
De SamenSpeelbelofte van De SamenSpeelbelofte van 
(natuur)Speeltuin de (natuur)Speeltuin de 
DoorbraakDoorbraak
Wat gaat (natuur)Speeltuin de Doorbraak doen om de Wat gaat (natuur)Speeltuin de Doorbraak doen om de 
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?  

Waar staat (natuur)Waar staat (natuur)
Speeltuin de Doorbraak Speeltuin de Doorbraak 
voor?voor?

(natuur)Speeltuin de Doorbraak stimuleert en 

faciliteert het Natuurlijk! SamenSpelen. Dit doen 

wij door – in samenwerking met onze leden, ge-

meente Leiden, de Vrienden van het Singelpark 

en omwonenden – de bestaande, verouderde, 

speeltuin in 2020/2021 volledig om te bouwen 

naar een natuurlijke – inclusieve – speeltuin, met 

veel aandacht voor spelaanleidingen die het 

SamenSpelen bevorderen. Voor alle kinderen 

biedt (natuur)Speeltuin de Doorbraak in het 

speelseizoen 2020/2021 en daarna heel veel 

nieuwe en uitdagende mogelijkheden voor 

Natuurlijk! SamenSpelen.



Wat belooft (natuur)Wat belooft (natuur)
Speeltuin de Doorbraak Speeltuin de Doorbraak 
concreet te doen in concreet te doen in 
2020-21?2020-21?

In 2020 bevordert (natuur)Speeltuin de Door-

braak de realisatie van een grote – inclusieve – 

(natuur)speeltuin in het Katoenpark, onderdeel 

van het project Lakenpark – aan de rand van de 

binnenstad in Leiden. Daarnaast initieert (natuur)

Speeltuin de Doorbraak vanaf 14 maart/NL Doet 

een fondsenwerving- en crowdfundingcampagne 

om – ook na 2021 - nog meer uitdagende – en 

SamenSpeel – pluselementen toe te kunnen 

voegen aan het reeds geweldige basisontwerp. 

Hiervoor is een uitgebreid ontwerp en pluspakket 

uitgewerkt, in samenwerking met kinderen en 

(inclusieve) belangenorganisaties. Zie https://ge-
meente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/
werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/
lakenpark/lakenpark-weer-stap-dichterbij/ 

In 2020/2021 nodigen wij uit én faciliteren wij 

ook andere organisaties om met ons in en om de 

(natuur)Speeltuin de Doorbraak regelmatig 

SamenSpeel activiteiten (bijv. i.c.m. een lokale 

Speeltuinbende!) te programmeren.

Hoe gaat (natuur)Speeltuin Hoe gaat (natuur)Speeltuin 
De Doorbraak daarbij De Doorbraak daarbij       
kinderen betrekken? kinderen betrekken? 

In de VO ontwerpfase zijn kinderen nauw betrokken (kinde-

rinspraak) bij de totstandkoming van het ontwerp. Ook 

tijdens en na realisatie en in de beheer- en doorgroeifase ná 

2021 blijven alle kinderen onze belangrijkste opdrachtge-

vers en zullen wij blijven inspelen op vragen, specifieke

behoeften en ideeën die door hen naar voren worden 

gebracht. We Spelen én Doen het Natuurlijk! Samen (en dát 

beloven we).

ContactgegevensContactgegevens  

(natuur)speeltuin de Doorbraak 

Katoenpark 1, Leiden 

p/a Ton Duijndam 

Zuidsingel 2, 2312 SB, Leiden 

ton.duijndam@live.com 

06-3744.6688

www.samenspeelakkoord.nlwww.samenspeelakkoord.nl
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