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[SPEELDERNIS- VRIJ SPELEN] 
De Speeldernis, natuurspeeltuin van het eerste uur, heeft de ambitie om fysiek uit te breiden op 
de huidige locatie in Rotterdam en zijn unieke filosofie elders te laten aarden.  
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Introductie  
Een natuurspeeltuin in een afgelegen hoek van Rotterdam, die al vijfentwintig jaar bestaat en 

jaarlijks meer dan 30.000 kinderen en ouders trekt, is op zich al opmerkelijk. In 2018 ruim 41.000. 

Maar de Speeldernis is meer.  

De Speeldernis wil zijn betekenis vergroten voor de stad Rotterdam en de circa 50.000 kinderen die 

opgroeien in wijken waar de omstandigheden voor hun ontwikkeling bepaald niet optimaal zijn. 

Rotterdam kent wijken waar nauwelijks groen te vinden is, waar buiten spelen moeilijk gaat en 

onveilig is. Precies in die gebieden zien we hogere cijfers voor obesitas, meer kinderen die niet 

ontbijten, veel meer kinderen die opgroeien in armoede, minder goede woningen met minder 

leefruimte, meer vochtproblemen, minder geïsoleerde en meer gehorige woningen en over het 

algemeen dichter bebouwde straten. De wijken kennen meer verkeersdruk, meer zwerfafval, minder 

frisse lucht en vormen door gebrek aan groen hittezones in de zomer. Deze stapeling van indicatoren 

zegt veel over de omstandigheden waarin de kinderen hier opgroeien.  

De (speel)druk is principe hoog. Dat wil zeggen dat in deze wijken een groot aantal gezinnen te 

vinden is, dat met veel kinderen in een te kleine woning leeft. Soms betekent dit, dat de kinderen zo 

veel mogelijk naar buiten gestuurd worden. Andere kinderen, vooral meisjes, worden juist binnen 

gehouden omdat het op straat niet veilig zou zijn. Als kinderen in hun woonomgeving niet vrij 

kunnen spelen, heeft dat nare consequenties voor hun ontwikkeling. Waar kinderen niet kunnen 

spelen en waar het in de woning te druk is, kun je ervan uitgaan dat de kinderen met leren in de 

knoop raken en zij geleidelijk leerachterstanden opbouwen. En dat ‘buiten zijn’ voor de jongeren al 

snel ‘op straat hangen’ wordt. Irritaties en meer onaangepast gedrag op straat maken dat het in deze 

wijken vaak wat onveiliger aanvoelt. Voor kinderen die zich kapot vervelen (geen geld, geen 

uitdaging) is de stap op een dwaalspoor zo gezet, als groepsgedrag in vandalisme of criminaliteit in 

elk geval nog wat spanning geven.  

Anderzijds is het is ook hip om in de stad te wonen. Jonge professionals, jonge tweeverdieners vaak 

die samen een leuk huis kopen en daarbij nog niet zo erg stilstaan bij het krijgen van kinderen, gaan 

het gebrek aan speelruimte later ook ervaren. Als er kinderen komen, dan moeten deze ouders op 

zoek naar speelplekken in de stad. Voor hen is de Speeldernis een aantrekkelijke plek gebleken. Ook 

de dagopvang, die veel kinderen van werkende ouders verzorgd, is in heel de stad  doorlopend op 

zoek naar veilige speelomgevingen.  
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Is dit hoe wij onze kinderen in de stad willen laten opgroeien? Dat is de vraag die De Speeldernis 

aan de samenleving stelt. En natuurlijk ook de vraag: wat kunnen we onze kinderen bieden als we 

daar samen (arm, rijk, privé of publiek) wat meer moeite voor doen? 

De Speeldernis heeft in zijn DNA de krachtige wens om kinderen in de stad in contact te brengen met 

de natuur als een vrije speel- en leeromgeving. Dat doel bereiken we wanneer we heel actief 

samenwerken met andere partijen. Organisaties, scholen, bewoners en overheden die in staat zijn 

om een stukje stad te mogen her-ontwikkelen, en om met meer speelnatuur iets positiefs voor de 

stad en de kinderen in de stad tot stand te brengen.  

 

De Speeldernis heeft door zijn pioniersgeest altijd een voorbeeldrol voor vele andere stedelijke 

natuurspeeltuinen gehad. De initiatiefnemers, medewerkers en het bestuur hebben daarbij steeds 

anderen geadviseerd bij ontwikkeling van speelnatuur, zodat dit onderwerp voor hen geen geheimen 

meer kent. Dat is een grote kracht van De Speeldernis. De filosofie en werkwijze van De Speeldernis 

wordt niet alleen door ouders en kinderen, maar ook door professionals zeer gewaardeerd. 

Ambtenaren, initiatiefgroepen, onderzoekers en educatieprofessionals maken graag gebruik van die 

kennis.  

