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Inleiding 
Stichting Spelen in Gouda Oost is opgericht om een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein 
te realiseren en te beheren in Gouda. In juni 2018 is het speelterrein geopend. In dit 
jaarverslag leest u welke werkzaamheden door de stichting zijn uitgevoerd in 2020. 
Het jaar startte normaal, maar na twee maanden werd duidelijk dat het coronavirus van 
invloed zou worden op het leven en ook op Het Eiland. We hebben noodgedwongen de 
klusmiddagen enige maanden moeten afschaffen, het beheer is door kleine ploegjes 
vrijwiligers uitgevoerd. De bestuursvergaderingen zijn merendeels online gevoerd. Het 
Eiland heeft een belangrijke functie kunnen vervullen tijdens de lockdown: er was ruimte 
genoeg om kinderen en hun ouders van het spelen en de natuur te laten genieten. Omdat 
het Eiland een openbare speeltuin is zonder toezicht, ligt het handhaven van de 
coronamaatregelen bij de bezoekers zelf. De gemeente heeft een bordje opgehangen met 
daarop de spelregels.  
 
Uit de Statuten:  
De stichting tracht haar doel te bereiken door een actieve rol te spelen bij: 

 Het verwerven van middelen ter realisering van het speelterrein Het Eiland. 

 Het ontwerpen en inrichten van speelterrein Het Eiland. 

 Zorgdragen van het terrein behorend bij de speelterrein, zoals omschreven in het 
bruikleenovereenkomst met de gemeente 

 Het adviseren over overige speelgelegenheden in Gouda Oost. 
 

Bestuursleden  
Loes Ostendorf, Irene Tielman, Lies van der Oord, Petra Otten 
Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden: Abdelrazzak Abbou en Jeroen Verhage. 
 
 

Ambitie en Realisatie in 2018 
 

Financiën  

Er is door een groepje vrijwilligers gecollecteerd voor Jantje Beton. Een deel van het 
opgehaalde geld is voor Het Eiland. Voor verdere informatie verwijzen we naar het 
financiële jaarverslag 2019.  
Sponsors: Drukkerij Verzijl (drukwerk verwijsborden), fruitboomteler in Friesland 
(perenboompjes), Opschoondag (verwijsborden), GoudApot (speelzand), Specsavers en 
Burendag. 
 
 

Bezoekers en activiteiten 

Omdat de toegang vrij is kunnen we geen exacte bezoekersaantallen vaststellen. We zijn 
tevreden over het aantal bezoekers dat we gedurende het hele jaar hebben 
waargenomen. Juist in dit coronajaar waarbij men werd opgeroepen niet te ver van huis te 
gaan, heeft Het Eiland een belangrijke functie kunnen vervullen voor de Goudse kinderen 
en hun ouders, en voor de wijkbewoners die een plekje zochten om even buiten te kunnen 
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zijn of een ommetje te lopen. Er komen niet alleen kinderen en ouders uit Oosterwei, ze 
komen ook uit andere wijken van Gouda want in bijvoorbeeld de wijken Korte Akkeren en 
Centrum is geen natuurspeelterrein.  
Andersoortige bezoekers: de nestkastjes die in 2018 zijn opgehangen zijn ook dit jaar door 
meesjes in gebruik genomen. 
 

Activiteiten:  

De ongeorganiseerde activiteiten zijn gewoon doorgegaan: de kinderen klimmen in 
bomen, in de klimnetten. Ze bouwen hutten van takken. Ze balanceren over drijvende 
balken in de sloot en klimmen over de touwbrug. Ze spelen met water en zand. In de 
speelsloot is door kinderen een “beverdam” aangelegd, waarover je al balancerend met 
droge voeten de overkant kunt bereiken. Die bleek ook aantrekkelijk voor vaders.  
 
In januari is op verzoek van een sportorganisatie een sportmiddag gehouden. De 
organisatie, uitvoering en PR hiervoor lag bij de sportorganisatie. De PR liet te wensen 
over, waardoor slechts een handjevol kinderen heeft meegedaan.  
  
