
 

Projectplan herinrichting speeltuin  

aan de Kamp in Holwerd 

 
Een initiatief van dorpsbelang Holwerd 

versie 1, november 2019 

 



1. Inleiding 
De speeltuin in een dorp weerspiegelt de leefbaarheid in het dorp. Het zou een plek moeten 
zijn waar dorpsbewoners met jonge kinderen elkaar ontmoeten. Helaas is de speeltuin aan 
De Kamp in Holwerd op dit moment niet geschikt voor kleine kinderen en zijn er maar een 
beperkt aantal speeltoestellen aanwezig, waardoor er nog grote lege oppervlaktes zijn.  
 
Vanuit dorpsbelang is daarom een oproep op Facebook geplaatst. Al snel vormde zich een 
groep enthousiaste Holwerters om het plan, om de speeltuin opnieuw in te richten, verder 
uit te werken. De volgende personen nemen deel aan de projectgroep: Berber-Rinskje 
Ferwerda, Adrie van Slooten, Nynke Wijma, Mariska Reitsma en Pieter van der Weij. Vanuit 
het dorpsbelang zijn Arnoud Haitsma en Tineke Hoekstra aangeschoven.  
 
Samen hebben we een plan opgesteld voor de herinrichting van de speeltuin aan De Kamp in 
Holwerd. Al snel bleek dat de huidige speeltoestellen zijn verouderd. Er is dan ook een plan 
opgesteld om de huidige speeltoestellen in zijn geheel te verwijderen en een hele nieuwe 
speeltuin in te richten. Dit plan is terug te vinden in bijlage 1 van dit document. Het doel is 
om een speelplek te realiseren voor kinderen in de leeftijd tot 10 jaar.  
 

2. Begroting 
In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de kosten die de realisatie van de 
herinrichting van de speeltuin met zich mee brengt. Daarnaast zitten er een groot aantal 
vrijwilligers uren in dit project. We hebben als projectgroep al een aantal keren bij elkaar 
gezeten voor het opstellen van het herinrichtingsplan en op dit moment wordt er hard 
gewerkt om de financiële middelen bij elkaar te krijgen. Vervolgens zullen er uren worden 
gestoken in de realisatie van de herinrichting. Al met al heel veel onbetaalbare 
vrijwilligersuren. 
 

Kostenomschrijving Bedrag (incl. BTW) 

Beplanting € 545,00 

Inplanten € 447,70 

Bemesting € 76,23 

Verwijderen oude toestellen € 907,50 

Egaliseren vrijkomende poergaten € 605,00 
 

Aanbrengen betonnen kruipbuis € 302,50 

Frezen van oude zode € 302,50 

Egaliseren frezen en inzaaien met gazon gras € 1.815,00 

Aanpassen bestaande bestrating en aanbrengen gekleurde tegels € 1.512,50 

Nieuwe speeltoestellen € 38.419,92 

Picknickset € 1.176,12 

Parkbank 2 stuks € 784,08 

Gekleurde betontegels 40 stuks € 280,24 

Klic melding € 108,90 

Montage  € 9.506,97 

Totale kosten € 56.790,16 



3. Hoe gaan we dit financieren? 

Helaas zijn we als Dorpsbelang Holwerd niet in de luxe positie om al deze kosten voor onze 
rekening te nemen. We zijn als projectgroep op dit moment dan ook druk bezig om op de 
volgende manieren het geld bij elkaar te krijgen: 

 In het voorjaar van 2020 zal er een sponsorloop voor de kinderen uit het dorp 
worden georganiseerd. 

 Er komt een groot speeltuinfeest met activiteiten waarvoor entree zal worden 
gevraagd. Hierbij kunt u denken aan schminken, workshops, ponyrijden, een mini 
fotoshoot en natuurlijk mag een springkussen hierbij niet ontbreken. 

 Statiegeldactie supermarkt Coop Verbeek Holwerd. 

 Alle ondernemers van Holwerd en omstreken zullen een sponsorverzoek ontvangen.  

 Er zullen subsidies worden aangevraagd bij diverse fondsen. 
Het eerste geld is zelfs al binnen. Een statiegeldactie bij supermarkt Coop Verbeek heeft  
€ 350,00 opgebracht voor het aanschaffen van een vogelnestschommel. We hebben met de 
Rabo ClubSupport actie vanuit de Rabobank een bedrag van € 565 ontvangen. En een aantal 
lokale ondernemers hebben aangegeven om werkzaamheden als het weghalen van de oude 
speeltoestellen en het grond- en straatwerk kosteloos te willen verrichten. 
 
Door middel van de foto’s in bijlage 2 geven we u nog graag een impressie van de huidige 
speeltuin aan De Kamp in Holwerd.  



Bijlage 1: herinrichtingsplan 



  

Een grote open ruimte met dubbele 

schommel, duikel, wip, wipkip, 

glijbaan, picknicktafel en veel loze 

ruimte.. 

 
Verouderde 

speeltoestellen en 

picknicktafel 

 

Bijlage 2: impressie van de huidige speeltuin aan De Kamp in Holwerd 
 



  

Wij kunnen niet 

op de glijbaan 

komen….  

Maar gelukkig is Nynke onderweg. 

 

Nynke neemt altijd een ladder mee 

naar de speeltuin om de kleintjes 

bovenop de glijbaan te helpen. 

 
Eénmaal boven blijkt het toch niet 

veilig te zijn. Het plateau van de 

glijbaan is klein en aan alle kanten 

open. De trap er maar weer bij om 

vallende kinderen te voorkomen.. 

 



  

Een wipkip, eindelijk iets 

waar de kleintjes wel zelf op 

kunnen spelen. Maar 

ondertussen zijn de wat 

oudere kinderen uitgespeeld 

en willen ook graag op de 

wipkip… 

Fardau (6 jaar): een schuine rekstok..  

Het lukt mij niet om daar een koprol op te maken .  

Eimer geniet van de 

kinderen om hem heen, 

maar kan nu niet 

meespelen. Door een 

vogelnestschommel te 

plaatsen is samen spelen 

wel mogelijk! 

Een veel te grote en zware wip..  



  

Verstoppertje 

spelen lukt niet 



 


