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Inleiding  
In 2019 hebben we veel en nieuwe activiteiten uitgevoerd. Na in 2018 onze visie te hebben 
aangescherpt zijn we daar in 2019 mee aan de slag gegaan. De Speeldernis bestaat in 2020 achttien 
jaar en daarom willen wij de komende jaren met onze kennis en ervaring nog sterker van betekenis 
zijn in de stad Rotterdam. Onze kracht is dat we iedereen spelenderwijs waardevolle lessen voor een 
duurzame toekomst meegeven. Onze kennis over natuur en het natuurlijk en veilig leren spelen 
dragen we over op de kinderen, volwassenen, onze medewerkers en organisaties. Hiervoor is een 
heldere visie voor ontwikkeld.  De sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen in Rotterdam hebben 
hierbij een plek gekregen. 
 
Daar zijn drie ambities uit gekomen:  

1) De Speeldernis laat zich ervaren als de Rotterdamse betaalbare gezinsattractie 

De Speeldernis is gratis toegankelijk voor minder draagkrachtige gezinnen met de 

Rotterdampas. De meeste bezoekende gezinnen blijven langer dan drie uur. Dat maakt dat de 

ervaring meer aanvoelt als een uitje (een Rotterdamse attractie) dan als ‘even’ naar de 

speeltuin gaan. Hiervoor hebben wij in 2019 een Vrienden van Club opgericht. We willen deze 

groep nog meer voordelen bieden, zoals gratis schoolreis voor Rotterdamse scholen, het 

gesponsorde verjaardagsfeest en gratis toegang tot activiteiten. Speciale aandacht in onze 

communicatie gaat uit naar deze doelgroep. Voor de financiering zoeken wij nieuwe 

geldstromen via fondsen, bedrijven en donateurs. 

 

2) We willen kinderen in de stadswijken van Rotterdam ook natuurlijk leren spelen.  

De Speeldernis wil haar betekenis vergroten voor de stad Rotterdam en de circa 50.000 

kinderen die opgroeien in wijken waar de omstandigheden voor hun ontwikkeling bepaald niet 

optimaal zijn. We helpen hen en hun ouders om stadsnatuur in de eigen omgeving te 

ontdekken en benutten. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van groenblauwe schoolpleinen en 

leuke activiteiten zoals het kampioenschap boomklimmen en ‘Bijen kijken’.  

 

3) We laten jongeren zich ontwikkelen in hun verbinding met de Speeldernis.  

De Speeldernis bestaat in 2020, 18 jaar! De Speeldernis wil jongeren uit de buurt, die al in 

hun kindertijd bij de Speeldernis kwamen en nu tieners zijn, graag betrekken bij alle 

ontwikkelingen in de Speeldernis. We bieden hen een werkervaring met begeleiding aan die 

past bij hun persoonlijke ontwikkeling. Een speelse doorgaande leerlijn die voor zowel de 

jongeren als de kinderen en gezinnen grote betekenis kan hebben. Tevens is dit voor veel 

jongeren een eerste bijbaan, waarbij zij leren omgaan met verantwoordelijkheden, 

werkrelaties en zelfstandigheid. En zij leren voor het eerst zélf geld verdienen.  

 

In 2020 werken wij hier aan verder. Belangrijk in 2020 wordt het versterken van de organisatie door 

jongeren meer en beter te kunnen begeleiden. En wij zullen onze kennis en ervaring nog meer delen 

met scholen in de stad. Zowel in de begeleiding als in de uitvoering van activiteiten.  

 

Belangrijk in 2020 wordt ook het genereren van nieuwe geldstromen. Hiervoor hebben wij in 2019 

diverse projectplannen geschreven, een nieuwe website met Vrienden van Club ontwikkeld en relaties 

met fondsen en bedrijven aangegaan. 
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1 Bezoekerscijfers en Speeltuinvereniging  
 
1.1 Openingstijden  
In 2019 is de Speeldernis tenminste 1904 uur opengesteld geweest voor bezoekers en ontvingen wij 
tenminste 35.846 bezoekers. Zie onderstaand overzicht voor een specifiekere blik op onze bezoekers. 
 
