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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt verzocht om:
 Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de speelvoorziening aan de Boskoopzijde van het
Gouwebos vast te stellen;
 Ten behoeve van de uitvoering, inclusief de voorbereiding daarvan een krediet
beschikbaar te stellen van € 50.000, en dit ten laste te laten komen van de al
gereserveerde investeringsmiddelen á € 670.000 voor de planfase 2 en 3 van de
Kwaliteitsimpuls Groenalliantie;
 Een kostenneutrale aanpassing van de beheermaatregelen vanaf 2019 vast te stellen;
 In te stemmen om bovenstaande ter advies aan de gebiedsadviescommissie
Krimpenerwaard voor te leggen conform artikel 24, lid 2 van de Gemeenschappelijke
regeling Groenalliantie en commentaren van de gebiedsadviescommissie op het plan te
verwerken mits niet strijdig met de essentie van het plan een en ander ter beoordeling
van de secretaris van de gebiedsadviescommissie;
 Het Voorlopig Ontwerp toe te sturen aan het college van B en W van de gemeente
Alphen aan den Rijn met het verzoek tot cofinanciering.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de periode 2016-2018 zijn voor de Kwaliteitsimpuls Gouwebos verschillende deelprojecten in
voorbereiding genomen zoals het aanpassen van het padenstelsel, de verbetering van de bos- en
graslandenstructuur en de vernieuwing van de speelvoorziening aan de Waddinxveense zijde. De
speelvoorziening is inmiddels gerealiseerd.
Op 6 december 2018 heeft het bestuur van de Groenalliantie opdracht gegeven om een
Voorlopig Ontwerp (VO) te ontwikkelen voor het project ‘Opwaarderen speelvoorziening
Boskoopzijde’. Het bestuur heeft hiervoor een plankrediet en middelen voor de uitvoering beschikbaar
gesteld als onderdeel van fase 2 en 3 van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
Het voorliggende bestuursvoorstel bevat een VO voor het project, inclusief bijbehorende
kostenramingen.
Kaderstelling project
Het project wordt uitgevoerd binnen de inhoudelijke en financiële kaders van het bestuurlijk
vastgestelde Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o. (2016) en de
Investeringsagenda 2018-2021 (2018).
In de investeringsagenda zijn de volgende uitgangspunten voor dit project meegegeven:
- De speelplaats heeft een natuurlijke en avontuurlijke inrichting die kinderen uitdaagt;
- De doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 en van 8 tot 12 jaar.
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Toelichting Voorlopig Ontwerp
Het VO van de speelvoorziening is tot stand gekomen in samenspraak met de gebruikersgroep van
deze speelplaats: kinderen uit de Snijdelwijk in Boskoop. Er is op de speellocatie een workshop
gehouden met de kinderen van groep 7 van de Eben-Haëzerschool uit Boskoop. Tijdens de workshop
zijn de ideeën en wensen van de kinderen verzameld en vastgelegd in mooie knutselwerken. Samen
met de specifieke terreinomstandigheden was de uitkomst van de workshop de inspiratie voor het VO.
Thema
De speelvoorziening is ontworpen rondom het thema ‘spelen in de oude steentijd van jagers en
verzamelaars’. Het speelgebied heeft het karakter van een huttendorp uit die tijd en daagt uit tot
struinen, ‘jagen’, een beetje competitie en spelen.
Doelgroep
De speelvoorziening is geschikt voor verschillende doelgroepen; zowel jonge kinderen (4-8 jaar) als
wat oudere kinderen van 8-12 jaar. Voor de allerjongste kinderen is een kleine zandspeelplaats
gemaakt, met zitgelegenheid voor ouders. De plaatsing van de speelaanleidingen zorgen voor een
natuurlijke zonering.
Landschappelijk
De speelvoorziening maakt gebruik van het bestaande reliëf met heuvels en kommen, waardoor een
zekere natuurlijke spanning in het terrein aanwezig is. De locatie wordt ook verder vergroend; zo
verdwijnt het grote verharde plein waarop de baskets staan. Daarvoor in de plaats komt een pad en
een plek met zitgelegenheid voor ouders. Ten slotte worden de beplantingsranden door gerichte
beheermaatregelen versterkt en verfraaid.
Voorzieningen
Het centrale element in de speellocatie is een casco van een ‘fort’. Het kan door kinderen met
snoeihout zelf ‘afgebouwd’ worden. Rondom het fort staan verschillende speelelementen (‘als een
huttendorp’).
