
   
 
   

Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 2017 

Initiatief Speeltuin Zijldijk 
 

Beschrijving project 
Het doel van het project is om de leefbaarheid voor kinderen met en zonder beperking te realiseren 

en te behouden in Zijldijk. Dit wordt gedaan door middel van het opzetten van een goede speeltuin.  

 

In Zijldijk is een grasveld met een aantal speelvoorzieningen, genaamd ‘Ons Hörntje’ (Ons Hoekje). 

Ook kinderen met een beperking, vanuit de zorginstelling Juneco, maken gebruik van ‘Ons Hörntje’. 

Hierdoor komen kinderen met en zonder beperking met elkaar in contact. Echter, niet alle 

speelvoorzieningen zijn toegankelijk voor kinderen met een beperking en niet alle speeltoestellen 

zijn even veilig.    

 

Daarbij bleek uit recentelijk onderzoek van de gemeente dat de speelvraag van kinderen ook is 

veranderd. De kinderen vinden het niet meer uitdagend en elke vorm van (natuur)educatie 

ontbreekt in de speeltuin.   

  

Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 10.000 

 

“Elk kind heeft recht op meer dan alleen een ‘wipkip’ als speelplek” 
 
 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
De voormalige speeltuin was afgekeurd door de gemeente Loppersum. De gemeente geeft per kind 

geld voor een speelvoorziening maar vanwege het lage percentage kinderen was er alleen nog een 

‘wipkip’. De speeltuin is inmiddels klaar. 

 

De kinderen uit de omliggende dorpen maken er nu ook gebruik van. De dorpskinderen ontmoeten 

elkaar nu bij de speeltuin. Ook zorgt het voor ontmoeting tussen volwassenen. Het project geeft 

saamhorigheid, omdat je samen hebt gewerkt. Het groen wordt bijgehouden door volwassenen. 

Het project is van, met en door het dorp.  

 

Verassend was dat de dorpsbewoners zich vrijwillig hebben ingezet voor een goede realisatie van de 

speelruin. Vooral de mensen die geen kinderen hebben, en die toch hebben geholpen, was  

verrassend. 

 

Wat minder goed ging, was de doorlooptijd. Dat wil zeggen het hele traject vanaf idee totdat het geld 

binnen is en tot aan het realiseren van de speeltuin. Er is veel wachttijd tussen de bedrijven door. 

Bijvoorbeeld: levertijd toestellen, reactie van gemeente etc. 

 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Er was een trekkersgroep, maar uiteindelijk heeft het hele dorp mee gedaan. Gemiddelde inzet zal 

ongeveer 10 uur per week geweest zijn. En het project is in 1 jaar gerealiseerd.  

 

 

 



   
 
   

De gouden tip  
Doorzettingsvermogen. Als je het wilt lukt het. Sommige regels moet je je op aanpassen andere 

regels moet je soepel mee omgaan. Blijf in contact met alle betrokken partijen. Zorg dat je goede 

contacten hebt.  

 

Meer informatie?   
U kunt contact opnemen met Jeanne Caspers (jeannecaspers@gmail.com) 