1.2 Aantal bezoekers  

Bezoekerscijfers:  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kinderen  7171 8146 13401 13389 12302 9643 8418 8678 9.554 7105 

Volwassenen  3157 3689 5908 6187 6188 5393 4675 4859 5.491 4222 

Leden  3049 1957 672 1758 555 491 325 232 245 239 

Verjaardagfeestjes  962 1003 866 1525 1523 1510 1551 2185 2.134 1767 

Schoolreisjes  8142 8498 1575 1245 2476 2967 3127 2989 4.525 3352 

Rondleidingen  245 329 419 219 269 312 47 73 133  

Rotterdampas  3106 3150 2634 3174 3625 4460 4921 5240 6.914 5702 

Club/seizoen activiteiten  208 377 699 503 445 481 466 457 448 272 

Jeugdvakantiepaspoort  626 538 1541 929 898 1282 1218 1158 1.211 1137 

Binnenste buiten  5800 2850 2050 2007 2294 2368 2353 2654 3.293 3644 

NME lessen 4S  699 842 1415 1854 2212 1983 2057 2.279 2122 

Brede school activiteiten  364 372 171 568 1711 2649 1983 2.336 5389 

Schoolnatuurdagen   139 - - - - - - -  

Natuursprong     368 440 174 128 54  

Kind tot 2 jaar     347 482 329 404 - 745 553 

Kunst en cultuur activiteit         1.299 525 

Totaal  32.466 31.739 30.799 32.869 33.847 33.599 32.277 32.538 40.584 35.846 

Uren geopend     1934 1790 1723 1915 1.882 1904 

Dagen geopend  304 304 296 292 332 334 328 345 298 341 

Gemiddeld per dag  107 105 104 113 102 101 99 94 136 105 

Dagen zonder betalende 
bezoekers  

24 33 85 - 32 - - 
 
- 

 
3 

 

 
 
1.3 Speeltuinleden:  
Het aantal speeltuinlidmaatschappen is in 2019 ongeveer gelijk gebleven. Om de binding met onze 
bezoekers te vergroten hebben wij in 2019 een Vrienden van Club ontwikkeld. 
 
1.4 Algemene Ledenvergadering:  
De algemene ledenvergadering vond plaats op 2 september 2019.  
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2 Personeel  
 
2.1 Medewerkers  
Bij de Speeldernis werkten in 2019:  
 
Toezichthouders  
Ingo Amsterdam (28 uur), beheerder.  
 
Het team van toezichthouders en (activiteiten)begeleiders bestond uit de volgende vrijwilligers en 
oproepkrachten:  
 
Vrijwilligers:  
Abdel el Mahani, Astrid van der Wende, Chaib Oularbi, Fatimata Kamara, Germaine Sadhinoch, Jouri 
Bakker, Michel Overkamp, Mohammed Nasfi, Renée Sterk, Hans. 
  
Oproepkrachten:  
Bastienne Riemer, Emma Hoefnagels, Femke Koolmees, Isis Den Ouden, Jack Adam, Levi Laaper, 
Lili/Joshua Biegnole, Mees van Zessen, Sjoerd ten Katen, Beau-Jane Adam, Suzanne Riemer en Zara 
Lobst. 
 
Coördinatie en administratie: 
Frederike coördineerde de inzet van vrijwilligers, oproepkrachten en stagiaires en zij verzorgde ook de 
administratie binnen de Speeldernis.  
 
Educatief medewerkers  
Robine Groen-Houchin (16 uur) - NME en Natuursprong. 
Annemieke Westerink (zelfstandige, gemiddeld 12 uur per week)  
 
Activiteitenbegeleider 
Wendy Walop (25 uur) was in 2018 verantwoordelijk voor brede school activiteiten, seizoensfeesten, 
ondersteuning en inval bij NME en Natuursprong. 
 
