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Visie Voor een solide ToekomsT
het Vogelnest

Dé 

schoolreislocatie

voor kleuterklassen 

uit Utrecht 

en omgeving
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heT VogelnesT
een impressieGedurende twee seizoenen vóór en na de zomervakantie 

komen hier zo’n 35 scholen uit Utrecht en omgeving
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heT VogelnesT
een impressie
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VoorWoord
het Vogelnest: al meer dan 50 jaar een begrip

“het Vogelnest? daar heb ik nog gespeeld als kleuter! ik kan het me 
nog goed herinneren.” krijgen we vaak te horen. 

Als geboren utrechter is het vaak één van de eerste herinneringen: je 
eerste schoolreisje. Jaren later sta je er weer, maar dit keer als 
begeleider van je zoon of dochter. Je bakt pannenkoeken, helpt bij de 
speurtocht en gaat mee op pad met de boswachter. en nu na 56 jaar is 
er zelfs een generatie van grootouders die de enthousiaste verhalen 
van hun kleinkinderen horen over de avonturen op het Vogelnest. 

het Vogelnest is ontstaan vanuit het idee van de gemeente en het 
overkoepelende netwerk van openbare kleuterscholen; een schoolreis-
locatie te creëren waarbij kleuters een heerlijke dag vrij buiten kunnen 
spelen. op een unieke locatie midden op landgoed rhijnauwen is het 
Vogelnest gerealiseerd. dit buitenspeelterrein met pand in het groen, 
biedt een optimale schoolreisjes locatie op niet al te verre afstand van 
de scholen. sinds de oprichting van het Vogelnest wordt de stichting 
volledig gerund door vrijwilligers en na de initiële financiële steun van 
de gemeente in 1961 draait de stichting financieel zelfstandig.

We zijn 56 jaar verder. de kleutergroepen die ons nu bezoeken zijn drie 
keer zo groot als de groepen die vijftig jaar geleden kwamen; het 
gebouw en spel- en speelaanbod moet worden uitgebreid op deze 
capaciteit. We willen dat plek aansluit bij de huidige aandacht voor 
groene en gezonde speelplekken en richten ons naast het spelen ook 
op het educatieve aspect door middel van het inrichten van een rijke 
plek voor ontdekkend leren. daarnaast wilen we gaan aansluiten bij de 
huidige educatieve vraag van de scholen; door de kleuters de vier 
seizoenen te laten ervaren. dit betekent dat wij ook in de winter open 
willen gaan. en kleuters een ervaring willen aanbieden waarbij zowel de 
binnen- als buitenruimte met het educatieve aanbod een totaalbeleving 
vormt van de seizoenen op het landgoed. 

daarom is het bestuur gestart met een ambitieus traject om het 
Vogelnest weer aan te sluiten bij de wensen van deze tijd en het 
toekomst bestendig te maken. Zodat de kleuters van 2020, 2050 en 
2070 ook hun bijzondere schoolreisje op het Vogelnest beleven.

het ontbreekt de stichting aan de financiële middelen om éénmalig een 
grote investering zelf te bekostigen. Wij zullen daarom een beroep 
doen op subsidies vanuit de betrokken gemeenten utrecht en Bunnik, 
op fondsen, op scholen en bedrijven en op alle utrechters die het 
Vogelnest een warm hart toedragen. Vanuit de enorme betrokkenheid 
en het enthousiasme voelen wij ons gesteund dat dit gaat lukken. 
Tegelijkertijd voelt het niet goed dat wij nu deze noodkreet moeten 
slaan. Wij willen dat de stichting financieel sterk genoeg wordt om al 
het toekomstig onderhoud zelf te financieren. daarom hebben wij een 
businessplan opgesteld, uitgaand van de nieuwe situatie, waarmee wij 
aantonen dat wij door een beperkt aantal maatregelen een structureel 
financieel gezonde (non-profit) stichting kunnen worden. uitgaand van 
de nieuwe situatie en een beperkt aantal aanvullende activiteiten kan 
de stichting weer de komende decennia structureel financieel 
zelfstandig en gezond zijn.

