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Missie: 

Het Jeugdspeelpark biedt als kinderboerderij laagdrempelige, aantrekkelijke en ervaringsgerichte natuureducatie en –recreatie voor de inwoners van H.I. 
Ambacht en de regio.  Bij de renovatie van het Jeugdspeelpark in 2003 heeft de gemeente  het Jeugdspeelpark aangewezen als  de voorziening/ 
kinderboerderij in H.I. Ambacht voor de jeugd tot 12 jaar. Het unieke concept van het Jeugdspeelpark is de combinatie van kinderboerderij met 
speelgelegenheid. 
Het Jeugdspeelpark stimuleert hiermee een positieve houding bij volwassenen en kinderen ten aanzien van natuur en dieren en betrokkenheid bij de 
eigen leefomgeving. Het biedt kinderen veiligheid en een ontmoetingsplek die de basis kan vormen  voor sociale vaardigheden. Dit zou kunnen 
voorkomen dat zij op latere leeftijd vervallen in ongewenst sociaal gedrag. Zo draagt het Jeugdspeelpark bij aan de normen en waarden. 

Het Jeugdspeelpark biedt als kinderboerderij laagdrempelige, aantrekkelijke en ervaringsgerichte natuureducatie en –recreatie voor de inwoners van H.I. 
Ambacht en de regio, specifiek voor de jeugd tot 12 jaar. Het unieke concept van het Jeugdspeelpark is de combinatie van kinderboerderij met speel/leer 
gelegenheid. Het Jeugdspeelpark is, tijdens de openingstijden, vrij toegankelijk voor iedereen om spelenderwijs bezig te zijn met alles wat de natuur te 
bieden heeft. Ook voor kinderen en volwassenen met een beperking bied het Jeugdspeelpark de ontmoeting. 
Het Jeugdspeelpark stimuleert hiermee een positieve houding bij volwassenen en kinderen ten aanzien van natuur en dieren en betrokkenheid bij de 
eigen leefomgeving. Het biedt kinderen veiligheid en een ontmoetingsplek die de basis kan vormen voor sociale vaardigheden. 
Visie: 
 
De kracht van het Jeugdspeelpark is de interactie met de dieren. De gezellige sfeer, de laagdrempeligheid en de gastvrijheid maken het Jeugdspeelpark tot 
een centrale ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen. Het Jeugdspeelpark vervult tevens een belangrijke maatschappelijke rol door het bieden 
van leer- en werkplekken voor studenten, mensen met een beperking en vrijwilligers. Voor dit doel werkt het Jeugdspeelpark samen met andere 
kinderboerderijen, educatiecentra en belangenorganisaties. 
Het Jeugdspeelpark geeft educatielessen. Hierin staan ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren centraal. Op deze manier wordt de theorie 
praktisch gemaakt waardoor het voor de kinderen beleefbaar en leuk is en de inhoud beter beklijft. De educatie wordt laagdrempelig vormgegeven met 
eigentijdse en praktisch gerichte leermiddelen. 
Met haar aanbod geeft het Jeugdspeelpark  op een praktische wijze vorm aan het gemeentelijk beleid rondom natuur en duurzaamheid, maar ook rond 
thema’s als jeugdparticipatie en kwetsbare groepen. Met de nieuwbouw van het Jeugdspeelpark en uitbreiding van het professionele aanbod willen wij de 
komende jaren uitgroeien tot een niet meer weg te denken park en educatieve plek in de regio. 
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Doelstellingen:  

 Het stimuleren van een positieve houding van kinderen t.o.v. natuur en milieu door belevend, ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs 
leren;  

 Kinderen bewust maken van het belang om op verantwoorde wijze om te gaan met de natuur en het milieu  
 Kinderen leren over de onderlinge relaties in de natuur en dat zij hier zelf ook deel van uitmaken;  
 Kinderen laten zien dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van hun omgeving;  
 Door integratie van, en zorg te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het park tevens een leer- en werkplek en 

ontmoetingsplaats 
 Ouderen zijn welkom en zowel jong als oud kunnen leren van elkaar met wederzijds respect. 