De Speeldernis was een van de eerste natuurspeeltuinen van Nederland en werkt volgens een 

filosofie die is opgebouwd rond het leren, ontdekken en samenwerken van kinderen in de natuurlijke 

omgeving. De filosofie is in de vele jaren, waarin de vereniging een rol als sparringpartner voor 

andere initiatieven vervulde, tot een robuust geheel  van gerelateerde kennis en ervaring 

uitgegroeid. De Speeldernis is dus niet alleen een bijzondere speeltuin, maar een geheel aan kennis, 

kunde en inspiratie voor het Natuurlijk spelen en leren. De Speeldernis als inspiratiebron voor 

iedereen in Rotterdam en ver daar buiten, die de ontwikkeling van speelnatuur in de stad en 

natuurlijk leren op school wil stimuleren.  

Doelstellingen 

De Speeldernis bevordert de ontwikkeling van kinderen in het vrij-spelen-leren-doen, gebruikmakend 

van de natuur. Kinderen leren in de natuur en vanuit hun eigen natuur.  

De tijd is gekomen om de waarde(n) van de Speeldernis en de Speeldernisfilosofie beter toegankelijk 

en toepasbaar te maken voor partners, sponsors en publiek. En om de kennis van natuurlijk leren, 

onze de inspiratie en onze meerwaarde voor de kinderen op Rotterdamse scholen uit te dragen. 

Focus 
Voor de toekomst hebben we de ambitie om met onze methodieken een onmisbaar baken te zijn 

voor anderen. Vanuit een sterke basis, wil de Speeldernis de komende jaren zijn (tot heden tamelijk 

impliciete en bescheiden) voorbeeldrol op drie terreinen tastbaar te maken voor de samenleving: 
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1) Speelnatuur themapark. Uitbreiden, attractiever en gratis toegankelijk maken van de 

bestaande natuurspeeltuin als een Rotterdamse attractie voor gezinnen die het duidelijk met 

minder moeten doen.  

2) Met anderen samen meer speelnatuur in de stad brengen. Dankzij een programma van de 

gemeente Rotterdam en steun van bedrijven en organisaties, willen we in Rotterdam meer 

speelnatuur creëren rondom een aantal basisscholen. En hier bij actief de kennis van De 

Speeldernis toegankelijk maken voor anderen. 

3) De samenleving nog meer betrekken bij de educatie, de diverse activiteiten en evenementen 

van de Speeldernis. 

Heel bewust organiseren wij onze eigen inzet de komende jaren om de waarde van de Speeldernis in 

Rotterdam te laten zien. Alle initiatief is dienend aan deze drie sterk verweven ambities. Als 

vereniging hebben we in 2018 geïnvesteerd in de plannen voor de komende jaren. We zijn een 

extern communicatie-adviestraject gestart om de berichtgeving van de Speeldernis op een hoger 

plan te krijgen en we hebben een lid van de Rotterdamse Ploeg aangetrokken om ons te helpen bij 

de ontwikkeling van een stichting, een gevarieerde inkomstenspreiding en een 

donateurswervingsbeleid. 

Doelgroepen  

Kinderen die de Speeldernis bezoeken komen uit voornamelijk uit Delfshaven, met name uit de 

wijken in de omgeving zoals Spangen, Bospolder-Tussendijken, Nieuwe Westen en Middelland. Ook 

uit Rotterdam Noord (Blijdorp, het Oude Noorden) en Overschie weten ouders en kinderen de 

Speeldernis te vinden. De sociaal-economische status van deze kinderen en hun ouders is vaak laag. 

Armoede is een probleem voor veel ouders en beïnvloedt de ontwikkeling van de kinderen die 

opgroeien in deze omgeving negatief.  

Maar net zo goed komen kinderen uit gegoede milieus spelen. Dat zijn kinderen uit gezinnen waar de 

ouders wat meer milieubewust zijn, wat meer hechten aan het vrij spelen, of natuurlievend zijn. 

Bereiken van de doelgroepen 

Vereniging De Speeldernis is er in geslaagd om een succesvolle natuurspeeltuin te ontwikkelen die 

een landelijke voorbeeldfunctie heeft voor de ontwikkeling van speelnatuur. 

• Kinderen: we hebben circa 30.000 bezoekers per jaar. Met de Rotterdampas krijgen kinderen 

gratis toegang tot de Speeldernis.  

• Scholen: de Speeldernis adviseert Rotterdamse scholen bij het realiseren van een natuurlijke 

speelomgeving en het ontwikkelen van Natuur educatie in het curriculum. 

• Naschoolse opvang: Speeldernis verzorgt buiten speel lessen als naschoolse opvang aanbod, 

waarbij we kinderen spelenderwijs leren de natuur te gebruiken om zich te ontwikkelen.  
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• Kansen voor jongeren: jongeren die Speeldernis waarderen (bijv. omdat zij er als kind 

kwamen), willen we op ons eigen terrein helpen om hun ondernemendheid te versterken, 

onder meer door hen bijbanen en stages bij de Speeldernis te bieden.  