Een aantal activiteiten zijn gecanceld in verband met Corona, zoals het 
waterdiertjesonderzoek en het Eiland-verjaardagsfeest. Er zijn in de maanden dat het 
mocht nog enkele activiteiten georganiseerd. Er heeft een boekpresentatie 
plaatsgevonden door Stichting Een Heerlijk Thuis. De Huiskamer van de wijk heeft een 
paar keer op het speelterrein plaats gevonden, het terrein biedt immers goede 
mogelijkheden om in de open lucht met een beperkt aantal mensen bijeen te komen. In 
november is een 1,5 meterbankje geplaatst door Gouda Lichtpuntjes. Voor zover dit 
toegestaan was, is het groen onderhouden door onze vrijwilligers, naast de maaibeurten 
door de gemeente.  
 
 

Beheer 

 De Stichting heeft een beheerplan voor de komende 5-10 jaar, waarin opgenomen de 
certificering en het onderhoud van de speeltoestellen, de jaar- en kwartaalinspecties, 
het bijhouden van logboeken, het onderhoud van water en groen. De taakverdeling 
tussen Stichting en gemeente is hierin uitgewerkt. De gemeente heeft volgens afspraak 
2 maal het gras gemaaid. Omdat blijkt dat dat te weinig is en vooral omdat het werken 
met een bosmaaier geen vrijwilligerswerk is (risicovol), hebben we de gemeente 
gevraagd om vaker te komen maaien. De gemeente heeft toegezegd om voortaan 3 
keer te komen voor het gras en het riet.  

 De sleutelbewaarders zorgen ervoor dat bij toerbeurt de hekken 's morgens open en 's 
avonds dicht gaan.  

 Inspectie: Sleutelbewaarders doen elke avond een oppervlakkige inspectie van het 
terrein. Ook bezoekers rapporteren aan het bestuur als zij zaken waarnemen die 
onderhoud nodig hebben. Daarnaast loopt een bestuurslid/vrijwilliger elke maand een 
inspectieronde. De gemeente doet de jaarinspectie. Er zijn mankementen 
geconstateerd en verholpen. 

 Alle bevindingen en werkzaamheden worden in het logboek genoteerd. Dit wordt 
jaarlijks naar de gemeente gezonden. 

 Er zijn 4 gesponsorde perenboompjes  en een Acer geplant. 

 In de warme maanden is het water in de speelsloot en de omringende sloten visueel 
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geïnspecteerd op blauwalg. Die is niet aangetroffen. 

 Het Wellantcollege heeft door corona dit jaar geen onderhoud kunnen plegen.  

 Het afval is ook dit jaar een zorgpunt geweest. De hoeveelheid zwerfafval van 
bezoekers is gelukkig  gering. Door de sluitopeningen van de afvalbakken met 
kettinkjes te versmallen, is er geen huisafval in de bakken gedumpt. Echter, er blijven 
af en toe zakken huisafval elders op het terrein gedumpt worden.  

 Ook werd enkele malen afval zoals een matras, oude meubels door kinderen het 
terrein opgesleept.   

 Het is verboden om met honden over het speelterrein te lopen. Over het asfaltpad mag 
het wel, mits aangelijnd en natuurlijk met opruimplicht. Enkele buurtbewoners laten hun 
hond loslopen over het speelterrein. Zo mogelijk spreken bestuursleden of 
sleutelhouders hen hierop aan, in enkele gevallen is op ons verzoek de wijkagent  in 
actie gekomen.  

 De vrijwillige “Ogen en Oren” van de omringende flats nemen contact op met het 
bestuur zodra zij ongewenste zaken waarnemen. Zo werd in november gemeld dat er 
vuurwerk is afgestoken in een afvalbak. De bak werd ontwricht. We hebben vanaf dat 
moment alle afvalbakken helemaal afgesloten tot half januari 2021, waardoor er geen 
vuurwerk meer in gegooid kon worden.  

 Door het algemene vuurwerkverbod is de overlast verder nihil geweest. We hebben de 
hekken overdag alle dagen behalve 30-31 december open kunnen houden.  