Directeur  
Ian Mostert (32 uur)  
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2.2 Vrijwilligers  
Naast onze structurele vrijwilligers die hierboven beschreven staan hebben we in 2019 diverse 
organisaties ontvangen die de handen uit de mouwen hebben gestoken bij ons. Ook tijdens landelijke 
vrijwilligersdagen zoals NL Doet en de landelijke Natuurwerkdag hebben wij steun gehad van 
vrijwilligers 
 
2.3 Stagiairs  
In 2019 hebben diverse stagiaires van Zadkine, Albeda en het Wellant College de Speeldernis 
versterkt.  
 
2.4 Bestuur 
In 2019 bestond het bestuur uit:  
Philip Kuypers (voorzitter)  
Franck Riemer (penningmeester)  
Elske Wits (algemeen bestuurslid) 
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3 Activiteiten  
  

3.1 Seizoensfeesten 

Er hebben in 2019 7 seizoensfeesten plaatsgevonden waarvan 1 nachtkamp. In de feesten met een 
familiare sfeer stonden de seizoenen centraal.  
 
Andere factoren die bepalend waren voor de activiteitenkeuze waren: 1. een aantrekkelijke 
kampvuuractiviteit met een hoge aantrekkingskracht op sociale media 2. Laagdrempelige activiteiten 
die geschikt zijn voor een brede leeftijdsgroep 3. uitvoerbaar zijn in grote en kleine gezelschappen en 
4. i.v.m. het Speeldernis budget uitgevoerd worden met zo laag mogelijke personeelskosten en 
materiaalkosten. De talenten van betrouwbare topvrijwilligers hadden en hebben een prominente bij 
de invulling van de activiteiten.  
De bezoekersaantallen liepen dit jaar helaas iets terug. Dit heeft o.a. te maken met vaak slecht weer 
en omdat door AVG-wetgeving honderden mensen geen notificatie mail meer ontvingen. 
De seizoensfeesten werden goed ontvangen door de bezoekers en trokken ook in 2019 de aandacht 
in artikelen, filmpjes en deelacties van journalisten, ambtenaren, bewonersorganisaties en 
wijkplatforms. Dit leidt tot een steeds gemêleerdere groep bezoekers. 

 
3.2.1 Schoolreisjes  
In november en december zijn 500 basisschoolkinderen op 10 dagen bij de Speeldernis op bezoek 
geweest. De scholen lagen niet ver van de Speeldernis in wijken met een hoog percentage gezinnen 
die opgroeien in armoede. De meerderheid van de scholen heeft te voet (over de groene Connectie 
route) de Speeldernis bezocht. Niet alle kinderen waren goed gekleed op kou, regen en modder maar 
gelukkig konden ze opwarmen in de binnen zaal of in de tipitent.   
De activiteiten bestonden uit een kampvuuractiviteit en losse instuifactiviteiten met natuur educatieve 
elementen in het vrije spel uitgevoerd door vaste medewerkers en vrijwilligers.  
De schoolreisjes zijn door de kinderen, ouders en leerkrachten enthousiast ontvangen. Voor veel 
kinderen (en volwassenen) was het een eerste kennismaking van Ravotten en spelend leren in de 
natuur.  
Speelse verslagjes met beeldmateriaal over de invulling van de verschillende schoolreisjes is te 
vinden op de Facebook pagina van de Speeldernis.  
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3.2.2 Verjaardagsfeestjes  
In 2018 zaten we dicht tegen het recordaantal kinderfeestjes aan dat geboekt was in 2017.  

3.2.3 Open kampvuur  
Op de woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag maken wij kampvuurtjes als er voldoende 
belangstelling is. Boven het kampvuur maken kinderen en ouders allerlei lekkers terwijl zij nog 
nagloeien van het spelen. Naast onze bekende lekkernijen hebben we dit jaar ook regelmatig tosti’s 
boven het vuur bereidt. Ook tijdens schoolreisjes bieden wij kampvuurtjes aan die vaak met plezier 
worden afgenomen. 
  