Historie 
Waar nu De Speeldernis staat, stond vroeger bouwspeelplaats De Botte Spijker. Rond het jaar 2000 

voldeed deze niet meer aan de eisen van de tijd. Enkele ouders uit het bestuur besloten toen om 

samen met de eigenaar, de dienst Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam, de bouwspeeltuin 

om te vormen tot een avontuurlijke natuurspeeltuin. 

Samen met kinderen, ouders en deskundigen op het gebied van natuur en spelen werd een 

conceptplan opgesteld voor de nieuwe speeltuin. De mening van de kinderen telde daarbij zwaar.  

Zij konden met behulp van een foto’s-enquête en maquettes hun speelvoorkeuren kenbaar maken. 

Op basis van al die wensen en voorwaarden ontwierp de initiatiefgroep een tuin met een mooi, 

heuvelachtig landschap en verschillende waterpartijen, die in de loop van 2001 en 2002 met de hulp 

van vrijwilligers, hoveniers en bezoekers werd aangelegd. In de zomer van 2002 werd 

Natuurspeeltuin De Speeldernis officieel geopend. 

De speeltuin bleek al snel een groot succes. De bezoekersaantallen groeiden van jaar op jaar. Naast 

kinderen uit de buurt weten tegenwoordig ook veel ouders uit de ruime omgeving van Rotterdam de 

weg naar De Speeldernis te vinden. Ook komen er veel scholen en groepen uit de kinderopvang. En 

een verjaardagsfeestje geven in De Speeldernis is inmiddels zo populair, dat we soms met 

wachtlijsten moeten werken! 
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Natuurspeelpark De Speeldernis  
De Speeldernis wil de speelattractie zijn voor alle Rotterdamse gezinnen die met armoede te maken 

hebben. We maken de natuurspeeltuin attractiever voor deze gezinnen.  Wij willen als speeltuin een 

recreatie-attractie zijn voor inwoners van Rotterdam, met een ambitie die vergelijkbaar is met het 

Plaswijckpark.  

Speeldernis gratis toegankelijk maken 

Kinderen die opgroeien in de directe omgeving van de Speeldernis weten deze zelf goed te vinden.  

Veruit de meeste kinderen komen echter samen met hun ouders. De Speeldernis is een heel beschut 

terrein en het toezicht is zo goed dat er zorgeloos gespeeld kan worden. De Speeldernis ligt echter 

wel middenin de grote stad. Veiligheid is een van de redenen voor ouders om mee te komen. De 

andere is het absolute spelplezier dat kinderen hier beleven (daar wil je als ouder bij zijn) en de 

betaalbaarheid van de attractie. Voor een tientje is een gezin met drie kinderen binnen! Ouders 

betalen twee euro entree, kinderen een euro.  

Die paar euro’s zijn voor gezinnen die met armoede te maken hebben toch nog een kleine drempel, 

is onze ervaring. Hen zouden we beter willen bereiken en meer willen bieden. De Speeldernis wil een 

unieke ervaring geven aan kinderen en ouders, waarvan de kinderen eigenlijk te vaak op straat hun 

eigen weg moeten vinden of binnen zitten. Kinderen zien een bezoek aan de Speeldernis echt als 

uitje, zijn er met elkaar urenlang bezig. Een bezoek aan de Speeldernis wordt dus nu al, meer dan 

even naar de speeltuin gaan, als een echte familie-attractie beleefd. Gratis attracties op een schaal 

die vergelijkbaar is met de Speeldernis bestaan nog niet of nauwelijks in Rotterdam (voor zover wij 

weten). Daarom willen we de Speeldernis voor deze gezinnen gratis toegankelijk maken én het 

aanbod en terrein aantrekkelijker maken voor alle kinderen die opgroeien in armoede. We zullen 

hierbij samenwerken met de voedselbank Rotterdam, stichting Jarige Job, het Jeugdfonds Rotterdam 

en diverse bewonersinitiatieven in de omgeving (zoals de Groene Connectie) om deze groep 

gezinnen een gratis familieticket aan te bieden. Een geweldig dagje uit in de Speeldernis én meer 

speelnatuur in de wijken waar zij opgroeien via ons groene speelpleinenbeleid biedt kinderen die 

opgroeien in armoede, duidelijk meer aansluiting bij andere kinderen, een gezondere levensstijl, de 

mogelijkheid zich motorisch te ontwikkelen en vooral heel veel gezond plezier.   

 

Wat er nodig is:  

• Om gratis toegang te realiseren en de veiligheid te garanderen en te monitoren is een 

realtime toegangssysteem nodig, zodat er meer spreiding bereikt kan worden. Er geldt een 

daglimiet van 750 kinderen per dag voor de Speeldernis. Met een uitbreiding en realtime 
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inzicht in het aantal bezoekers kan dat omhoog (bezoekers per jaar) doordat de 

openstelling meer gereguleerd plaats kan vinden (pieken neutraliseren, daluren aantrekkelijk 

maken).  

 

• De inkomstenderving van entree bedraagt vijftigduizend euro per jaar. Dat is een kostenpost 

waar we voor gecompenseerd moeten worden in het begin, maar de kans om een bekende 

Rotterdamse attractie zijn voor alle Rotterdamse kinderen die opgroeien in armoede, die 

vaak wonen in de meest versteende wijken van de stad, is een kans die we als samenleving 

niet mogen laten liggen.  

