
Stichting Klauterwoud: Jaarverslag 2019

In dit verslagjaar is verder gewerkt aan de uitvoering van de Ontwikkelingsvisie voor het struingebied
Het Klauterwoud. Fondsenwerving is daarvan een belangrijk onderdeel geweest om de plannen te 
kunnen realiseren.

Naast uitvoering van de plannen voor nieuwe speelaangelegenheden is aan de orde geweest het 
verbeteren van reeds bestaande voorzieningen. Voorzieningen die aangebracht zijn bij de eerste 
inrichtingsfase waren niet afgestemd op bereikbaarheid voor kinderen met beperkingen. Het inzicht 
is nu dat er veel “inclusiever” gedacht moet worden dan voorheen.

Centraal staat de doelstelling een struingebied te realiseren dat 100% WELKOM uitstraalt voor alle 
kinderen, 75% ook BEREIKBAAR is en 50% ook BESPEELBAAR is voor kinderen met een beperking. Op 
die manier ontstaan meer mogelijkheden voor kinderen om SAMEN te kunnen spelen.

Uitkijktoren

Op zaterdag 15 juni 2019 is de nieuwe, in staal uitgevoerde uitkijktoren, feestelijk in opengesteld 
voor bezoekers. De oude houten toren is in verband met vandalisme afgebroken en verplaatst naar 
het afgeschermde terrein van het nabijgelegen Adventure Vlaardingen. 

De financiering van de nieuwe toren is mogelijk geworden door bijdragen van Fonds Schiedam 
Vlaardingen EO, Gemeente Vlaardingen, Federatie Broekpolder, Stichting Vrienden Broekpolder en 
Constructiebedrijf VOSCON, die de toren ook  heeft geconstrueerd.

De officiële handeling is verricht door wethouder Bart de Leede van de gemeente Vlaardingen en 
directeur John Massaar van het Fonds Schiedam Vlaardingen EO.

Speeleiland

De financiering van deze voorziening is rondgekomen,  door een  bijdrage van de Rotary Rhoon 
Barendrecht met medewerking van de Stichting Kopjes voor Kopjes. Voor het rolstoeltoegankelijk 
maken is een bedrag ingezameld van € 60.740 op een benefiet-avond gepresenteerd door Lucille 
Werner op het Kasteel van Rhoon.

Met de toezegging van het Fonds Schiedam Vlaardingen E.O. van € 20.000,- was het mogelijk 
opdracht te geven voor aanpassing van het reeds bestaande Speeleiland inclusief een uitbreiding met
een zand-bouwspeelplaats en een avontuurlijke aanrijroute voor rolstoel over een houten brug als 
verbinding met het Amfitheater.

Rolstoel- Belevings-pad

Dit pad van circa 50 meter draagt het karakter van een outdoor-rolstoel-pad met op-en afrit, enig 
hoogte verschil, bochtig verloop en avontuurlijke begroeiing 

Voorde financiering zijn bijdragen toegezegd door Dirk Kuyt Foundation, Omgevingsfonds Midden- 
Delfland, Ondernemersfonds Zorg Vlaardingen en de Gemeente Vlaardingen.

Opdracht voor aanleg is gegeven. Naar verwachting is oplevering mei-juni 2020.

Onderhoudsplan

In dit verslagjaar is gewerkt aan het tot stand komen van een meerjarig onderhoudsplan voor het 
Klauterwoud. Bij de gemeente Vlaardingen, verantwoordelijk voor het onderhoud, is aangedrongen 
op het ontwikkelen van dit plan voor het meerjarig goed onderhouden van paden, groen, waterlopen



en speelaangelegenheden. In 2020 streven wij naar concrete afspraken op dit punt met de 
gemeente.

Planvorming 2020-2021

De basis voor deze planvorming is aangegeven in de Ontwikkelingsvisie 2.0 die in 2016 is vastgesteld.

Daarnaast zullen bestaande voorzieningen opgeknapt, verbeterd, dan wel vernieuwd moeten 
worden, aangezien het Klauterwoud al van af 2013 functioneert.

De kern van onze inspanningen is een natuurlijk speel- en struingebied tot stand te brengen voor 
kinderen met en zonder beperkingen. De natuurlijke uitstraling van het gebied te bevorderen met de 
nadruk op het gebruik van natuurlijke materialen.
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