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Algemeen, inleiding 
Een speeltuin voor jong en oud 
Speeltuin Weerestein is opgericht in 1951, er zijn momenteel 5 bestuursleden en 
totaal zo'n 32 vrijwilligers actief voor zo’n 120 lid-gezinnen. 
Ieder jaar worden er tal van activiteiten georganiseerd voornamelijk voor de jongeren 
tot en met 12 jaar.  

 
Het 'buitenspeelseizoen' begint elk jaar officieel op paaszaterdag en eindigt rond 30 
september. Enkele voorbeelden van de buitenactiviteiten zijn het Paaseieren zoeken, 
de speeltuindag, de kampeernacht, een barbecue ect. Voor het seizoen 2007 staan er 
maar liefst 20 evenementen op de agenda. 
Het lidmaatschap kost per gezin momenteel € 18,50 per jaar (ongeacht het aantal 
kinderen per gezin).  
 
Sterk aan de speeltuin gelieerd is de Kaartclub Weerestein. Vanaf september tot 
begin mei is er elke vrijdagavond gezellig klaverjassen in een onderling 'competitie' 



verband. Verder is het clubgebouw voor leden beschikbaar voor vergaderingen, 
feestjes, clubs, of andere activiteiten. 
In de afgelopen 54 jaar zijn er steeds vele, vele vrijwilligers actief geweest om de 
speeltuin op te bouwen, uit te breiden, te onderhouden en in stand te houden. Er zijn 
teruglezend in de jaarboeken en verslagen ook veel dingen gebeurd. Er zijn verhalen 
bekend van mensen die elkaar er hebben ontmoet als spelend kind, in het clubgebouw 
zijn verloofd, getrouwd en nu na 25 jaar nog steeds in bijvoorbeeld de kaartclub of 
knutselclub actief zijn.  
 
Huidige situatie 
Het jaarprogramma is de laatste jaren weer vol activiteiten die in de kranten, posters, 
de website en in het kleurige jaargidsje vermeld staan. 
De laatste 3 jaar was er daardoor ongeveer 25% ledengroei, en een flink aantal (16) 
nieuwe vrijwilligers in 2005, en 12 nieuwe in 2006.  
De toekomst ziet er goed uit. 
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web: http://speeltuinweerestein.tk 



Renovatie Speeltuin Weerestein Hillegom 
Plan 2006 
 
Op 29 juni 2005 is de speeltuin door de firma Repcon geïnspecteerd op veiligheid. 
Uit het inspectierapport is gebleken veruit de meeste speeltoestellen niet meer voldoen aan 
de hedendaagse veiligheidseisen en moeten worden aangepast of vervangen. Ook de NUSO 
(Ned. Org. Van Speeltuin Organisaties) heeft een aanbeveling opgesteld. 
In 2006 heeft het bureau Kinderspel.be ook nog een rapport met aanbevelingen en een risico-
inventarisatie gemaakt.  
In de aanbevelingen werd vermeld dat enkele speeltoestellen teveel gevaar opleveren om nog 
verantwoord opengesteld te mogen worden en per direct buiten gebruik dienen te worden 
gesteld. “Het aanbieden van deze onveilige toestellen is wettelijk gezien een onrechtmatige 
daad”. Mede hierdoor heeft het speeltuin-
bestuur besloten deze speeltoestellen per 
direct te verwijderen.  
Gevolg is dat de speelwaarde van de speeltuin 
momenteel ver beneden niveau is. Deze situatie 
kan de speeltuin niet lang volhouden. 
Gemeente Hillegom zag dit ook en stelde 
hierom een tijdelijke voorziening beschikbaar 
in de vorm van een (bescheiden) klimtoestel 
met glijbaan, die later in de openbare ruimte 
geplaatst gaat worden. 
 
 
NUSO Stappenplan en het deltaplan speeltuinrenovaties, 
In het voortraject is contact geweest met de NUSO die speciaal voor dit soort situaties een 
deltaplan speeltuinen en een bijbehorend stappenplan (bijlage) beschikbaar heeft, en in het 
traject van advies kan dienen. 
Dit stappenplan en de bovengenoemde 2 rapporten zijn als basis gebruikt bij het maken van 
een ontwerp voor de renovatie. 
Het originele NUSO stappenplan vind u in de bijlage, hieronder een overzicht hoe speeltuin 
Weerestein deze heeft overgenomen en ingevuld. 
 
Stappenplan 1) 
Inspectie van de Speeltuin 

√ Deze stap is reeds doorlopen. 
 
Stappenplan 2) 
Ga niet direct speeltoestellen vervangen. 

√ Denk na of de huidige inrichting nog voldoet aan de doelgroep. 
Peuters Voor deze doelgroep is momenteel geen afgescheiden ruimte, in 

het nieuwe plan is er een ruim en afgescheiden gedeelte voor 
deze doelgroep. 

Kinderen van 6 tot 9 jaar Voor deze doelgroep zal er met het nieuwe plan ruim voldoende 
uitdaging zijn 



Kinderen van 9 tot 12 jaar De huidige speeltuin is niet aantrekkelijk genoeg voor deze 
groep, in het nieuwe plan is er specifiek voor hen een basketbal, 
voetbaldoel en een kabelbaan. Ook de overige toestellen bieden 
hen voldoende speelplezier. 