 

• Door samenwerking met de gemeente, werkgevers in de bouw/hovenier/tuinbouwsector en 

mogelijk lokale zorg- en welzijnsinitiatieven zullen we (gesubsidieerde) inzet  aanwerven en 

medewerkers in het onderhoud, service en toezicht aantrekken. We werken overigens niet, 

zoals veel andere speeltuinen, alleen maar met gesubsidieerde arbeidskrachten, maar die 

inzet is wel van belang om een dekkende exploitatie te houden en onze maatschappelijke rol 

binnen Delfshaven te versterken.  

Uitbreiding  
Ook hopen wij in de komende jaren in samenwerking met de gemeente Rotterdam, een uitbreiding 

in oppervlakte te realiseren door een aangrenzend gemeentelijk plantsoen in (deel) beheer te 

krijgen. Bij uitbreiding van het terrein ontstaan mogelijkheden voor enige herinrichting. Wat we dan 

graag maken, zijn een attractieve toegang aan de parkzijde die kinderen direct een belevingswaarde 

biedt en een goede toegangscontrole mogelijk maakt ook wanneer het druk is (denk aan de ingang 

van de Efteling). Wij denken een bomen-pad (actief en op hoogte) en een loopbrug (passief) vanuit 

het park en over het pad de watergang in het Roel Langerakpark. De oorspronkelijke ingang wordt 

dan de leveranciers- en rolstoelingang. Met bedrijven willen we samenwerken aan een attractieve 

informatievoorziening in het park en een opvallende ingang die aan de parkzijde tot de verbeelding 

spreekt.  

Ontvangstruimten realiseren 

De Speeldernis wil gemakkelijker groepen in de eigen sfeer ontvangen, informeren en met name 

activeren. De Speeldernis als een goed doel biedt bedrijven mogelijkheden aan om direct bij te 

dragen aan de attractiviteit van de Speeldernis als speelnatuurpark. In samenspraak met bedrijven 

willen we bijzondere ontvangstruimten ontwerpen en realiseren; te denken valt bijvoorbeeld aan 

grote professioneel gebouwde boomhut die ruimte biedt aan een gezelschap, een bijzonder 

toiletgebouw verscholen in een speelheuvel, enzovoort.  
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Uitbreiding van de Speeldernis biedt de mogelijkheid om enkele ontvangst (buiten) ruimten te 

realiseren. Daarmee kunnen we bezoekende gezelschappen beter faciliteren om hun groepsbezoek 

op het terrein vorm te geven. Daarmee kunnen we beter arrangementen bieden aan bezoekende 

groepen als schoolreisjes en verjaardagen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Inspiratiebeelden. Met meerdere 

ontvangstruimten zijn we beter geëquipeerd om 

bedrijven, gemeenten, schoolklassen en andere 

stichtingen te ontvangen en hen kennis te laten 

maken met de filosofie van de Speeldernis.   

 

 

Rol van Jongeren 

Een deel van de kinderen die groot werden in de Speeldernis, werkt er nu als medewerker. Zij 

vormen een enthousiaste en hechte poule oproepkrachten die onder leiding van ervaren, ouder 

personeel zorgdragen voor de verkoop van kaartjes en koffie, toezicht en de ontvangst van kinderen. 

Ook gaan zij creatief en ondernemend aan de slag bij de organisatie van schoolreisjes en de 

seizoensfeesten bijvoorbeeld.. Zij verkopen, repareren, maken schoon, halen hun BHV-diploma, 

ontvangen groepen, helpen bij kinderparticipatie en educatieactiviteiten bij bewoners in de buurt.  

De ervaring met deze groep jongeren is al met al ontzettend positief. We kijken steeds hoe we hen 

meer ruimte kunnen bieden in de bedrijfsvoering. Zij kunnen activiteiten begeleiden, zaken helpen 

regelen en verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het bereiken van de doelgroep kinderen 

die in armoede opgroeien. Zij leren al werkende dat armoede overal in de stad voorkomt, soms 

verborgen, soms evident. 

Rol van medewerkers van bedrijven 

Ook medewerkers van bedrijven komen in actie om leuke acties en evenementen te verzinnen voor 

verjaardagsfeestjes van kinderen die opgroeien in armoede, samen met de Speeldernis. Dat is 

althans onze wens voor de toekomst. Bij deze acties en evenementen kunnen bedrijven/organisaties 

de inzet van hun medewerkers als teamuitje aanbieden. De bedrijven en organisaties die mee 

organiseren dragen de kosten, de opbrengsten die worden gerealiseerd zijn voor de Speeldernis.  
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Rol van ons netwerk 

Wij verwachten dat er door het versteken van de dynamiek en de interactie met ons netwerk en 

achterban, meer steun vanuit de samenleving kan ontstaan, want het is leuk om te helpen als dingen 

lukken.  