Doelgroepen: 
 Kinderen tot 12 jaar (algemeen en via school) 
 Kwetsbare groepen, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking 
 Bewoners H.I.Ambacht en regio 
 Ouderen ( vanuit de buurt maar ook in samenwerking met zorginstellingen voor ouderen) 

 
Belanghebbenden en samenwerkende partijen van het Jeugdspeelpark ( JSP)      

 Bestuur 
 Stichting Vrienden van het JSP 
 Gemeente en bewoners Hendrik-Ido-Ambacht 
 Horses & Co 
 Syndion 
 Happy Move 
 Basisscholen H.I.Ambacht en vanuit de regio ( o.a. Zwijndrecht) 
 Educatiecentra / kinderboerderijen o.a. Het Weetpunt in Zwijndrecht / Educatiecentrum Weizigt in Dordrecht 
 Organisaties zoals de SKBN en NUSO ( gericht op kinderboerderijen, speeltuinen en educatie 
 Samenwerking dierverenigingen / praktijken o.a  AKPV, imkers, dierenarts praktijk Ridderkerk 
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Stichting Jeugdspeelpark 
 
De Stichting Jeugdspeelpark krijgt jaarlijks een prestatiesubsidie van de gemeente H.I.Ambacht. Tezamen met de huuropbrengsten van de diverse 
zorgpartijen die gebruik maken van het zorggebouw / paardenstal op het Jeugdspeelpark moet hiervan alles worden bekostigd. Middels het overdragen 
van een jaarnota en regelmatig contact met de wethouder / college van B&W, leggen wij verantwoording af. 
 
Bestuur:               Voorzitter:               Marc Rotmans 
                               Penningmeester:   Wessel Haksteeg 
                               Secretaris:               Ineke Visser 
                               Leden:                      Trees Dammer 
                                                                 Renate Du Buisson 
                                                                 Wim van Erk 
                                                                 Trudy Wehrmeijer 
 
Stichting Vrienden van het Jeugdspeelpark houden zich bezig met : 
                             Werven van donateurs ( Club van 100 / Club van 15) 
                             Bijhouden van de website 
                             Persberichten / social media / reserveringssystemen 
                             Wervings- en overige activiteiten 
 
De dagelijkse leiding van het Jeugdspeelpark wordt gedaan door: 
                             Beheerder:               Trees Dammer 
                             Ass. Beheerder:       Chantal Rijsdijk 
                             Parkmedewerkers   Geert Wijkniet, Janey van der Linden 
                             Weekendhulp          Chantal van Velzen, Marit Stolk 
Naast de dagelijkse leiding heeft het Jeugdspeelpark een aantal vrijwilligers die helpen bij de diverse activiteiten en onderhoudswerkzaamheden 
 
 

 

Strategisch beleid: 
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Waar wil het Jeugdspeelpark in de toekomst naar toe en op welke manier realiseren wij dit ? 

Wij willen naar een : 

 Veilige ontmoetingsplek 
 
Jaarlijks worden de volgende onderdelen gedaan om een veilige omgeving te creëren voor onze gasten. 

o Speeltoestellen worden gekeurd 
o Bestratingen en terrein worden onderhouden. 
o Signaleringsborden en nooduitgangen worden goed aangegeven 
o Brandbeveiligingsmiddelen worden gekeurd / nagekeken 
o BHV / EHBO cursus personeelsleden worden gegeven of herhaald. 
o AED wordt gekeurd en EHBO koffers geregeld aangevuld  
o NEN 3140 keuringen (elektrische apparatuur) worden bijgehouden 
o Dierenbestand / keurmerken aangemeld bij de diverse instanties 
o Onderhoud warmtepomp en systemen 
o Onderhoud machines ( o.a. gemotoriseerd tuingereedschap ) 

 
 

