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Eigenaar 

Projectgroep Natuurspeelweide Cothen, bestaande uit bewoners:  Sesjèna Arlar, Ingrid Bergers-Bos, Lidwine 

Elshof, Ko van der Horst, Wim van der Horst, Janneke Marijs, Masha Rietveld en Audrey Wennekes. 

Contactgegevens: 

Projectgroep Natuurspeelweide Cothen 

Ossenwaard 9 

3945 PG Cothen 

E-mail: natuurspeelweidecothen@gmail.com 

 

Penvoerder 

Stichting Binding 

Steenstraat 14a 

3961 VP Wijk bij Duurstede 

 

Contactpersoon  

Frank Brouwer 

Tel: 0343-473075 

info@stichting-binding.nl 

www.stichting-binding.nl 
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Inleiding 
 

De basis voor de Natuurspeelweide werd gelegd in 2017.  

 
Stichting Abrona, Hoeve De Waarden en Gezinshuis Helder, allen gelegen aan de Ossenwaard in Cothen, 

bieden ondersteuning/begeleiding aan verschillende doelgroepen. Ontmoeting tussen deze verschillende 

doelgroepen en de Cothense samenleving is een gemeenschappelijk streven. Tijdens de maandelijkse 

koffiemomenten hebben zij met elkaar bekeken hoe dit een positieve boost kan krijgen.  

Zo is het idee ontstaan van de Natuurspeelweide waar de Cothense samenleving en alle diverse doelgroepen 

elkaar op een leuke en laagdrempelige manier kunnen ontmoeten.  

Abrona heeft een groot stuk grond beschikbaar gesteld. Prachtig gelegen, naast de zorgboerderij. 

Het plan is dat de Natuurspeelweide door en voor inwoners van Cothen wordt opgezet, dus Stichting Abrona, 

Hoeve De Waarden en Gezinshuis Helder zijn hierin weer naar de achtergrond en ondersteunen waar nodig. Als 

het plan gerealiseerd is kunnen er nog vele koppelingen gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan; uitbereiding 

van het dagbestedingsaanbod, koppeling met het Rustpunt voor een kopje koffie, de dieren etc.  

Een vrijwilliger van Hoeve De Waarden legde dit idee in Cothen voor aan een groep (groot)ouders en enkele 
sleutelfiguren waaronder de directie van de basisscholen. Speelwensen werden geïnventariseerd en er werd 
gevraagd wie een actieve bijdrage wilde leveren om dit idee verder vorm te geven.  
Het idee werd positief ontvangen, er werden allerlei speelwensen en ideeën aangedragen.  
Een Natuurspeelweide zou volgens de geïnterviewden een aanwinst voor de Cothense samenleving zijn!   
Twee enthousiaste ouders meldden zich direct aan om actief deel te nemen aan een nog te vormen 
projectgroep die het idee  verder uit moest werken tot een concrete voorziening. 
 

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft al een financiële toezegging gedaan vanuit het project “Bouw, Beleef, 

Geniet”. Dit alles is alleen nog niet voldoende om het te kunnen realiseren. 

Inmiddels heeft zich een enthousiaste groep Cothenaren bereid gevonden in een projectgroep plaats te 

nemen.  

Daarmee was het bewonersinitiatief ‘Natuurspeelweide Cothen’ geboren! 
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Doel  
Het streven is om najaar 2019  aan de Ossenwaard in Cothen een laagdrempelige, uitdagende en bruisende  
Natuurspeelweide te realiseren waar  kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd worden en kunnen genieten 
van het buiten spelen. Met natuurbeleving en natuurlijke speelaanleidingen als verbindende factor en 
ontmoeting en participatie als uitgangspunt.  
Kortom voor iedereen is er wel een reden om hier samen te komen. 
 

 

Doelgroepen 
• Alle kinderen in de voorschoolse en basisschoolleeftijd met hun (groot)ouders / verzorgers.   

• Basisschoolklassen en groepen kinderen van de buitenschoolse opvang.  

