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Project Struunspeeltoen 

 
Beschrijving project 
Doel van het project is het omvormen van een oude kale speeltuin tot een multifunctioneel 

natuurspeelveld in Zuurdijk. Het bevordert de gemeenschapszin en de natuur beleving voor jong en 

oud. En ook is er zodoende een natuurverbinding tussen speelveld en dorpsbos. Het is een 

ontmoetingsveld voor iedereen in Zuurdijk.  

 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 10.000  

 

“Een ontmoetingsveld voor jong en oud” 
 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
In 2016 is de werkgroep gestart. Vrij snel waren de subsidies rond. Ook van de NAM is geld gekregen 

(er zit een koppeling tussen dit geld en provinciale subsidie: de toetsing was hetzelfde). Er is gelijk 

gestart met het voorbereidend werk (tot maart 2017). Het is een prachtig terrein geworden met 

zonspeelveld, bomen, tegels, heuvels, het bloemweide graszaad is nu gezaaid.  

 

Het project is nog niet helemaal klaar. Er moeten nog tegels en een muur geplaatst worden. In de 

tussentijd komen er al wel veel meer kinderen spelen. Ook worden er al natuurworkshops gegeven.  

Er is bijvoorbeeld een bijenmuur samen met de kinderen gebouwd (klei uit de wading gemengd met 

schelpenzand).  

 

De opening is voor of na de zomervakantie 2018. Het idee voor deze opening is dat alle kinderen uit 

het dorp een taart bakken en zoveel mogen eten als zij willen. En een poppenspeelster komt het 

festijn opleuken.  

 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
De projectgroep is in 2016 gestart en bestaat uit een vijftal leden. Gemiddelde tijdsinvestering is 

ongeveer één dag per week vanaf het startmoment (de één wat meer dan de ander). Soms is het 

lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen. Het potentieel is namelijk niet heel groot, vanwege de 

grootte van het dorp.  

De samenwerking met gemeente de Marne is uitmuntend, de natuur en milieuman is goed en de 

lijnen zijn kort.  

 

Verrassingen: iemand kwam in het dorp wonen en heeft kleinkinderen, zij komt nu ook werken als 

vrijwilliger. En leert ineens heel veel mensen kennen. Ook mooi is het om alle kinderen te leren 

kennen. Op een werkdag voor volwassenen met kinderen kwam er een kind met feestjurk in 

kaplaarzen. Dit kind werkte keihard met plezier mee.  

 

Financiën: Het totaalproject kost rond de 30.000 euro. Het geld van de provincie is al besteed. 

 

De gouden tip  
Kijk goed in je dorp welke deskundigheid je al in huis hebt (wie is waar goed in).  

Bezint eer je begint …. Arbeidsintensief traject. 