 Aantrekkelijke / gezellige ontmoetingsplek 
Voor dit onderdeel wordt onderscheid gemaakt in het terrein, opstallen, dieren, personeel /vrijwilligers en educatie/activiteiten. De infrastructuur, 
onderhoud gebouwen en aankleding van het terrein vergt veel onderhoud. Ook de beplanting , waterstromen en bomenbestand moet worden 
bijgehouden. Naast het uitbreiden van educatieaanbod worden ook activiteiten gekoppeld aan de seizoenen georganiseerd. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om kisten en / of ruimte te huren voor verjaardagsfeestjes voor kinderen. Het gaat hierbij om onderdelen die soms pas na meerdere 
jaren  kunnen worden georganiseerd/aangepakt. Dit is afhankelijk van het budget en grootste behoefte en wordt door het bestuur elk jaar 
afgestemd. ( zie tabel  Meerjarenplan ) 

 
 Speel- en leerplek om ervaringsgericht alles te leren  met en van elkaar over de natuur.  

Om het aanbod goed te laten aansluiten op de belevingswereld van de kinderen kijken we naar wat nodig is. Speeltoestellen willen we uitbreiden en 
tevens meer toestellen plaatsen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Ook zullen toestellen in de toekomst moeten worden vervangen 
bij veroudering. De waterspeelplekken zullen worden geoptimaliseerd. Daarnaast kijken we naar het dierenbestand. Uitbreiding van diersoorten is 
een van de mogelijkheden en uitwisseling van dieren bijvoorbeeld in het voorjaar met andere kinderboerderijen is een van de mogelijkheden. 
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De educatie zal worden aangepast zodat er voor elke leeftijdscategorie evenveel aanbod is. Ook zal dit worden aangepast naar de huidige maatstaf 
en doelstellingen in het onderwijs. Voor alle overige activiteiten voor kinderen en volwassenen is jaarlijks een gelijkmatig aanbod over de diverse 
maanden nodig. De samenwerking uitbreiden met de diverse zorgpartijen en zorginstellingen is tevens een van onze wensen. 
Mogelijk bieden we in de toekomst ook een plek als bijvoorbeeld een ouderen café. 
Ook dit alles is afhankelijk van het budget en het aantal vrijwilligers wat ingezet kan worden. ( zie tabel Meerjarenplan) 
 

 

 

Meerjarenplan: 2020- 2024 
 

Onderwerp:                                Behoeften / Wensen:                    Nodig voor realisatie                      Budget                  Aanschaf in:                Gerealiseerd in : 

 
Terrein 

 
 Meer groen, zoals struiken, 

bomen e.d. op het terrein 
 

 
3 paardekastanje bomen, 1 
berkenboom ( = vervanging van 
wat is gesneuveld) 
Diverse boomsoorten / aantal 5 
of 6 
Enkele ligusterhagen als 
afscheiding 

  
Voorjaar 2021 
 
 
Voorjaar 2021 
 
Voorjaar 2022 

 

 De opzet van een moestuin, 
eventueel ook met 
fruitsoorten 

 

Syndion is hier mee bezig en 
wordt ook door hen bekostigd 

 Voorjaar 2021 Voorjaar 2021 

 De opzet van een kruidentuin 
 

Betonbakken / gemetselde 
muurtjes 
Diverse kruidensoorten 
Informatieborden voor 
educatie 
 

Subsidie NME € 
1250,- 

Voorjaar 2021 Voorjaar 2021 
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 De realisatie van een terras 
vlonder aan het water 

 

Vlonderterras met balustrade / 
steunbalken in het water / 2 
picknicktafels / 
Schaduwmogelijkheid 

  2024 

 De realisatie van het blote 
voetenpad 

 

Diverse natuurlijke 
bodembedekkers / afscheiding 
van hout / informatiebord 

Subsidie NME € 
1250,- 

Start 2019 Zomer 2020 

 De uitbreiding van 
speeltoestellen, onder andere 
voor kinderen met een 
beperking 

 

Speelpaneel muziek 2 ( 
Kompan) 

€ 2400,- ex BTW 
+ plaatsing € 
600,- 

Zomer 2022 Gerealiseerd 
zomer 2021 door 
bijdrage MBZ 
stichting 

 Ondergrond zand-water 
speeltoestel 

Blijvende oplossing hiervoor 
zodat rolstoelers bij het 
speeltoestel kunnen ( 
kunstgras) 