 De gemeente heeft op ons verzoek de toegang vanaf de Han Hollanderweg 
rolstoelvriendelijk gemaakt. 

 Er is in een storm een flinke tak van 9 meter uit een van de bomen gewaaid. De 
gemeente heeft gezorgd voor verwijdering hiervan. Naar aanleiding van deze tak is 
met de groenbeheerder van de gemeente gekeken naar overige bomen en takken. Er 
zijn enkele takken die een potentieel gevaar opleveren en ook enkele grote bomen die 
aangetast worden door kevertjes. De gemeente zou zorgen voor snoei, maar tot op 
heden (februari 2021) is er geen actie ondernomen.  

 De gemeente zou de bosschages langs de Voorwillense sloot in de winter van 2021 
snoeien. De speeltuin wordt hierdoor vanaf de Voorwillenseweg beter zichtbaar, 
waardoor fietsers en wandelaars geattendeerd worden op het bestaan van het terrein, 
en er iets meer sociale controle vanaf de weg mogelijk is. Ook dit is op moment van 
schrijven nog niet gebeurd. (Winter 2021 wil bij de gemeente zeggen, december 2021. 
Wij dachten januari/februari). 

 Er is een keer fik gestookt door een groepje kinderen. De brand liep uit de hand en is 
geblust door bezoekers en een van onze vrijwilligers die toevallig aanwezig was. 

 Andre van Kleinwee, stadsecoloog, heeft advies gegeven om de biodiversiteit op het 
terrein te verhogen. 

 Er is overlast van scooters die over het asfaltpad rijden. We hebben contact 
opgenomen met de gemeente over maatregelen hier tegen. Fysieke maatregelen zijn 
niet uitvoerbaar, omdat dat ook de doorgang van bezoekers met wandelwagens of 
rolstoelen zou beperken.  

 Mankementen in 2020. De mankementen zijn verholpen door de vrijwilligers van de 
onze klusgroep, door Multituin,  door Speelmaatje (leverancier van speeltoestellen) en 
Ontwerpbureau Fix. 

◦ Drainage stenen watergoot naar de wadi werkt minder.  

◦ Lisdoddentoestel: Metalen knooppunten zitten lossig. Een knooppunt zit helemaal 
los en er steekt een schroef uit.  

◦ Enkele droge delen van de balkenoversteek zitten door krimp niet meer goed vast 
aan hun steunpaal.  
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◦ Een toegangshek sleept over het wegdek bij koud weer. 

◦ Het plexiglas raampje van een infohuisje is kapotgeslagen. 

◦ Er zit speling in de 3-4de pijler aan de zuidzijde van de noordelijke brug over de 
speelsloot. 

◦ De lage wering op het brugdek zit lossig.  

◦ Een bout van het ondertouw van de touwoversteek is losgeraakt waardoor het touw 
losliet. 

◦ Het valzand en het speelzand is gezakt door inklinking en erosie.   

◦ De speelsloot verzandt regelmatig door erosie via de handwaterpomp.   

◦ De westelijke wadi wordt te diep voor kleine kinderen. 

◦ Het gras herstellen is niet gelukt door de aanhoudende droogte in april, ondanks 
bijna dagelijks water gieten door vrijwilligers, en het afzetten met lint van het 
ingezaaide deel.  

◦ De mare ging onder kinderen rond dat er edelstenen en een schatkist op het terrein 
begraven waren. We hebben een aantal keer diepe kuilen moeten opvullen. 

◦ De pomp van de fonteinfiets en -uitloop zijn verzand en kosteloos vervangen, het 
losse stuur is door onszelf vastgezet. 

◦ Een deel van het asfaltpad (het doorgaande pad) is bij regen onbegaanbaar. De 
gemeente heeft de geplande verbetering in 2020 uitgevoerd. De diepste plas is nu 
weg, maar het pad is over het algemeen in slechte staat.  

 
 

Vrijwilligers  

 Net voordat corona uitbrak hebben we een bedankfeestje in Nelson MandelaCentrum 
gehouden voor onze vrijwilligers. 

