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1. Inleiding 
 

Kloosterveen is een nieuwbouwwijk met anno 2019 circa 11.000 inwoners en 3.945  
huishoudens1. Hiervan is maar liefst 29% in de leeftijdscategorie 0 – 14 jaar 
vertegenwoordigd.  Er zijn veel kleine speeltuintjes in de wijk. Maar wat nog mist - en 
wat een goede aanvulling is op de bestaande voorzieningen - is een grote speeltuin 
voor deze doelgroep. Een speeltuin waar zowel ouder als kind zich een aantal uurtjes 
kan vermaken.  
In januari 2019 startte daarom een bewonersinitiatief het project 'Speeltuin 
Kloosterveen'. Uit onderzoek bleek toen dat meer dan 99% van de ondervraagden de 
speeltuin een goede toevoeging voor de wijk Kloosterveen en voor Assen vindt2. 
Inmiddels zijn er gesprekken geweest met Mijn Buurt Assen en zijn de eerste stappen 
gezet voor een te gekke speeltuin! 

 
Dit plan beschrijft wat het doel van de speeltuin is, wie het bestuur is, hoe we tot een 
speeltuin gaan komen en ook hoe we dit gaan betalen. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                       
1 Bron: CBS 
2 Begin 2019 zijn inwoners via social media uitgenodigd tot deelname aan het onderzoek. Hierop hebben 449 

inwoners gereageerd.  
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2. Doel 
 

2.1. Doelstelling  
Doel is om een grote, veilige speeltuin voor kinderen te realiseren waarin ze  
onbeperkt buiten kunnen spelen en waar ze hun grenzen kunnen verleggen. Het  
moet een ontmoetingsplaats zijn waar kinderen en hun ouders een paar uur kunnen  
doorbrengen.  

 
Uit onderzoek van Jantje Beton (“Buitenspelen in de wijk”) is gebleken dat 15% van  
de kinderen nooit buiten speelt! En dit terwijl buitenspelen goed is voor hun  
gezondheid, hun zelfvertrouwen, hun intellectuele ontwikkeling, de manier waarop  
ze met andere kinderen samenwerken en hun gevoel van geluk en welbevinden. Tijd  
om hier verandering in te brengen! 

 
Een ontmoetingsplek past daarnaast goed bij de opgave van Sociaal Assen uit het 
Bestuursakkoord 2018-2022 van de gemeente. Binnen het Ruimtelijk Beleid van de  
gemeente staat ontmoeten centraal; bijvoorbeeld door speel- en  
ontmoetingsplekken te creëren.  

 

2.2. Doelgroep speeltuin 
De Speeltuin Kloosterveen kan als ontmoetingsplek gezien worden in Kloosterveen 
en heeft daarom drie doelgroepen: 

 
- Kinderen van 0 tot en met 14 
- Ouders 
- Grootouders 
 
Er zijn veel kinderen tot en met 14 jaar in deze wijk. 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. 
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3. De stichting  
 

3.1.Bestuur 
Op 19 juli 2019 is de Stichting Speeltuin Kloosterveen formeel opgericht. Het bestuur 
van de stichting bestaat uit vijf vrijwilligers: 

- Wendy Oude Veldhuis (voorzitter) 
- Anouk Seidel 
- Mark Wassens 
- Daniëlle Strijker (penningmeester) 
- Mariska van Sleen (secretaris) 

 

3.2.Aandachtsgebieden 
Er is een aantal aandachtsgebieden welke verdeeld zijn over de bestuursleden: 
- Communicatie en marketing 
- Fondswerving 
- Werven van sponsoren 
- Financiën 
- Ontwerp 
- Participatie van kinderen en mindervaliden 
- Juridische zaken 

 

 
 

 
3.3.Communicatie en marketing 



6 
 

Er wordt geprobeerd de speeltuin positief onder de aandacht te brengen. Doel 
hiervan is om zo veel mogelijk inwoners en bedrijven kennis te laten maken met de 
speeltuin, voordat deze open is. Zij houden zich verder bezig met activiteiten 
bedenken om de aantrekkelijkheid van de speeltuin te vergroten.  
 