€ 2000,-  Zomer 2022 Gerealiseerd  
zomer 2021 door 
bijdrage MBZ 
stichting 

 Bebording bij bomen en 
beplanting als educatieve 
waarde 

 

Afhankelijk van het aantal 
boomsoorten ( 15 stuks) 

 2022  

  Ondergrond verharding 
overige speeltoestellen 

Verharding als onder zand-
water toestel 

€6000,- 2023  

  Picknickbanken en 
schaduwplekken 

Pergola’s voor schaduwdoek 
Picknickbanken ( 4 x) 

€ 2500,- 2023  

  Groot infobord Infobord met aanduiding 
“Jeugdspeelpark” bij de ingang 

 2021 Februari 2021 

 
 
Opstallen 

 Uitbreiding opstallen Buiten volière  2024  
 Gebruik van de opstallen 
  

    

 Onderhoud van de opstallen 
  

Schilderwerk 
2 x per jaar spuiten tegen 
spinnen 

 Afhankelijk van de 
behoefte jaarlijks 
rouleren. 
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Onderhoud hang en sluitwerk 
deuren en ramen 
 

 Keuringen van de opstallen 
  

Jaarlijks     

 Onderhoud zonnepanelen en 
installatie 

Schoonmaken zonnepanelen  1 x per 4 jaar ? 
2022 

 

 Onderhoud groendaken 
  

Onderhoud sedumdaken 
 

   

 Indeling dierenverblijven en 
buitenverblijven ( weide) 

Braakliggend terrein achter 
paddock inrichten als extra 
weide / graszaad en omheining 

 2022  

 
 
Dierenbeleid 
 
 

 Goede verhouding aanbod 
kleine en grote dieren 
 

Uitbreiding konijnensoorten 
 
2 mini ezels ter vervanging van 
de witte geiten ( groot) 
 
Volière dieren voor buiten 
 

Sponsoring via 
AKPV 

Voorjaar 2021 
 
2023  
 
 
2024 

Voorjaar 2021 

 Uitwisseling met andere 
kinderboerderijen 
 

Schaap met lammetjes  Voorjaar 2022  

 
 
Personeel 
 

 
 Hoeveel personeel is nodig ? 

 
Personeel zomermaanden 
( 3 maanden ter vervanging/ 
aanvulling vakantieperiodes) 

 Juni 2021 Uitbreiding 6 
weken 
schoolvakantie 
met 
weekendkrachten 

 Rol van de personeelsleden vs 
onze doelgroepen; 
 

    

 Rol van derden / huurders 
binnen JSP 
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 Uitbreiden van de 
vrijwilligerspool / hoe en wat 
is er nodig ? 

  

Vrijwilligers voor activiteiten en 
educatie ( minimaal 8 
personen) 

 Voorjaar 2021 IVM corona nog 
lopend 

 
 
Educatie / 
Activiteiten   
 
 

 
 

 Uitbreiden educatielessen 
voor alle leeftijdscategorieën 

Konijnenpad ( kleuters) 
afmaken 
Bijenles groep 3/4  
Bijenles groep 5/6 
 

Materiaalkosten 
( € 200,-) 
Idem 
idem 

Voorjaar 2021 
 
Zomer 2021 

 

 Vast jaarschema / kalender 
met activiteiten 
 

Vermelden website  Voorjaar 2021  

 Verhuur kisten 
verjaardagsfeestjes 
 

Aanpassen kisten voor verhuur 
 Prinsessen 
 Piraten 
 Sprookjesboom 

Per kist € 100,- Voorjaar 2021  

Samenwerking  Samenwerking Weetpunt/ 
optimaliseren begeleiding 

 Scholen betrekken 

Weetpunt verzorgt planning 
lessen en foldermateriaal voor 
scholen 
Website met 
reserveringssysteem voor 
scholen 

 Jaarlijks 
 
 
2022 

 

Overige    Website  / nieuws                                                
 

Website onderhouden    

 
 
 


