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De Stichting Klauterwoud is opgericht op 10 juli 2012.  

Statutaire doelstelling is het ontwikkelen van een struinbos/ klauterwoud voor de jeugd in de 

Broekpolder te Vlaardingen. Bevorderen van een avontuurlijke manier van recreëren, onder andere 

met behulp van speciale toestellen, zoals touwbruggen, wilgentunnels en knuppelpaden. 

Avontuurlijk bewegen in de vrije natuur: aan kinderen de ruimte geven zich te ontplooien. (Art 2). 

In 2015 is door het bestuur SKW een stand van zaken vastgesteld over drie jaar na aanleg van het 

Klauterwoud. Hier zijn een aantal aanbevelingen aan verbonden. 

 Uitwerking en verdieping van het bestaande inrichtingsplan met meer natuurlijke objecten. 

De mening van kinderen hierbij betrekken, ook van kinderen met een beperking. 

 Het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan, uitgewerkt in jaarplannen. Een optimale 

mix zoeken van uitbesteden en inzet vrijwilligers. 

 Een duidelijker aansturing van het gebied organiseren. De criteria voor vergunningverlening 

verhelderen. Het toezicht effectiever maken. Voor herstellen vandalismeschade een 

sluitende aanpak maken.  

 Het  inrichtingsplan is geactualiseerd, “Klauterwoud 2.0, ontwikkelingsvisie” (17 mei 2016,Jos 

van de Lindeloof, Tuin- en Landschapsarchitectenbureau BV)geven. 

Deze aanbevelingen zijn opgenomen in het Gebiedsprogramma 2015-2018 dat de gemeente voor 

de Broekpolder heeft vastgesteld. Dit programma vormt de te realiseren opgave voor het gebied, 

waaronder het Klauterwoud. 

 

 2016 

- . 

- De hoofdentree Watersportweg en de Toiletvoorziening zijn gerealiseerd. 

- Parkeergelegenheid voor invaliden, en een watertappunt zijn nabij de hoofdingang 

Watersportweg aangebracht. 

 

De Ontwikkelingsvisie 2.0 

Klauterwoud 2.0 1s een geactualiseerde ontwikkelingsvisie op het gebied (Jos van de Lindeloof 

Tuin en Landschapsarchitectenbureau Bv, 17 mei 2016) 

Het ontwikkelingsplan geeft aan waar verbeteringen in het huidige aanbod speelaanleidingen 

wenselijk zijn. Daarnaast worden voorstellen gedaan om het Klauterwoud breder toegankelijk te 

maken en is er speciale aandacht voor minder validen.  

Het plan geeft de richting aan voor de komende jaren en kan afhankelijk van budget en inzet 

vrijwilligers, gefaseerd worden uitgevoerd. 

Alle onderdelen zijn in een overzichtelijke tabel gerangschikt, voorzien van een prioritering en 

een kostenoverzicht. Aangegeven is welke onderdelen zich voor sponsoring lenen. 



Een verdeling is gemaakt in Routing en entree; Voorzieningen; Speelaanleidingen nieuw; 

Speelaanleidingen bestaand upgraden; Groen en Water. (Bijlage 1) 

 

 Advies Speeltuinbende  

Gezien het belang van een voor ieder kind toegankelijk gebied, is aanvullend advies gevraagd aan 

de Speeltuinbende, een organisatie die zich in het bijzonder richt op toegankelijkheid voor 

kinderen met een beperking.  

De ervaring die de Stichting Survival/ Adventure hebben opgedaan met de klimdagen Challenge 

4Bikkels geeft aan dat begrip beperking een uiteenlopend karakter heeft van kinderen met 

lichamelijke, visuele, autistische en geestelijke beperkingen.  

De opgave is mogelijkheden te bieden om kinderen met en zonder beperking zo veel als mogelijk 

is samen te laten spelen. In dit advies worden voorstellen gedaan voor aanpak.  

Dit moet zich vertalen in  een inrichting van het gebied waarin elk kind zich 100% welkom voelt; 

waar 70% van de speelaanleidingen bereikbaar is voor elk kind; en waar 50% van de 

speelaanleidingen bespeelbaar is voor elk kind. 

Via de gemeente Vlaardingen is contact gezocht met de doelgroep. De ervaring heeft  geleerd  

dat het niet vanzelfsprekend is dat dat ouders deze plekken met hun kinderen benutten. 

2017 

Testgroep 

Een oproep is gedaan aan ouders die als testgezin willen meewerken aan verbetering van het 

Klauterwoud. Op 10 mei 2017 zijn een aantal ouders met hun kinderen en een groep 

rolstoeljongeren het gebied ingegaan om het te testen op toegankelijkheid en speelwaarde. De 

bevindingen en suggesties voor verbetering zijn in kaart gebracht en worden betrokken bij de 

verdere invulling van het gebied.  

Begeleidingsgroep. 

Voor de uitwerking van de Ontwikkelingsvisie 2.0 is een begeleidingsgroep gevormd waarin 

expertise uit de doelgroep wordt ingebracht. Op die manier wordt het risico verkleind dat 

voorzieningen worden aangebracht die niet voldoen aan de behoeften van de doelgroep. 

Niet voorkomen kan worden dat keuzes moeten worden gemaakt daar de doelgroep vele 

schakeringen en gradaties kent die niet altijd te verenigen zijn. 

Padenstructuur 

Aan de gemeente is gevraagd zich toe te leggen op de toegankelijkheid van het Klauterwoud. 

Een inventarisatie van knelpunten is gemaakt  en voorgelegd aan de gemeente op 11 oktober 

2017 (Bijlage 2). De gemeente heeft aangegeven  budget vrij te  maken. 

Met de verbeterde padenstructuur wordt de gewenste toegankelijkheid van het Klauterwoud 

gerealiseerd: 100% welkom! 

 



Speelaanleidingen 

Deze zijn beoordeeld op de mogelijkheid tot samenspelen: 70% bereikbaar; 50% bespeelbaar). 

Het betekent dat voor bestaande toestellen gekeken wordt naar de mogelijkheid van 

aanpassingen. Bij het aanschaffen van nieuwe speelvoorzieningen wordt die eis direct 

meegenomen.  

Het bestuur zal offertes vragen voor: Rolstoelbelevingspad; Speeltoestellen (zogeheten Speel-

eiland); Waterspeel- element; Klanktoestel; Springoverpad; Bewegwijzering 

 

Uitkijktoren. 

De bestaande uitkijktoren is een waardevolle voorziening gebleken. Het nadeel is echter de grote 

gevoeligheid voor vandalisme. De toren is van hout en al meer keer in de brand gestoken en 

vernield. De conclusie is uiteindelijk getrokken om de houten toren te verwijdweren. 

Omdat dit een verlies voor het gebied zou zijn is gekozen voor een toren die in staal wordt 

uitgevoerd en hufterproef is. 

Gesprekken lopen met sponsorpartijen om het te realiseren. 

 

Ontwikkelingen Federatie Broekpolder 

De Federatie werk aan een nieuwe organisatorische opzet. De nieuwe organisatie betreft die van 

een coöperatieve vereniging. Relevant voor SKW zal zijn wat dit betekent voor haar positie in 

verhouding tot de federatie. Naar verwachting zal dit in 2018 uitkristalliseren. 

 

 

 

Bijlage 1: lijst met acties uitwerking Ontwikkelingsvisie 2.0/ 17 mei 2016 

Bijlage 2: Punten voor het overleg Klauterwoud, SKW/ Gemeente 11 oktober 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 