Het huidige voetbalveld wordt nauwelijks voor dat doel gebruikt. Het is te groot en niet geschikt voor
potjes voetbal met kleine groepjes. Dit deel van het bos krijgt een nieuwe landschappelijke uitstraling,
met natuurlijker gras en natuurlijk opgebouwde bosranden. Hiervoor in de plaats komt op de
speellocatie een klein grasveld met doeltjes, dat ook voor andere spelen gebruikt kan worden.
Haalbaarheid
De beoogde maatregelen zijn haalbaar. Het VO sluit aan bij de belevingswereld van de doelgroep, wat
blijkt uit de gehouden workshop. Het plan kent voldoende draagvlak. Technisch zijn er geen
beperkingen en de maatregelen passen binnen de juridisch/planologische kaders.
Voordat de uitvoering kan starten, moet er nog een flora- en fauna onderzoek worden uitgevoerd.
Gezien de voortzetting van de huidige functie als speelplaats is daar geen belemmering te
verwachten.
Vervolg
Na goedkeuring van onderliggend bestuursvoorstel het bestuur zal het VO nader worden uitgewerkt
tot een vraagspecificatie voor aanbesteding (tweede helft 2019).
Enkele specifieke beheermaatregelen die bijdragen aan de beoogde kwaliteitsimpuls gaan vanaf 2020
deel uitmaken van het op te stellen beheerplan Gouwebos inclusief financiering.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 23 mei 2019:
 Instemmen met de speelvoorziening Boskoopzijde Gouwebos.
AB 6 december 2018:
 vaststellen Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls GA 2018-2021;
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opstarten planvorming van elf projecten uit de investeringsagenda, waaronder het project
‘Opwaarderen speelvoorziening Boskoopzijde Gouwebos’.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Geen juridisch/planologische belemmeringen zijn voorzien.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Investering
De investeringskosten inclusief toeslagen en personele kosten voor dit project zijn geraamd op
€ 50.000 en zijn daarmee gelijk aan het budget dat voor dit deelproject beschikbaar is binnen het
totale uitvoeringsbudget vanuit de Algemene reserve voor de uitvoering van fase 2 en 3 van de
Kwaliteitsimpuls.
Bijdrage Gemeente Alphen aan den Rijn
Met de nieuwe speelplaats krijgen vooral de inwoners van de aan het Gouwebos grenzende wijken
van Boskoop er een aantrekkelijke recreatievoorziening bij. De gemeente Alphen aan den Rijn wordt
gevraagd om een financiële bijdrage aan de speelplaats in de vorm van de adoptie van een
speeltoestel ter waarde van € 7.500. Bij toekenning van een financiële bijdrage wordt het krediet van de
Groenalliantie met de omvang van de toegekende bijdrage verlaagd. Middels een begrotingswijziging zal te
zijner tijd het desbetreffende bedrag terugvloeien naar de investeringsreserve compartiment Reeuwijkse
Plassen.
Subsidie
Groenalliantie heeft bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als budgetbeheerder van de
Uitvoeringsovereenkomst SGG subsidie aangevraagd ter hoogte van 50% van de totale
investeringslasten Kwaliteitsimpuls fase 2 en 3. De subsidie voor een bedrag ter grootte van
€ 670.000 is aangevraagd en toegekend. Van de uitvoeringskosten kan maximaal de helft gedekt
worden uit de subsidiebijdrage (= € 25.000)..
Beheerlasten
De hoogte van de meerjarige beheerlasten na uitvoering van het VO zijn doorgerekend met behulp
van het Terrein Beheermodel (TBM). De uitkomst laat zien dat de kwaliteitsimpuls kostenneutraal kan
plaatsvinden. De beheerkosten van nieuwe terreininrichting en speelvoorzieningen worden volledig
gecompenseerd door de besparingen als gevolg van het aanpassen van het grasdoeltype op het
huidige voetbalveld (naar extensief maairegime), het verwijderen van de klinkerverharding op het plein
(geen vervangingskosten) en de beheerlasten van de oude voorzieningen (voorzieningen vervallen).

6. COMMUNICATIE
Communicatie maakt integraal onderdeel uit van het proces van het ontwikkelen van de speelplaats.
De communicatie wordt gecoördineerd vanuit het Programmateam Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Op
projectniveau worden de belangrijkste communicatiemomenten en in te zetten communicatiemiddelen
vastgelegd en uitgevoerd.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in afstemming met de doelgroep.

8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit
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Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevrouw mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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