1) We vragen bedrijven De Speeldernis te helpen om uit te groeien tot een echte Rotterdamse 

attractie. Financiële en/of sponsorsteun van donateurs, bedrijven en de gemeente 

Rotterdam is nodig om de Speeldernis te laten groeien. 

2) We vragen fondsen en de gemeente om ons te helpen om de Speeldernis een gratis 

toegankelijk speelpark te laten worden voor kinderen die opgroeien in gezinnen die te 

kampen hebben met armoede. 

3) Om dat ook te kunnen blijven doen in de komende jaren, gaan we samenwerking zoeken met 

sponsoren om het terrein steeds attractiever vorm te geven. 
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Speelnatuur in de stad 
Met alle kennis die de Speeldernis de afgelopen jaren als pionier heeft opgedaan, ontwikkelen we de 

komende jaren Speeldernis als merk en als topcoach bij het realiseren van Speelnatuur. 

In de afgelopen jaren was de Speeldernis onder meer al de kennispartner voor een tiental scholen in 

Rotterdam. Zes schoolpleinen zijn getransformeerd tot natuurlijke speelomgeving. Met deze scholen 

wordt ook invulling gegeven aan de ontwikkeling van buitenlessen en wordt de natuur in het gewone 

curriculum (taal, rekenen etc.) betrokken. Juist in de minder krachtige en versteende wijken van de 

stad helpen wij graag om speelnatuur tot stand te brengen. 

We zien dat speelnatuurpleinen kinderen helpen om de stadsnatuur dichtbij te blijven zien en te 

benutten. Spelenderwijs krijgen zij meer band met de natuur, die hun zinnen prikkelt, hen helpt 

risico’s in te schatten en hun motorische ontwikkeling prikkelt. De lessen helpen reflecteren op de 

ervaring, de schoonheid van het ontwerp en adaptief vermogen van de natuur (biologie, 

natuurkunde, buitengymlessen, tekenen, fotograferen etc.), zodat er veel door de kinderen geleerd 

wordt. We zien dat hun eigen ervaringen gevoel en waarneming meer gaan waarderen. We zien dat 

doordat zij in hun vrije tijd ook zelf meer de natuur in de stad gaan opzoeken (zoals spelen in het 

park, struinen langs de rivier, buiten sporten etc.) en met hun speelse enthousiasme hun ouders 

activeren om hen de natuur in te volgen. 

De rol van de Speeldernis  

Vanuit de adviesrol bij het gemeentelijke programma voor natuurlijke schoolpleinen (2015-2018) 

alsook vanuit de ervaring bij het ontwikkelen van De Speeldernis zelf, kan de Speeldernis 

sparringpartner zijn voor allerlei initiatieven die met natuurlijk spelen aan de slag willen. In 

onderwerpen als klimaatadaptie en het creëren van nieuwe natuur in de stad, denkt de Speeldernis 

op verzoek van de gemeente mee. Informeel soms, soms met een coördinerende rol. 

Zo werken we samen met de gemeente en schoolbesturen, om de schoolpleinen die daarvoor in 

aanmerking komen, te transformeren naar (Speeldernis) natuur. Met financiële steun van de 

gemeente Rotterdam mogen we meer scholen gaan helpen in hun ambitie om een natuurlijke 

schoolomgeving te creëren. Binnenkort gaan er weer drie scholen hun natuurlijke schoolplein 

feestelijk openen. Met het resultaat voor Rotterdamse scholen zijn we heel blij. 
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Samenwerking met Gemeente Rotterdam 

De gemeente Rotterdam wil en moet de stad meer groen te geven en klimaatadaptief. Eenvoudig 

gezegd, als het hard regent en de rivier staat hoog, dan moet de stad raad weten met water. Als de 

mussen van het dak vallen,  mogen  de bewoners van stenige wijken verschroeien. De balans in het 

stadsklimaat houden is heel belangrijk voor zowel de veiligheid als de gezondheid van de inwoners.  

De gebieden die het meest met deze transformatie te maken krijgen zijn precies de versteende 

wijken waar de speeldruk hoog is: de ruimte die een kind heeft om te spelen is daar beperkt. Dat 

heeft in de realiteit van Rotterdam, volgens cijfers van de GGD gevolgen voor de kinderen zelf.  

In die wijken liggen de cijfers voor obesitas, concentratie stoornissen en depressie onder kinderen 

veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Meer natuur waarin ruimte wordt geboden om te spelen, 

überhaupt meer plek om te spelen, helpt het welbevinden van kinderen te verbeteren. Dat klinkt 

logisch maar blijkt in de verdichtte stad nog een hele opgave om te realiseren.  

De Speeldernis mag daarbij helpen in projecten van de gemeente, zoals bij het project Groene 

Schoolpleinen en als sparringpartner bij de herinrichting van openbare pleinen in die wijken.  

