubus 
Een klimtoestel voor de oudere jeugd met veel verschillende 
mogelijkheden om te klimmen. Het bovenste net kan worden 
gebruikt om te klimmen en te klauteren maar kinderen kunnen 
er ook gezellig in zitten.  
 
 
 

Grand Canyon 
Deze robuuste kabelbaan is de grootste wens van de kinderen 
in Oosterwijtwerd. De snelheid wordt verkregen door het 
aanleggen van een natuurlijk hoogteverschil.  
 
 
 
 
Tafeltennistafel Caraïbe 
Zeer degelijk uitgevoerde tafeltennistafel die wordt geplaatst op 
het volleybalveld. Hierdoor wordt naast spelen ook het sporten 
onder de kinderen in het dorp gestimuleerd  
 
 
 


