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Werkplan 2016 
 

Stichting Bouwtuin Maeterlinck profileert zich met haar bouwspeeltuin als een speeltuin met extra 
mogelijkheden. Dat is de mogelijkheid om hutten te bouwen en de skelterbaan. Jaarlijks genieten 
ongeveer 8000 kinderen van deze unieke combinatie. Het bouwen van hutten inspireert kinderen 
ook om hun fantasie te gebruiken bij het buiten spelen. Op de bouwspeeltuin kunnen kinderen ‘fikkie 
stoken’, uiteraard na een instructie met daaraan gekoppeld een certificaat, een eigen tuintje 
bijhouden of bakken in de pizza-oven.  
Er zijn twee verschillende soorten hutten: daghutten, waarbij kinderen een hut bouwen die na 
vertrek door medewerkers weer wordt afgebroken, ideaal voor kinderfeestjes, voor uitstapjes in de 
vakantie of voor kinderen die veel meer aan hun hoofd hebben dan alleen maar buiten spelen. 
Kinderen kunnen ook kiezen voor een seizoenshut. Ze worden dan lid en krijgen een eigen plek op 
het terrein aangewezen, waar ze hun hut kunnen bouwen. Hier kunnen ze dan het gehele seizoen 
mee bezig zijn, zowel met bouwen als met de inrichting en het spel er omheen. De laatste jaren lijkt 
de animo voor deze vorm van huttenbouwen wat af te nemen. Hoewel aan het begin van het seizoen 
elk plekje is volgeboekt, zijn er toch ook kinderen die na een aanvankelijk enthousiaste start, afhaken 
en zich zelden meer laten zien. 
Om deze vorm van spelen te stimuleren worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor deze 
kinderen, zoals de verkoop vanuit hun eigen hut van speelgoed, een slaapfeest, waarbij de kinderen 
in hun eigen hut mogen overnachten, werken volgens een bepaald thema, zoals ridders en Asterix en 
Obelix.  
 
Omdat er onzekerheid bestond over de komende nieuwbouw, heeft de Bouwtuin in  2016 haar 
plannen niet optimaal kunnen verwezenlijken. Gedeeltes van het terrein werden vrijgemaakt en vrij 
gehouden voor de nieuwbouw en de eventuele berging van vrijkomende grond. Er is toen ook voor 
gekozen om eenmalig de seizoenshutten te laten vervallen en te kiezen voor een hut waar alle leden 
aan konden werken. Dit bleek echter niet zo succesvol. 
 
Omdat er nog steeds jongens en meisjes zijn die graag naar de bouwtuin komen, maar die feitelijk te 
oud zijn voor een ‘lidmaatschap’ is afgelopen jaar de term Bouwers XL gepresenteerd. Dit zijn 
jongens en meisjes van 12 tot ca. 18 jaar. Deze kunnen ondersteuning verlenen bij activiteiten op de 
bouwtuin en zijn dus in feite junior-vrijwilligers. Bouwers XL heeft ook meegewerkt bij jaarafsluiting 
voor alle vrijwilligers op de bouwspeeltuin. 
 

Plannen voor 2016 
 
Financieel 
Qua financiën wordt 2016 een spannend jaar: de vernieuwbouw van de accommodatie wordt 
afgerond en alles zal moeten worden afgerekend. Hoewel alles tot in puntje is begroot, blijft het 
spannend of we binnen de begroting hebben kunnen blijven werken en we alles hebben kunnen 
realiseren wat in onze bedoeling lag. 
Voor de niet gesubsidieerde loonkosten van onze beheerder, de heer R. Wouda is geld gereserveerd. 
Dat bedrag zal ultimo 2016 tot nul zijn gereduceerd. 



Onduidelijk is ook of we komend jaar weer op ons oude bezoekersaantal van rond de 10.000 komen 
met onze nieuw accommodatie en w.s. opgeknapt terrein. Met dat aantal bezoekers en daaruit 
vloeiende inkomsten vanuit de kantineverkoop kunnen we stabiel draaien. Of het voldoende is om te 
kunnen reserveren en om ook voor de komende jaren de loonkosten te blijven aanvullen, is maar de 
vraag. We zullen er wel alles aan doen om een en ander te realiseren zonder al teveel concessies te 
willen doen aan onze kostprijs, van zowel contributies, dagkaartjes en versnaperingen. 
 
Personeel en vrijwilligers 
Om de bouwtuin goed te laten draaien is het nodig dat er naast de betaalde kracht enkele 
vrijwilligers zijn die bij kortere of langere tijd de tuin op verantwoorde (pedagogisch) wijze open 
kunnen houden. Deze zijn er momenteel niet.  
De speeltuin zoekt daarom naar 2 medewerkers die deze klus kunnen klaren. 
De beheerder wordt voor twee dagen bijgestaan door een medewerkster die door de speeltuin 
wordt betaald op grond van een urendeclaratie (ZZP).  Zij stuurt ook het project Bouwers XL aan en 
de speeltuin wil het contract met haar dit jaar continueren. 
 
Openingstijden 
De speeltuin is altijd open geweest, buiten de vakantieperiode, op dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. In de vakantieperiode is de speeltuin open van maandag tot en met zaterdag. 
Hoewel de wens altijd is, de speeltuin langer en op meer dagen open te houden, is dat echter 
afhankelijk van voldoende gekwalificeerd toezicht. Deskundigheid is namelijk vereist bij het toezicht 
op het bouwen van hutten (veiligheid) en het feit dat door de huttenbouw het terrein iets minder 
overzichtelijk is, waardoor vaker fysiek toezicht nodig is. 
De speeltuin blijft investeren in de mogelijkheid om extra vrijwilligers aan te trekken en deze te 
trainen in het op juist wijze toezicht houden. 
 
Activiteiten 
Met het gereed komen van een beter geoutilleerde binnenruimte is meer mogelijk. De speeltuin 
bood altijd enkele activiteiten aan, zoals een wekelijkse ‘timmerclub’ en maandelijks een bingo.  
Deze activiteiten worden gecontinueerd. 
Bekeken al worden of de zaal ook door anderen gebruikt kan gaan worden. Het gaat dam om 
instellingen vanuit de wijk die tegen een geringe gebruiksvergoeding gebruik kunnen maken van deze 
ruimte voor haar eigen activiteiten. De ruimte zal dus beslist niet verhuurd gaan worden voor 
‘feesten en partijtjes’, hoewel er voor kinderverjaardagen ruimte moet blijven bestaan. 
 
Buitenactiviteiten worden gecontinueerd, zowel de activiteiten voor kinderen, als wijkactiviteiten 
voor volwassenen (mosseldag). 
 
 
 
 
 
 