Resultaat van de samenwerking 

Rotterdam wint door de nauwe samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, De Speeldernis en 

schoolbesturen en rondom basisscholen en op pleinen, aan levendige speelnatuur in kwetsbare 

woonwijken. Voor onze vereniging een uitgelezen moment om kennis met de gemeente uit te 

wisselen, dus ook meer informatie over wat er speelt in de stad te krijgen. Dit kan het begin zijn van 

een werkelijk partnerschap, toch tenminste in de periode dat dit beleid gevormd wordt en uitvoering 

krijgt. We zien voor ons hoe in de Rotterdamse samenleving, meer initiatief voor Speeldernis natuur 

in de stad, zich als een olievlek kan verspreiden.  

 

Een natuurlijke en beleefbare plek waar veel interactie plaats heeft (speelnatuur) verrijkt de 

woonomgeving en draagt bij aan een betere gezondheid, meer plezier en meer sociale inclusie van 

kinderen die er opgroeien. Het biedt kinderen die opgroeien in een versteende omgeving, duidelijk 

meer aansluiting bij andere kinderen en de Rotterdamse samenleving. 

Start Denktank Speelnatuur in de stad 

De Speeldernis neemt initiatief om kennis bij elkaar te brengen. Door haar pioniersrol bezit zij 

aantrekkingskracht voor onderzoekers. Verschillende overheden, universiteiten en stichtingen uit het 

buitenland bezoeken de Speeldernis en wisselen (objectief en waar mogelijk wetenschappelijk of 

door actie-onderzoek onderbouwde) kennis uit met de Speeldernis.  

Speeldernis raakt zo buitengewoon goed geïnformeerd over best practices (internationaal), leert en 

ontwikkelt ook zelf methoden. Dit is een van de redenen voor professionals in de sector om zich op 
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de hoogte te stellen van de laatste inzichten en uit te willen wisselen met de Speeldernis.  De 

denktank zal uiteindelijk misschien zelfs kunnen uitgroeien tot een expertisecentrum voor 

Speelnatuur in de stad, in Nederland en mogelijk zelfs daarbuiten. 

Rol van ons netwerk  

Met onze denktank geven we invulling aan de adviesfunctie voor overheden en schoolbesturen. De 

gemeente Rotterdam doet beroep op kennis van de mensen in de Denktank en neemt daar ook zelf 

in deel. We onderhouden nu al nauwe contacten met ambtenaren op verschillende beleidsterreinen 

en werken graag mee aan de ambities van de stad. We nemen initiatief voor een serie 

ontwikkelsessies met de Gemeente Rotterdam. De gemeente denkt met de Speeldernis niet alleen 

na over de aanleg, maar zeker ook de kostenontwikkeling voor onderhoud, vrijwillige inzet van 

bijstandsgerechtigden, een participatie programma voor de wijk enzovoort. 

Bijlage: 

Proces en criteria Groene Schoolpleinen. 
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Communicatie 
 

Merkwaarde ontwikkeling 
De kracht van een sterk merk in een tijd van een overmaat aan communicatie, daar gaat het om. Als 

kleine organisatie met grote ambitie zijn tijd en geld in de afgelopen periode met name besteed aan 

investering in de kwaliteit van de organisatie, het kennisaanbod en de fysieke speelomgeving.  

In de nabije toekomst willen we minder afhankelijk zijn van fondsenwerving en op basis van een 

sterk productportfolio zelfstandig de benodigde inkomsten realiseren die een duurzame 

doorontwikkeling en groei mogelijk maken.  

De Speeldernis gaat een volgende fase in. Om het succes dat ze voor ogen heeft mogelijk te maken, 

moeten ook de kracht van communicatie en marketing beter worden benut. Er is reeds geïnvesteerd 

in het helder maken van de essentie van het merk De Speeldernis. Ook de missie en visie zijn 

aangescherpt en zullen nadrukkelijker worden uitgedragen in zowel gedrag als communicatie. Een 

sterk merk maakt, dat mensen herkennen waar je voor staat waardoor een hechtere band wordt 

opgebouwd dan via marketing mogelijk is. Het geeft richting aan acties, productontwikkeling, 

partnership en communicatie. 

Een merkstrategie is de basis voor alle aspiraties en het realiseren van het gedroomd potentieel. Dit 

is het moment om, ondanks dat het reeds eerder intern erkend werd, een krachtige eenduidige 

merkstrategie neer te zetten. Het opnieuw formuleren van Missie en Visie was stap een. Bij stap 

twee kunnen we financiële hulp gebruiken om de volgende activiteiten op te pakken: 

A. Helder maken van de waarden van zowel de organisatie als het kernteam 

Het resultaat: Sterke richtinggevende merkwaarden zijn voor iedereen helder, dan draagt dit onder 

andere bij aan; 

- de basis van de bedrijfscultuur, zichtbaar in de Speeldernis  

- het op één lijn krijgen van het team, zichtbaar in de Speeldernis 

- het aantrekken van passende vrijwilligers / personeelsleden, 

- het maken van kritische keuzes, bijvoorbeeld in assortiment en duurzaamheid 

- het vinden van de juiste klanten, partner organisaties en gesprekspartners, 

- storytelling, 

- productontwikkeling en merk activatie. 
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B. Consistentie aanbrengen in merkbeleving 

Het resultaat: maximale merk herkenning, dit draagt bij aan loyaliteit omdat alles “klopt” Dit gaat 

verder dan een logo of lettertype en betreft onder andere; 

- tone of voice, 

- stijlkeuze voor fotografie en video uitingen, 

- sfeer in De Speeldernis, 

- de stijl van alle online en offline communicatie uitingen is in lijn met het merk en haar 

kernboodschap. 