De doelgroepen worden bereikt via de volgende communicatiemiddelen:  

- Flyers huis aan huis verspreid door 30 vrijwilligers 
- Posters in winkels, scholen, sporthallen 
- Social media advertenties & organische posts 
- Eigen website  
- Nieuwsbrieven via e-mail 
- Persberichten (lokaal/regionaal)  
- Ledboarding langs de A28 (gesponsord) 
- Websites of nieuwsbrieven van Sportverenigingen  
- Websites of nieuwsbrieven van Scholen  
- Websites of nieuwsbrieven van Kinderdagopvang 
- Ludieke acties 

 
Een van de basisscholen uit Kloosterveen heeft daarnaast aangegeven de speeltuin te 
kiezen als goed doel voor de jaarlijkse sponsorloop. Dit geeft ook veel publiciteit. 
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4. Van niets naar een speeltuin 
 

Op dit moment lopen er nog schapen op de plek waar de speeltuin moet komen. Tijd  
om hier een mooie speeltuin te realiseren! 

4.1. Locatie 
De gemeente Assen heeft aangegeven dat in het Recreatiegebied Zeijerveld plek voor  
de speeltuin is. Dit gebied heeft de bestemming recreatie en er is een perceel van  
4000 m2 voor ons beschikbaar. Wij vinden dit een ideale plek om een speeltuin te  
realiseren: er is voldoende ruimte en het is er groen. Het ligt tegenover FC Assen, bij  
de skatebaan en natuurspeelplaats. Dit gebied is goed te bereiken en er zijn  
voldoende parkeermogelijkheden voor de fiets en auto. Zo is de speeltuin ook voor  
mindervaliden en inwoners buiten Kloosterveen goed toegankelijk. 

 

 
 

De Stichting Speeltuin Kloosterveen heeft met de gemeente Assen een overeenkomst  
gesloten op grond waarvan wij de grond mogen gebruiken.  
 

4.2. Programma van eisen 
Het bestuur heeft een programma van eisen opgesteld. In het programma van eisen  
zijn de volgende voorwaarden opgenomen: 
- Het grootste deel van de speeltuin moet toegankelijk zijn voor kinderwagens en 

mindervaliden.  
- Het terrein wordt omheind zodat kinderen niet de straat op kunnen lopen.   
- Er wordt gemaakt van de bestaande beplanting op de locatie. Indien mogelijk 

wordt er nog beplanting bijgeplaatst.  
- Voor de jonge kinderen (< 4 jaar) moet er genoeg speelgelegenheid zijn. Er moet 

een afscheiding zijn naar het stuk voor oudere kinderen.  
- Voldoende “rustige” zitplekjes.  
- Halve boomstammen waar kinderen insecten kunnen bekijken, maar ook rustig 

kunnen bijkomen 
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- Mindervaliden moeten zonder enig bezwaar aan het spel kunnen deelnemen en 
alle kinderen moeten samen kunnen spelen. Een deel van de 
speeltoestellen/speelaanleidingen moet toegankelijk zijn voor mindervaliden of 
in ieder geval een speelaanleiding voor mindervaliden zijn.  

- De hoofdpaden worden verhard en breed genoeg (1.5 meter) gemaakt.  
- Het dient een ontwerp te zijn waar de kinderen zich in herkennen en die 

tegelijkertijd de betrokkenheid en het draagvlak voor de speeltuin vergroten. 
- Er moeten voldoende speelmogelijkheden zijn om een paar uurtjes zoet te zijn.  
- De speeltuin moet als geheel gekeurd worden door een Voedsel- en Waren 

Autoriteit erkend bedrijf. Het terrein wordt opgeleverd met een bijbehorend 
logboek, rapportage en veiligheidscertificaat (conform WAS). 

- Er wordt voldaan aan het Wenkenblad van de NUSO.  
- De speeltuin is altijd vrij toegankelijk. 

 

4.3. Inspraak 
Het bestuur heeft mede dankzij het platform Mijn Buurt Assen en de facebookpagina  
van de wijkvereniging een breed bereik onder inwoners die zich betrokken voelen en  
willen inzetten voor het realiseren van een speeltuin. Het doel is een speeltuin te  
maken die zoveel mogelijk kinderen aanspreekt. Daarom is op een aantal manieren in  
inspraak voorzien: 
 
● We hebben ons door kinderen in Kloosterveen in de fase van het buurtinitiatief 

laten inspireren door op de inloopavond van Mijn Buurt Assen - over Spelen, 
Ontmoeten en Sporten in de wijk Kloosterveen - van 9 april 2019 te gaan staan. 
Daar zijn we in gesprek gegaan met kinderen en ouders over hun wensen en ook 
hebben we ze laten stemmen op verschillende speeltoestellen. Kinderen gaven 
aan graag veel te willen klimmen en glijden, ook een kabelbaan stond hoog op het 
lijstje.   

● Er is aan kinderen gevraagd  hun ideale speeltuin te tekenen.  
● Er is en wordt in gesprek gegaan met mindervalide kinderen en ouders van 

mindervalide kinderen om te kijken wat hun wensen zijn en hoe zij goed mee 
kunnen spelen.   