• De Cothense samenleving, dus ook de doelgroepen van de drie (zorg) organisaties aan de Ossewaard.   

• Vrijwilligers die vanuit betrokkenheid werkzaamheden met betrekking tot de organisatie,  de 
uitvoering en het beheer van het project op zich nemen. 

• Deelnemers van (dagbesteding) Abrona en De Wijkse Loods wordt de mogelijkheid geboden om in 
samenwerking met een vaste groep vrijwilligers te participeren in de uitvoering en het beheer van de 
Natuurspeelweide. 
 
 

Locatie 
Abrona Bossewaard heeft aan de oostzijde van haar erf een aantal stukken land  waar ze op basis van bewust 
maatschappelijk ondernemen wil samenwerken met verschillende partijen.  
De drie (zorg) organisaties aan de Ossenwaard zijn ervan overtuigd dat er veel mogelijk is op deze locatie en 

ondersteunen dit initiatief. 

 

Ingenieursbureau Koningsstal Infracare heeft in opdracht van Abrona een PVA (plan van aanpak) opgesteld 

voor het gehele erf/land van Abrona, waar de Natuurspeelweide een onderdeel van is.   

Het PVA is bijna volledig en zal besproken worden in het MT (management Team) van Abrona ter goedkeuring 

en vervolgens verstuurd worden naar de gemeente voor vergunningen en (mogelijk) het verzoek voor een 

bestemmingsplanwijziging.   

Het projectplan van de Natuurspeelweide komt mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke vergunning. 

 

Abrona stelt aan de projectgroep van de Natuurspeelweide, voor minstens 15 jaar, kosteloos een stuk grond 

beschikbaar van 1750 m2 (50x35) exclusief toegangswegen.  

Abrona blijft eigenaar van de grond.  

Tussen de projectgroep en Abrona zijn concrete afspraken gemaakt over samenwerking, op basis van een door 

Abrona reeds opgesteld kader, zie bijlage kader ‘natuurlijk spelen Bossewaard”. 

 

 

Projectactiviteiten  

➢ Van Idee naar Initiatief 

Op Burendag 2018 organiseerden de initiatiefnemers op locatie een informatiemiddag en 

kinderactiviteiten. Met als doel het werven van enthousiaste bewoners voor een te vormen  projectgroep 

en het ophalen van speelwensen en ideeën van kinderen en ouders.  

De kinderactiviteiten werden die middag begeleid door de organisatie ‘Natuurlijk heel leuk’. 

 

Er is inmiddels voldoende draagvlak onder de Cothense bevolking. Een enthousiaste projectgroep zet zich 

actief in om het plan te realiseren. 
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➢ Projectgroep 

De projectroep bestaat uit 8 bewoners. Vanaf oktober 2018 komen zij regelmatig bijeen. 

De projectgroep heeft een planning opgesteld en een verdeling van uit te voeren taken, waaronder 

het opstellen van een projectplan, kostenbegroting en financieringsplan,  ontwerp& planvorming, 

sponsorwerving, PR en communicatie , oprichting Vereniging/Stichting en de uitvoering en het beheer 

van de Natuurspeelweide. 

 

➢ Tussentijdse activiteiten  
Om de Cothense samenleving te informeren en te blijven enthousiasmeren in de periode tussen de 
ontwerpsessies en de daadwerkelijke opening organiseert de projectgroep tussentijds 
natuuractiviteiten op het terrein. 
Daarbij denken we aan Boomfeestdag op 13 maart , NLdoet op 15 en 16 maart, Kalfjesdag 20 april, 
Fête da la Nature van 22-26 mei, Nationale Buitenspeeldag 12 juni, tijdens de zomervakantie en 
Burendag 28 september.  
Kinderen en hun ouders kunnen dan meehelpen met diverse werkzaamheden o.a. het planten van 
hagen, bomen en het bouwen van een levende wilgenhut.  