Community building 
Mensen hebben een aangeboren behoefte om relaties aan te gaan. Of zoals Psychologen Roy 

Baumeister en Mark Lear* het beschrijven in hun ‘belongingness hypothesis’: mensen hebben een 

psychologische basisbehoefte om zich nabij verbonden te voelen met anderen. Zorgen voor en 

liefdevolle banden vormen met mensen die dicht bij je staan zijn een belangrijk deel van menselijk 

gedrag. Belongingness staat voor het gevoel ergens thuis te horen, de behoefte aan liefde, affectie, 

onderdeel uitmaken van een groep. De Speeldernis herkent nu al de betrokkenheid van groepen die 

zich emotioneel betrokken voelen bij de Speeldernis.  

Het resultaat: oprechte betrokkenheid bij de filosofie van de Speeldernis erkennen en omzetten in 

kansen die bijdragen aan de missie. De community gericht uitbouwen en de potentie die deze groep 

herbergt actief benutten bij het ontwikkelen van producten, diensten en speciale acties. De 

emotionele betrokkenheid maakt leden van de community tot een belangrijke groep loyale 

stadsbewoners, waaraan we niet voorbij mogen gaan. 

C. Netwerkactivatie 

In de geschiedenis van De Speeldernis is een bijzonder gevarieerd en groot netwerk opgebouwd van 

onderzoekers, trainers, beleidsmakers, pedagogen en natuurwerkers, ambtenaren, particulieren, 

buurtinitiatieven, Rotterdamse stichtingen, jongeren en ouders die een band hebben met 

Speeldernis enzovoort.  Met dit netwerk willen we veel meer gaan doen gekoppeld aan het merk de 

Speeldernis. Aan dat netwerk kunnen anderen veel hebben en via het netwerk kunnen wij de steun 

uit de samenleving voor onze activiteiten vergroten. Het resultaat: inzicht en activatie van de 

netwerkpartners die nodig zijn voor het realiseren van de ambitie. (missie).  

* Heel duidelijk willen we meer samenwerken met bedrijven om samen sferen in Speeldernis 

/ assortiment / ontvangstruimten te scheppen.  

* Heel duidelijk willen we ons netwerk betrekken bij de behoefte aan Speelnatuur en content 

voor Natuurlijk Leren in het onderwijs, bij de Rotterdamse basisscholen. 
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Communicatie middelen ontwikkelen 
Eindresultaat: nieuwe informatie pakketten, middelen en media worden in lijn met de merk strategie 

ontwikkeld.  

Rol van ons netwerk 

Om meer hulpaanbod van bedrijven en organisaties en vrijwilligersorganisaties naar ons toe te laten 

komen, is het van belang dat mensen hun sympathie voor de Speeldernis omzetten in een soort 

scoutende rol. We willen mensen met een zekere goodwill helpen opdat zij zich bewust worden van 

wat de Speeldernis nodig heeft en/of waardeert, zodat zij actief hun kennissen aan de Speeldernis 

willen knopen. Alle mensen die de Speeldernis kennen zijn belangrijk om een toestroom van kansen 

en concrete hulp naar het team van de Speeldernis te leiden.  

 

     

 (Foto AD: artikel over kinderen die  

steeds minder buitenspelen) 
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Projecties 
 

Ontwikkeling en prioriteitstelling 

 

Herkenbaarheid van de Speeldernis 

Voorbereiding door bestuur 

Q1 2019 Visie ontwikkeling, organisatie, bestuur en communicatie. 

  Communicatie advies (werk derden) 

  Plan ontwikkeling en advies donateurswerving (werk derden)  

Q2 2019 Start maken met interne wijzigingen en waarden zichtbaar maken in De Speeldernis 

Q1  2020 Oprichten stichting Speeldernis, ten bate van sponsorships en MVO merk 

 

 

Attractiever maken Speeldernis 

 

Q1  2019 start lobby bij overheid voor attractiever maken Speeldernis voor de doelgroep 

Q4 2019 uitwerken communicatie strategie bij deze plannen 

Q1 2020 start grondige aanpak van de communicatiemiddelen 

Q3 2020 hopelijk kan dan de eerste spade de grond in voor uitbreiding Speeldernis 

Speelnatuur in de stad 

 

Q1-Q4  2019  in opdracht van gemeente als sparringpartner voor scholen met wens Speelnatuur. 

