KLAUTERWOUD JAARVERSLAG 2018

Inleiding
De Stichting Klauterwoud is opgericht in 2012. Statutaire doelstelling is het ontwikkelen van een
struinbos voor de jeugd waar tot een avontuurlijke manier van bewegen wordt uitgenodigd.
Bewegen in de vrije natuur en met speciale objecten als bij voorbeeld touwbruggen, wilgentunnels,
knuppelpaden, klim-en klauterconstructies
In dit verslagjaar functioneert het Klauterwoud nu 6 jaar. Reden om terug te blikken en de stand op
te maken voor volgende jaren.
Het verslag jaar stond ook dit jaar in het teken van het uitvoeren van de in mei 2016 vastgestelde
Ontwikkelingsvisie 2.0. Deze bevat een meerjarige investeringsprogramma dat gefaseerd wordt
uitgevoerd al naar gelang de beschikbaarheid van financiële middelen.
In aanvulling daarop is als doelstelling geformuleerd dat het Klauterwoud voor 100% toegankelijk zal
zijn, zodat kinderen met en zonder beperkingen zich welkom weten in het gebied. Daarnaast dat 75%
van de speelaanleidingen bereikbaar zijn voor alle kinderen en dat 50% van de speelaanleidingen ook
daadwerkelijk voor elk kind bespeelbaar is. Het belang van Samen Spelen is de leidende gedachte bij
het verder inrichten van het Klauterwoud.
Verbetering toegankelijkheid
De Gemeente heeft de padenstructuur verbeterd zodat er een rondlopend aaneengesloten geheel is
ontstaan. Deze hoofdstructuur is voor alle gebruikers goed toegankelijk. Vanaf de hoofdstructuur
lopen afgeleide paden naar speelaanleidingen. De belangrijke doelstelling van toegankelijkheid van
het gebied is daarmee gewaarborgd.
Speeleiland
Offertes zijn gevraagd om het bestaande Klim- Klauter- speeltoestel aan te passen zodat kinderen
met een beperking meer mogelijkheden krijgen om daar te spelen.
Toegevoegd wordt een nieuwe voorziening in de vorm van een Bouwspeelplaats, een
speelgelegenheid met zand waar kinderen met rolstoel ook kunnen spelen.
Ter completering komt er een Rolstoelbrug als verbinding in de route met het Amfitheater, waardoor
meer samenhang in de routering van dit gebied ontstaat..
De financieringsaanvragen zijn in gang gezet. Externe fondsen zijn benaderd met een verzoek. Het
Fonds Schiedam Vlaardingen eo heeft een reeds een bijdrage toegezegd van € 20000,- . ( totaal
investering € 40000,-)
Rolstoel- Belevings- Pad
Offerte is gevraagd voor het ontwerpen van het Rolstoel- Belevings-Pad. Dit is een speciaal aan te
leggen pad waar kinderen in rolstoel avontuurlijk op kunnen rijden. Dit moet bereikt worden door ze
veel als mogelijk natuurlijke materialen te gebruiken zodat het pad past in de struinsfeer van het
Klauterwoud. Aansluitend lopen gesprekken voor het financieren van deze voorziening

Pyloon/ Uitkijktoren
De houten Uitkijktoren wordt vervangen door een toren van staal. De omgevingsvergunning is op 20
augustus 2018 verleend.
Uit veiligheidsoverwegingen is de houten toren al geruime tijd niet meer toegankelijk wegens
herhaald vandalisme.
Een nieuwe stalen toren zal door Constructiebedrijf Voscon VBS BV (Vlaardingen) worden gemaakt.
Dit bedrijf geeft tevens een belangrijke financiële ondersteuning aan de toren.
Daarnaast is sponsoring ontvangen van het Fonds Schiedam Vlaardingen eo, het Weeshuisfonds, de
Gemeente Vlaardingen, de Federatie Broekpolder en van de Stichting Broekpoldervrienden.
Daarmee is de financiering rond.
Het is de bedoeling dat de nieuwe uitzichttoren in het voorjaar van 2019 gerealiseerd zal zijn.
Schouw van het gebied
De paden zijn verbeterd en het rondgaand hoofdpad is gerealiseerd.
Aan het Knuppelpad en de Veerstoep ontbreken de verbeteringen nog. Het eerst genoemde moet
meer begaanbaar worden voor rolstoel en bij laatst genoemde zal de hellingbaan aangepast moeten
worden.
De toegankelijkheid van het amfitheater is toegenomen als gevolg van verbetering padenstructuur.
De stenen bij het Amfitheater zijn herschikt zodat kinderen in rolstoel er doorheen kunnen in plaats
van een omweg te moeten maken.
De overgangen van greppels moeten opstaande randen krijgen voor veiligheid rolstoelgebruik.
Door de vrijwilligers is een grote en parallel daar aan, een kleinere wilgentunnel gemaakt, plus een
hut van wilgen. Een voorbeeld om met eenvoudige middelen mooie resultaten te realiseren.
Onderhoud
Het ontbreken van een Meerjarig Onderhoudsplan wordt als een gemis ervaren. De Gemeente werkt
wel aan een meerjarige opzet voor de Broekpolder in de context van de onlangs opgerichte CV
Broekpolder. Het gebied dat het Klauterwoud omvat zal daarvan deel uit maken.
Onderhoud heeft nu plaatsgevonden uit middelen voor groenonderhoud die de gemeente
beschikbaar heeft.
Naast onderhoud van gemeentezijde doet een vaste groep vrijwilligers onderhoudswerk. Gezien de
omvang van gebied zijn hier grenzen aan wat van vrijwilligers verwacht mag worden.

Bestuur
Het bestuur heeft het verslagjaar bestaan uit: Kees van der Windt, voorzitter, in functie 12-07-2012;
Joop van Papeveld, penningmeester, in functie 07-08-2015; Willem Poot, secretaris, in functie 22-122015.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en ten hoogste twee maal
herbenoembaar(art 4 Statuten).
De bestuursleden zijn in 2018 herbenoemd door respectievelijk Lionsclub Vlaardingen, Stichting
Federatie Broekpolder en Stichting Survival Vlaardingen.

Ontwikkelingen in de omgeving





Stichting Broekpoldervrienden is opgericht om het voortbestaan en de ontwikkeling van
nieuwe initiatieven in de broekpolder te steunen.
Coöperatieve Vereniging Broekpolder is opgericht en in ontwikkeling. Door de
samenwerking van alle belanghebbenden bij het gebied te bevorderen wordt beoogd de
kwaliteit en duurzaamheid van de Broekpolder te bevorderen.
Naast de Federatie Broekpolder en de gemeente Vlaardingen, participeren Staatsbosbeheer,
Instellingen en de in de in het gebied gevestigde verenigingen . De Stichting Klauterwoud is
bij deze ontwikkeling betrokken.
Adventure Vlaardingen en Stichting Survival Vlaardingen hebben ook dit jaar weer de
Challenge For Bikkels georganiseerd. Dit is een klim-en klauterevenement voor kinderen met
beperking. De uitdaging is de beperking geen beperking te laten zijn. Onder professionele
begeleiding van leden- instructeurs van Adventure/Survival worden deze kinderen door een
hoogte parkoers geleid. De vele positieve reacties nodigen uit tot voortzetten en uitbouw
van dit evenement in het Klauterwoud.
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