3.2.5 Rondleidingen  
Diverse partijen uit binnen en buitenland zijn rondgeleid. Bij deze bezoekers valt te denken aan 
gemeenten en particuliere organisaties die de tuin bezochten ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan 
met speelnatuur. Afgelopen jaar hebben we bezoekers gehad uit binnen en buitenland. In België, 
Zweden, Brazilië en Groot Brittannië is veel interesse in het Groenblauwe schoolpleinen concept. 
Vanuit Japan is de Speeldernis bezocht om ons concept in grootstedelijk beleid in te brengen vanuit 
de universiteit. Ook hebben we lezingen verzorgd in Nederland en België.  
 
3.2.6 Brede school:  
In 2019 hebben er 118 naschoolse activiteiten plaatsgevonden bij Kinderdam gedurende het hele jaar 
op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag exclusief de schoolvakanties. Het zijn 
ogenschijnlijk eenvoudige naschoolse activiteiten met een korte voorbereidingstijd en veel ruimte voor 
improvisatie, kinderparticipatie en informele educatiemomenten.  
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De programma’s hebben soms 
een thematisch kader en op 
andere momenten is het een 
ratjetoe van activiteiten 
voortkomend uit de wensen 
van de kinderen zelf. De 
onderwerpen natuur, de 
seizoenen, risicovol spelen, 
zintuigen, duurzaamheid, 
gezonde voeding en inhoud 
van diverse andere 
schoolvakken komen terug in 
de activiteiten. De inhoud en 
het niveau van de activiteiten 
wordt per dag aangepast aan 
de verschillende 
leeftijdsgroepen. 
 
Op vrijdagen hebben kinderen 
van de Van 
Oldebarneveltschool 

deelgenomen aan activiteiten bij de Speeldernis. Met veel enthousiasme is de avonturenclub 
ontvangen. 
 
3.2.7 Kunst en cultuur activiteiten  
Het atelier is een goedbezochte activiteit die op zaterdagochtenden wordt georganiseerd door Astrid, 
een van onze vrijwilligers.  
 
Ook zijn er workshops aangeboden door een bewoner uit Blijdorp die met haar bewonersinitiatief een 
zogenaamd Atelier op Wielen is gestart. Naast workshops in bijvoorbeeld het Vroesepark heeft zij ook 
in de Speeldernis activiteiten aangeboden. 
 
Met theatermakers en muzikanten hebben we in 2018 voor het eerst een vier seizoenen muziek en 
theaterprogramma gedraaid. Het programma is goed ontvangen en in 2019 hebben we weer theatraal 
instuiftheater aangeboden. Onderstaand een tweetal foto’s van een activiteit van hen. 
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4 Natuur- en Milieueducatie (NME) voor de scholen in Noord  
 
4.1 Vier Seizoenen Speeldernis & Speeldernis op School  
De vraag naar NME-activiteiten bij de Speeldernis is groot. Binnen Noord is jaar in jaar uit het 

maximaal aantal deelnemende groepen behaald. En dit zouden er nog meer kunnen zijn. Maar ook uit 

andere gebieden krijgt de Speeldernis de vraag om NME-aanbod te bieden. Om ons programma 

verder te versterken organiseren wij dit jaar een programma op school dat doorontwikkeld wordt op 

maat.  

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn erg te spreken over het programma. En tijdens de lessen 

worden er naast diverse inhoudelijke leerervaringen ‘bijvangsten’ gedaan. Zo zien leerkrachten van 

sommige groepen een geheel andere dynamiek ontstaan 

wanneer de kinderen in de Speeldernis zijn. Ze spelen veel 

vrijer, beter samen, met rust en aandacht. Ook ontstaan er 

soorten spel en groepssamenstellingen die normaal niet 

zichtbaar zijn. Deze groepen blijven na de lessen nog wat 

langer bij de Speeldernis om deze ruimte aan de kinderen 

te bieden.  