 De twee aspirant-bestuursleden komen definitief het bestuur versterken. 

 Van de 8 sleutelbewaarders zijn in 2020 twee sleutelbewaarders gestopt vanwege 
verhuizing naar een andere gemeente. Er hebben zich 4 nieuwe sleutelbewaarders 
aangemeld. Het bestuur houdt regelmatig contact met  sleutelbewaarders door middel 
van een appgroep. Er zijn dit jaar geen  bijeenkomsten voor de sleutelbewaarders 
georganiseerd.  

 Voor nieuwe bestuursleden en sleutelbewaarders is een Verklaring Omtrent Gedrag 
aangevraagd en verkregen. 

 Er zijn naast het bestuur circa 18 vrijwilligers, al dan niet met hun kinderen, bereid om 
af en toe te komen helpen met werkzaamheden.  Op de klusmiddagen komt ook een 
groepje kinderen uit de buurt meehelpen.  

 

Advisering 

Op verzoek van de gemeente hebben we meegedacht over de herinrichting van een deel 
van de Voorwillenseweg.  
 

Communicatie 

 We hebben een website via het Wijkteam en een e-mail adres, een Twitteraccount 
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en een Facebookaccount.  

 We zijn op Google te vinden.  

 We verzonden in 2020 geen persberichten.  

 Er zijn bij de collectie ansichtkaarten met de klus-jaaragenda uitgedeeld.  

 Vrijwilligers ontvingen een nieuwjaarswens. 

 In de twee infohuisjes zijn regelmatig mededelingen geplaatst. Thema's waren: De 
data en de afzegging van de klusmiddagen, een oproep om het terrein schoon te 
houden in het Nederlands, Arabisch, Pools en Engels. Een oproep om geen honden 
op het speelterrein te laten lopen/poepen. En om 1,5 meter afstand te houden. 

 Op cruciale punten in de wijk zijn in totaal 5 verwijsborden geplaatst, waardoor 
nieuwe bezoekers minder hoeven te zoeken naar de nogal verborgen 
toegangspaadjes naar het terrein.  

 Het speelterrein is opgenomen in de gemeentegids van Gouda. 
 
Contacten: 

 Naast contact met “onze” gemeente-ambtenaren onderhouden we contact met de 
volgende organisaties: 

 De wijkagenten en de BOA's 

 Wijkteam Gouda Oost 

 Gouda Bruist, een initiatief voor alle actieve Goudse bewoners 

 Het Wellantcollege 

 Stichting Een Heerlijk Thuis 
 

Deskundigheidsbevordering van de bestuursleden 
Er hebben door corona geen bijscholingsactiviteiten plaatsgevonden.  
Het bestuur heeft overwogen om een van de vrijwilligers een cursus Graafmachine te laten 
halen. De kosten van de cursus plus de kosten van de huur en vervoer van een 
graafmachine zijn echter te hoog om een cursus rendabel te maken. 
 
 

Tevredenheid en evaluatie 
Bestuursleden en vrijwilligers vragen regelmatig aan bezoekers wat ze van het terrein 
vinden en of ze tips hebben. Bijna alle bezoekers zijn positief. Op één bewoner (met hond) 
na vindt iedereen de speeltuin een aanwinst. Bezoekers posten hun mening op Google, ze 
gaven een 4,4 (van 5) gemiddeld. Voor ons is helaas niet te achterhalen waarom één   
bezoeker niet tevreden was. 
We zijn zelf tevreden over hoe Het Eiland zich een plaats heeft verworven onder de 
favoriete speelplekken van veel voornamelijk Goudse kinderen, hun ouders. Vooral door 
de belemmeringen die de coronacrisis opwierpen, zoals het niet op vakantie kunnen gaan, 
dicht bij huis moeten blijven, behoefte aan groen en speelplekken merkten we dat juist nu 
Het Eiland in een behoefte voorziet door de ruime opzet, de groene inrichting en het 
veelzijdige aanbod van speelmogelijkheden. Ook buurtbewoners van diverse leeftijden 
hebben het terrein weten te vinden om zich daar te verpozen.  
 
 

 