Q2  2019 oriëntatie op wensen, verwachtingen van gemeente en schoolbesturen 

Q2  2019 subsidie regeling Groene Schoolpleinen, vorm geven met de Gemeente Rotterdam 

Q2 2019 formaliseren en uitvragen van het netwerk, voor de denktank Speelnatuur in de stad 

Q3  2019 openstelling subsidie regeling voor scholen met Speelnatuur ambities 

Q3 2020  Start bij geselecteerde scholen met gemeente, plein transformeren tot Speelnatuur  

Q3  2020 Speeldernis Scholen als programma introduceren (kwaliteitskenmerken) 
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Draagvlak ontwikkeling in Rotterdam  

 

Programma Groene schoolpleinen 

Ian Mostert (hoofd Speeldernis) is in de periode 20115-2017 projectleider geweest van het 

programma Groene Schoolpleinen, een praktijkonderzoek met onder ander BOOR basisscholen in 

opdracht van de gemeente Rotterdam. Doel was te verkennen via welke weg schoolbesturen de 

omgeving van hun scholen duurzaam kunnen transformeren tot een natuurlijker schoolomgeving.  

De Gemeente Rotterdam heeft de Speeldernis ook al gevraagd mee te denken over het vergoenen 

van openbaar toegankelijke pleinen in de stedelijke omgeving.  

Verder kijken we hoe we de natuurlijke omgeving kunnen betrekken in het onderwijs. De lessen van 

docenten in de relatie met de omgeving van de school. De eerste scholen (die hun schoolplein 

getransformeerd hebben) implementeren het Natuurlijk leren al in hun lesprogramma. 

Hoge betrokkenheid 

Veel hoogopgeleide ouders in Rotterdam kennen en waarderen de Speeldernis en bezoeken deze 

met kinderen en bij kinderpartijtjes. In de relaties voor de te vormen denktank zit bovendien veel 

kennis en ervaring van mensen die zich interesseren voor het natuurlijk leren en de natuuromgeving 

die we als samenleving aan kinderen kunnen bieden. De hoge betrokkenheid van particulieren bij de 

Speeldernis kan daarmee steeds gevoed worden. Dit gegeven kan een zeer waardevol asset blijken 

bij het betrekken van de samenleving bij het verspreiden van de informatie over plannen van de 

Speeldernis en de componenten waaraan de overheid als ontwikkelpartner, bedrijven en 

organisaties als sponsor en teams (MVO bedrijfsuitje) met hun tijd en inzet aan kunnen bijdragen. 

Financiering 

De Speeldernis moet hierbij in kostendekkende functies denken. We investeren in functies die de 

potentie hebben meer voor de organisatie op te leveren dan dat de mensen aan salaris kosten. 

- Kiosk medewerker (cateringontvangsten, kiosk draaien) 

- jongeren en evenementen team van oproepkrachten (ontvangsten en flexibiliteit) 

- onderhoudsmedewerkers (SROI-gesubsidieerde arbeid) 

- scholen medewerker De Speeldernis Club (educatie aanbod aan scholen) 

- adviseur/projectleiding Speeldernis Advies voor Gemeente: vergroenen (school)pleinen 

- Speeldernis denktank: eigen investering in organisatiekracht 

 

We zullen duidelijk een gevarieerde vorm van steun en bronnen van hulp vinden in de samenleving. 

Gratis Toegankelijk maken van de Speeldernis dankzij 

Fondsen: toegangsbeheer ontwikkelen / team versterken 
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Gemeente: uitbreiding Speeldernis Natuurspeelpark  

Bedrijventeams: medewerker inzet bij Speeldernis en Speeldernis Scholen 

Sponsoren: attracties realiseren in Speeldernis Natuurspeelpark, materialen Speeldernis scholen 

 

Juridisch kader 

Vereniging gegevens 

Natuurspeeltuin "De Speeldernis" 

Roel Langerakweg 25, 3041JK Rotterdam 

Telefoonnummer 0104158583  

info@speeldernis.nl 

www.speeldernis.nl 

 

De vereniging is geregistreerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam d.d. 14 maart 1983 en 

ingeschreven onder KvK nummer 40344187.  

De activiteiten van de vereniging zijn ingedeeld volgens de SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk / 

Sociaal-cultureel werk 

De vereniging is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling voor de belastingdienst onder 

nummer RSIN 816547087, waardoor giften aan de stichting voor particulieren, bedrijven en 

organisaties kunnen gelden als aftrekpost voor belastingen.  

Bestuur 

Het bestuur van de vereniging is gezamenlijk bevoegd en wordt gevormd door de onderstaande 

bestuursleden. De laatste mutatie in het bestuur dateert van september 2017. Thans wordt 

uitgekeken naar een bij de ambities passende vertegenwoordiging door een vierde en vijfde 

bestuurslid.  

Voorzitter en Secretaris: Kuijpers, Philip James Maria   
Penningmeester:  Riemer, Franck Alexander  
Algemeen bestuurslid:  Wits, Elske  
 

Referenties 

Marianne van den Anker  Lid van het bestuur van BOOR basisscholen  
Kees Dorst Researcher Co-creatie en innovatie voor SDG’s van Verenigde Naties 
Miranda Nauta Buitenruimte Projectadviseur voor Gemeente Rotterdam 

http://www.speeldernis.nl/

