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Project Natuurspelen Vosholen 
 

Beschrijving project 
Twee bewonersverenigingen hebben het initiatief genomen om het bosje ‘het Croonhoven’ aan de 
rand van de wijk Vosholen op te knappen. Omdat er voor kinderen in de wijk niet veel ruimte is om 
buiten te spelen wordt er in samenwerking met Stichting belevingscollectief gewerkt aan 
speelmogelijkheden voor diverse leeftijden. Hierbij is er aandacht voor de natuur, er worden 
natuurlijke materialen gebruikt. De speelattributen worden gebouwd met natuurlijke 
materialen, zoals boomstammen. Het voetbalveldje is reeds gerealiseerd met eigen middelen 
in samenwerking met de gemeente.  
 
Het onderhoud wordt door ouders, samen met de kinderen, gedaan. En ook is het idee om te 
voorzien in een honden ontmoetingsplek. De plek wordt een sociale ontmoetingsplek voor jong tot 
oud.  
 
Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 10.000 
 

“De speelattributen worden gebouwd met natuurlijke materialen, zoals 
boomstammen” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Dit project was nodig omdat er in de wijk geen trottoirs zijn, voor kleine kinderen is er alleen een 
speeltuin. Voor oudere kinderen was er niks, door deze plaats aan de rand van de wijk hebben zij ook 
hun eigen plek. Voor de komst van deze buitenspeelplaats waren er bijna geen kinderen op straat. 
Nu zijn er meer kinderen die buiten op straat spelen, vooral in de oudere leeftijdsgroep. Er is een 
ontmoetingsplek voor alle inwoners gerealiseerd. 
  
Het project is bijna afgerond. Zaterdag 19 mei 2018 is het laatste stuk gebouwd en dan is er een 
feestelijke opening. Daarnaast is er nu toestemming voor 10 jaar van de gemeente, maar ze willen 
deze plek graag in hun bezit hebben.  
 
De initiatiefnemers zijn erg tevreden over het project tot nu toe. Bijna alles hebben ze kunnen 
realiseren met vrijwilligers. Alleen voor het waarborgen van veiligheid, de certificaten van de 
speeltoestellen is er een professional ingezet. Alles ging goed, verrassend was de hoge opkomst van 
jongeren, ze vonden het erg leuk. Daarnaast was het contact met de provincie prettig, er werd snel 
en adequaat gereageerd en mede door de betrokkenheid werkte dit top.  
 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Er waren ongeveer vierentwintig vrijwilligers betrokken bij het project die gemiddeld twee 
zaterdagen per maand (16 uur per maand) aan tijd hebben geïnvesteerd. Daarnaast is er ongeveer 
23.500 euro in dit project geïnvesteerd. 
 
Dit project levert veel blije gezichten op. Er is meer saamhorigheid in de wijk, niet alleen onder de 
jeugd. Naast dat dit project een speelruimte biedt, is er ook gelegenheid voor mensen om hun 
honden daar uit te laten of een rondje te joggen. Oftewel het project heeft een ontmoetingsplaats 
voor de wijk opgeleverd. 
 



 
 

De gouden tip  
Maak het spannend, en vooral: betrek jongeren bij het plan, probeer niet voor hen te denken. 
 

Meer informatie?  
Neem dan contact op met Hendrik de Jonge (hendrikdej63@gmail.com) 
 