 

Resultaat  
Najaar 2019 is er door en voor de Cothense inwoners aan de Ossenwaard een laagdrempelige, bruisende en 

uitdagende Natuurspeelweide gerealiseerd.  

Geen standaard speeltuin, maar een speelplek die kinderen de kans biedt om dichtbij huis en school 
spelenderwijs in aanraking te komen met de natuur. Er zijn diverse speelaanleidingen van natuurlijke 
elementen. Kinderen kunnen er onder andere spelen met water en zand, hutten bouwen van takken, 
verstoppertje spelen, klimmen en klauteren, bloemen plukken en in contact komen met dieren. Daarbij is 
uitgegaan van de aanwezige landschappelijke elementen en zijn aangedragen wensen en ideeën van kinderen 
en ouders in het ontwerp meegenomen. Bezoekers van de Natuurspeelweide kunnen, aangrenzend bij Abrona, 
gebruik makken van de toiletten en met elkaar een kopje koffie/thee drinken bij het Rustpunt.  
 
 
 
Eerste Schets: 
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Samenwerkingspartners 

 
Abrona:  is eigenaar van de grond. Een medewerker van Abrona neemt deel aan overleggen van de 

projectgroep zodat zaken direct kunnen worden afgestemd, voor het bewaken van het kader en de 

communicatie over Abrona naar buiten.  De projectgroep maakt voor haar vergaderingen (gratis) gebruik van 

de activiteitenruimte van Abrona. 

 

Partners zorginitiatieven Ossenwaard: zij worden op de maandelijkse koffiemomenten bijgepraat over de 

ontwikkelingen rond de Natuurspeelweide en waar nodig faciliteren zij het initiatief.  

In een later stadium wordt nog gekeken welke koppelingen er te leggen zijn met bestaande en/of nieuwe 

activiteiten. 

 

Gemeente Wijk bij Duurstede: ondersteunt het initiatief en heeft een start subsidie verstrekt.  

 
Landschapscoördinator Stuurgroep Kromme Rijnlandschap: adviseert bij de planvorming. Uitgangspunt bij het 
ontwerp is dat het natuurlijke en landschappelijke karakter van de natuurspeelplek blijft behouden   c.q. wordt 
versterkt. 
 
VNM Wijk bij Duurstede/ werkgroep educatie:  adviseert bij  het ontwerp en geeft instructie bij activiteiten 
tijdens de aanleg van de Natuurspeelweide o.a. bij het gebruik van wilgentenen. Zij organiseert ook educatieve 
natuuractiviteiten voor kinderen.  
 
Stichting Binding: de welzijnsorganisatie in de gemeente Wijk bij Duurstede faciliteert de projectgroep als 
penvoerder bij subsidie aanvragen.  
 
Natuurlijk heel Leuk: organiseert leuke educatieve workshops. 
 
Cothense basisscholen en Kinderopvang:  ondersteunen het idee en blijven graag op de hoogte van de 
plannen en activiteiten. Zij willen graag gebruik maken van de Natuurspeelweide voor o.a.  het jaarlijkse 
schooluitje voor de kleuters, BSO activiteiten in de schoolvakanties en educatieve natuuractiviteiten.  

 

 

Tijdspad  

Januari – september 2018   Idee vorming en draagvlak onderzoek onder Cothenaren 

september – december 2018  Start bewonersinitiatief :  

- Burendag: middels een oproep wordt het idee gedeeld met 

bewoners / kinderen uit Cothen. Wensen worden 

geïnventariseerd en bewoners geworven die een actieve 

bijdrage willen leveren. 

- Start van de projectgroep en taakverdeling 

- Opstellen projectplan 

Januari – maart 2019   Ontwerpfase 

Begroting / Sponsorwerving 

Vergunning gemeente 

PR & Communicatie plan 

 

 Maart – september 2019   Voorbereiding, aanleg / beheer Natuurspeelweide 

Oprichting rechtsvorm  en Vrienden van 

 

Najaar 2019     Opening Natuurspeelweide 


