
 

Jaarverslag 2021 

In het verslagjaar heeft het Klauterwoud zich verder kunnen ontwikkelen. Met geld van sponsoren en 
met inzet van gemeentelijke diensten is geïnvesteerd in een aantrekkelijk natuur- en struingebied 
waar kinderen, met en zonder beperkingen, zich frank en vrij kunnen bewegen. 

Bestaande voorzieningen zijn daarop aangepast en nieuwe voorzieningen zijn erop gericht dat het 
samenspelen zoveel als mogelijk wordt bevorderd. Het Klauterwoud wil uitdagingen bieden, 
obstakels om te oefenen en te overwinnen. Elk kind moet zich daarbij welkom voelen om zo vrij 
mogelijk te struinen, te ontdekken en te spelen. 

Het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke verbeteringen en vernieuwingen aangebracht. Het 
Doolhof is toegankelijk gemaakt voor kinderen in een rolstoel. Bij binnenkomst via de hoofdingang is 
dit de eerste speelgelegenheid die zich aandient. Hiermee wordt de toon gezet en is een mooie 
voorziening aanwezig waar kinderen samen kunnen spelen. Gewerkt wordt nog aan verbetering van 
de drainage. 

Aansluitend is het Amfitheater aangepast. Via een aangebrachte doorsteek in het talud kunnen 
kinderen met rolstoel ook op het binnenterrein komen. Bovendien is een rondgaande route mogelijk 
gemaakt door een hellingbaan in de bocht van het talud te maken. 

Een nieuw Hindernissen- oefenings- pad is aangelegd in het verlengde van het Rolstoel- belevings-
pad. Bevorderd wordt hiermee het doel van een rondgaande padenstructuur, met afgeleide 
bijzondere paden, waaronder pittoreske, kleinere natuurpaadjes, bij elkaar een samenhangend 
geheel vormend. 

De oude Boomstambrug over de Kreek is vervangen door een Brug waar ook de rolstoel overheen 
kan. De oude boomstammen zijn hergebruikt voor een veilig speelobject van gestapelde stammen. 
Dit past in de visie op het Klauterwoud, het zo veel als mogelijk gebruik maken van natuurlijke 
materialen 

Financiële bijdragen zijn dit jaar ontvangen Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de Stichting Old Grand 
Dad, de Stichting Kopjes voor Kopjes, Sportservice Zuidholland, en Omgevingsfonds Midden Delfland. 
Bij elkaar € 68.470,00. Daarnaast is financiële steun toegezegd door het de Groot Fonds van € 
15.000,00.  Bovendien bestaat de toezegging van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. van 
cofinanciering tot een maximum van € 60.000,00. Met behulp van deze middelen wordt uitvoering 
gegeven van het resterende totaalplan € 117.000,00 

Met de gemeente Vlaardingen is overleg gevoerd over verbeteren van het onderhoud van het 
gebied. Zowel jaarlijkse als langere termijn onderhouds- afspraken zijn nodig om het gebied geschikt 
te houden.  

Dit is nu alweer het tweede jaar dat we met Corona- lockdowns te maken hebben. Het Klauterwoud 
wordt drukker bezocht en voorziet daarmee in een behoefte om kinderen een gezonde buiten- 
omgeving te bieden. 



Ter promotie van het bewegen in het Klauterwoud zijn een aantal video’s gemaakt: 
www.opgroeieninvlaardingen.nl/hetklauterwoud 

www.broekploder-vlaardingen.nl/klauterwoud 

Bestuur Stichting Klauterwoud, 

Kees van der Windt, Joop van Papeveld, Willem Poot 

 

 