● Zodra duidelijk is hoeveel geld er opgehaald is, kunnen kinderen met hun ouders 
op onze website gaan stemmen op hun favoriete speeltoestel. De wensen die 
daaruit naar voren komen, worden meegenomen in het definitieve ontwerp! 
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4.4. Ontwerp 
Na overleg met het bestuur van de speeltuin en aan de hand van het programma van  
eisen in de hand is een grove schets voor de speeltuin gemaakt. Deze vormt de basis  
voor het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp zal afhangen van het bedrag  
dat uiteindelijk wordt opgehaald en het aantal en de grootte van de uiteindelijke  
speeltoestellen. Bij het uiteindelijke ontwerp zullen we ons laten leiden door de 
mooie provincie waarin we wonen en de schaapjes die nu op het terrein rondlopen. 
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4.5. Planning 
Voor de realisatie van de Speeltuin Kloosterveen wordt de volgende planning 
aangehouden: 

 
Wat Wanneer 

Aanschrijven fondsen en bedrijven September – december 2019 

Programma van eisen Augustus – september 2019 

Voorlopige schets en begroting September 2019 

Definitief ontwerp Januari 2020 

Start werkzaamheden op locatie Februari 2020 

Opening Speeltuin Kloosterveen April 2   April 2020 
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5. Financiën 
 

Mijn Buurt Assen heeft een startbudget van € 25.000,- ter beschikking gesteld. 
Daarmee zijn we er helaas nog niet. Een mooie grote speeltuin kost veel geld!  

 

5.1.  Financiële steun 
We zoeken via een aantal kanalen financiële steun: 

 
● Crowdfunding 

Onder de inwoners van Kloosterveen en de rest van Assen is een 
crowdfundingsactie gestart (www.doneerdoel.nl).  
 

● Fondsen 
Fondsen die onder andere aangeschreven zijn of nog aangeschreven gaan 
worden: Jantje Beton, Oranjefonds, ASN Foundation, Ruijgrok Stichting, Rabobank 
Noord-Drenthe, Samen buiten spelen, VSB Fonds, NAM, Univé en NSGK. 
 

● Sponsoren 
Bedrijven uit Assen zullen benaderd worden om bij te dragen aan de speeltuin. 
Dit kan zowel in geld als in een bijdrage in natura zijn. Er zijn diverse 
sponsorpakketten samengesteld, zie hieronder. De eerste aanvragen zijn binnen 
en afgesloten! 

 
De stichting heeft een ANBI status aangevraagd. Als deze verkregen is, wordt dit op 
de website geplaatst. Uw gift is dan aftrekbaar. 

  

http://www.doneerdoel.nl/
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5.2.  Begroting 
De eenmalige kosten voor de aanleg van de speeltuin zijn geraamd op ruim  
€ 100.000,-. Dit bedrag denken nodig te hebben om in ieder geval een aantal leuke 
speeltoestellen neer te kunnen zetten. Mocht er meer geld binnenkomen, dan 
kunnen er meer, hogere, snellere en coolere speeltoestellen geplaatst worden! 
Een globale onderbouwing van de huidige begroting: 
 
Lasten Raming incl. BTW (in euro) 

Speeltoestellen inclusief ontwerp 97.000 

Aanleg/installatie/hekwerk 24.000 

Bedrijfsvoeringskosten (o.a. verzekeringen) 2.000 

Marketing en communicatie 280 

Onvoorzien 6.700 

Totaal (incl. BTW) 129.980 

 
Baten Raming exc. BTW 

Bijdrage gemeente Assen (zeker) 25.000 

Subsidies en fondsen (onzeker) 95.000 

Crowdfunding (onzeker) 10.000 

Totaal 130.000 

  
De gemeente Assen zal na de opening van de speeltuin het onderhoud en beheer 
voor zijn rekening nemen. Dit is vastgelegd in de overeenkomst met de gemeente. Er 
is daarom geen geld voor onderhoud gereserveerd.  

 

5.3.Speeltoestellen 
De volgende speeltoestellen zijn nu in ieder geval begroot: 

 
- kabelbaan 
- twee heuvelglijbanen 
- een klimspin 
- speeltoestel voor peuters en mindervaliden 
- klimtoestel 
- nestschommel 
- survival parcours  

 
We zouden graag een groot speeltoestel neerzetten; een echte blikvanger die vanaf 
de weg ook zichtbaar is. De kosten van dit speeltoestel zijn € 62.000,- exclusief BTW. 
Dit toestel is nog niet begroot.  

 
  
 
 