Minder valide kinderen De huidige speeltuin biedt voor deze groep geen mogelijkheden, 
de nieuwe opzet maakt nagenoeg de gehele speeltuin toegankelijk 
via de skelterbaan, en daarnaast nog 5 specifiek voor hen 
geschikte attracties. 

 
Stappenplan 3) 
Betrek de wijk bij de renovatieplannen. 

√ Samenwerking, sociaal contact, kinderinspraak, bewonersparticipatie. 
Er is samenwerking opgebloeid bij de eerste stappen van de renovatie. Met hulp van omwonende leden 
zijn de eerste aanpassingen reeds gedaan. Verdere samenwerking is toegezegd en ook onmisbaar voor 
de uitvoering. 
Via een kinderinspraak project zijn ook de kinderen betrokken bij de plannen. Tevens via de speeltuin 
website en via directe vraagstelling is gevraagd wat kinderen zouden willen. Op de Algemene 
Ledenvergadering is het plan gepresenteerd en akkoord bevonden. Door leden aangedragen ideeën zijn 
reeds in het plan (versie 5) verwerkt. 
 
Stappenplan 4) 
Schakel een deskundige ontwerper in. 

√ Het plan is door een architecte uit de lijst van erkende architecten door de NUSO samen met een 
speeltoestellenleverancier (Ijreka) opgesteld, echter niet alleen met toestellen van deze leverancier. 
Er is gewerkt met toestellen van 4 verschillende leveranciers. 
Het plan is getoetst en aangepast met 3 professionals van de afdeling openbare speelgelegenheden van 
de gemeente Haarlem. Het plan wordt ook gesteund door de fondseninspecteur van fonds ‘Samen 
Buiten Spelen’ en fonds 1818. 
 
Stappenplan 5) 
Denk bij de inrichting aan speciale groepen. 

√ Zie 2. Er is in het nieuwe plan voor alle leeftijdsgroepen, en nu ook voor minder validen ruimte. 
 
Stappenplan 6) 
Denk bij keuze van speeltoestellen/ spelaanleidingen aan: 

√ Functioneel spel (er komt onder andere een schommelplein, een glijbaan voor alle leeftijden en een 
glijbaan voor peuters, peuter-evenwichtsparcours, een klimbrug over de grote skelterbaan.) 

 √ Samenwerking (er komt een lang skelterparcours met zebrapaden en verkeersborden), een grote 
zandbak met een echte waterpomp, een kabelbaan) 

√ Sociaal spel (er komen praatpalen, een speelhuisje-winkeltje, een ‘benzinepomp” voor de skelters). 
 
Stappenplan 7) 
Maak een begroting en een financieringsplan. 
In de begroting zijn opgenomen: 
De investering voor de aanpassing van speeltoestellen 
De investering voor de te vervangen speeltoestellen 
De investering voor de valdempende ondergrond 
De kosten voor demontage en het verplaatsen van de toestellen naar de nieuwe opstelling 
De eigen inzet van de vrijwilligers (arbeidsuren) 



De eigen reserve voor aanschaf nieuwe toestellen. 
De algemene NUSO inkoopvoorwaarden en korting. 
 
Er is nog geen begroting voor: 
Subsidie van de gemeente 
Fondsenwerving 
 
Stappenplan 8) 
Zorg voor een sluitende exploitatiebegroting. 
Onderhoudskosten na de renovatie (4% van de aanschafprijs) 
Toename van het ledental (contributie) 
Verhoging contributiebedrag 
 
Stappenplan 9) 
Zorg voor een goed inspectie- en onderhoudsplan. 
Onderhoudslogboeken zijn reeds aanwezig, en worden ook bij de nieuwe gecertificeerde toestellen 
geleverd. 
Er is een apart logboek voor de dagelijkse oppas mbt ongevallen en onderhoudswensen. 
Er is een Meerjaren Onderhoudsbegroting tot 2010 opgesteld. 
 
Stappenplan 10) 
Zorg voor een afschrijvingsplan. 
In de jaarbegroting wordt een reservering gemaakt voor vervanging na de afschrijvingstermijn. Nu erg 
veel toestellen tegelijk worden vervangen (en tegelijk afgeschreven) moeten hier middelen voor worden 
gevonden. 
 
 

Rapporten 
Naast dit stappenplan heeft de NUSO vanuit hun expertise op verzoek en betaald door de Gemeente 
Hillegom een rapport opgesteld met een inventarisatie en aanbevelingen hoe de Hillegomse speeltuinen 
op een verantwoorde manier kunnen blijven voortbestaan en wat er nodig is voor de renovaties. 
Dit rapport vind u als bijlage. 
 
Gemeente Hillegom heeft daarna het ingenieursbureau OBB de opdracht gegeven om een 
speeltuinenbeleidsplan op te stellen. 
Dit rapport vind u tevens in de bijlage. 



Sitiuatieschets 2003 
 
 

 



 

 



Situatie na de renovatie: 

 
 
 



 
 