 

NME op school (OBS Dakpark) 
In 2019 is gestart met de eerste educatieve lessen op de OBS Dakpark (herfstles en winterles 
gegeven). Deze lessen zijn op verzoek van de school ontwikkeld, in het kader van ‘eco-schools’. Ze 
zijn gebaseerd op de NME seizoenslessen, zoals we die op de Speeldernis geven binnen de thema's 
natuur en duurzaamheid. Deze NME seisoenslessen zijn gegeven aan al de groepen 1/2, 2/3, 4, 5 en 
6. De activiteiten hebben zo veel mogelijk plaats gevonden buiten op het plein en de bijbehorende 
(moes)tuin. In elk seizoen kregen de kinderen een les waarbij ze in de tuin werken en op onderzoek 
zijn gegaan in de natuur op het plein. In de herfstles werd er bijvoorbeeld knoflook in de tuin gepoot 
waar ze in de winter zelfgemaakte kruidenboter van hebben gemaakt. Ook werd er aandacht besteed 
aan de dieren in de tuin en zijn er verschillende spelletjes waarbij ze van alles ontdekken. 
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Zowel de docenten als de leerlingen reageerden zeer enthousiast, en ze hebben meteen een positief 
stuk geplaatst in hun nieuwsbrief. Ze gaven aan dat ze veel zin hadden in de lente-  en zomerlessen 
die volgen in 2020. 
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5. Speelnatuur in de Stad 

5.1 Groeneblauwe schoolpleinen  

In 2019 hebben we voor en samen met de gemeente Rotterdam een Groenblauw Schoolpleinen 

programma opgezet. We hebben afgesproken om onze kennis en ervaring in te zetten en die te delen 

met de stad. Ook hebben we partners gevonden die het programma nog meer kunnen versterken, 

bijvoorbeeld de inzet van programma’s voor kinderparticipatie, inspiratietochten voor kinderen en 

visievorming onder schoolbesturen en leerkrachten. Het enthousiasme onder scholen was groot. In 

2019 was er ruimte voor 5 scholen om deel te nemen. Er hadden zich 37 aangemeld.  heeft de 

Speeldernis diverse scholen geïnspireerd en begeleid om een omgeving zoals bij de Speeldernis op 

het schoolplein te ontwikkelen om kinderen optimaal te laten spelen en leren. De komende jaren willen 

wij hiermee doorgaan. 

 

5.2 Wonderboom 

In 2019 hebben wij een idee ontwikkeld om 

een reusachtige boomhut te bouwen. 

Wanneer kinderen vertellen hoe zij een 

speelomgeving willen ontwikkelen noemen zij 

vaak ook een boomhut. Deze willen wij in 

2020 realiseren. Met dank aan CityLab010 en 

de stadsjury die onze aanvraag beoordeelde 

kunnen wij de boomhut gaan ontwikkelen. De 

boomhut kan gebruikt worden door onze 

bezoekers, zowel tijdens openstelling als 

tijdens georganiseerde activiteiten. In de 

boomhut vertellen wij ons verhaal en wij hopen 

dat onze bezoekers zich ook in zullen zetten 

om de stad groener en kind-

/gezinsvriendelijker in te richten. 
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5.3 Rotterdams Kampioenschap Boompje Klimmen 

Om buitenspelen meer onder de aandacht te brengen in de stad hebben we in 2019 het eerste 

Rotterdams Kampioenschap Boompje Klimmen georganiseerd. Kinderen en ouders waren enthousiast 

en verrassend fanatiek. En naast een leuke middag voor de deelnemers was er in de media ook veel 

aandacht (Rotterdams Dagblad zelfs hele voorpagina), waarmee ons doel bereikt is. In 2020 willen we 

het Kampioenschap weer organiseren, liefst tijdens de Nationale Buitenspeeldag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Foto: AD. Zie ook foto titelblad met prijswinnaars) 

 

5.4 Natuursprong 

In 2019 hebben we twee workshops verzorgd aan vrijwilligersgroepen in Leiden. De trainingen die 

wij in Rotterdam wilden aanbieden zijn helaas niet doorgegaan. 

 