in deze ‘verkenning’ vindt u onze toekomstvisie op de rol van het 
Vogelnest in de ontwikkeling van kleuters. en de uitkomsten van de 
verkenningsfase waarin wij met alle betrokken partijen hebben gekeken 
naar de eisen en wensen voor het pand en de buitenruimte. maar ook 
de contouren van ons gewenste educatieve aanbod. en tenslotte de 
business case en organisatiestructuur die er zorg voor moeten dragen 
dat wij met een financieel sterke stichting ook de komende 50 jaar de 
kleuters van utrecht en Bunnik en omgeving een onvergetelijk school-
reisje kunnen bezorgen.

namens het bestuur van stichting het Vogelnest, 

Barbe messing, 
voorzitter

Een bezoek aan het 

Vogelnest behoort vaak 

tot één van de eerste 

jeugdherinneringen
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sChoolreisJe op heT VogelnesT
“het hek gaat open, de kleuters rennen de speelweide op; een dag 
heerlijk vrij buitenspelen, ontdekken en ervaren, klimmen en klauteren, 
bouwen en fantaseren.” kleuterrecreatieoord het Vogelnest is als sinds 
de jaren zestig dé belangrijke buitenspeellocatie voor zo’n 35 scholen 
uit utrecht. de scholen huren de locatie en zorgen zelf voor begelei-
ding. er is geen beheerder aanwezig. dit zorgt voor een betaalbaar 
schooluitje. 

het ligt in het natuurrijke hart van de landgoederenzone Amelisweerd-
rhijnauwen. het Vogelnest draait volledig op een stichting en een 
groeiende groep enthousiaste vrijwilligers. Vele utrechters kennen het, 
en hebben nu kinderen en/of kleinkinderen die er gebruik van maken.
ieder jaar komen ruim 4000 kleuters van zo’n 35 utrechtse basisscho-
len die veelal met de bus naar deze plek komen om hun schoolreisje te 
vieren. 

de locatie is in 1961 door de gemeente utrecht in het leven geroepen 
met als doel de leerlingen van openbare kleuterscholen uit de stad hun 
broodnodige buitenspeel- en natuurervaringen te gunnen. Tot op de 
dag van vandaag is er grote behoefte om deze specifieke kleuterdoel-
groep een gezonde, veilige en natuurlijke buitenspeellocatie te bieden. 
er zijn weinig tot geen alternatieven van gelijke orde voor deze doel-
groep. een groot aantal scholen komt dan ook jaarlijks terug. en ook 

nieuwe scholen (openbaar en niet-openbaar) weten inmiddels het 
Vogelnest te vinden, mits er ruimte voor hen in het behoorlijk gevulde 
rooster is. 

VernieuWing is nodig Voor de ToekomsT Voor 
‘heT VogelnesT’ 
Zo vraagt het anticiperen op de steeds groter wordende scholen en 
daarmee het aantal groepen om uitbreiding van de faciliteiten. en is het 
belangrijk dat het educatieve spel- en speelaanbod weer goed gaat 
aansluiten bij de wensen van de scholen en de veiligheidseisen van 
deze tijd. urgentie is ontstaan voor een revitalisering van het gebouw 
met de primaire voorzieningen als keuken, toiletten en de elektriciteits-
voorziening, verwarming en isolatie. de buitenruimte met de 
karakteristieke speeltoestellen is toe aan vernieuwing. het is tijd voor 
een grote upgrade om het Vogelnest te behouden voor de toekomst.

“Sinds 1961,toe aan 

vernieuwing met behoud van 

het goede!”

“Inmiddels meer dan 35 

scholen uit Utrecht en nabije 

omgeving en veel belang-

stelling bij andere scholen.”

“Elk jaar weer passen en 

meten om scholen te kunnen 

plaatsen binnen de 

opengestelde seizoenen.”

“Nu zo’n 4000 enthousiaste 

kleuters per jaar, mogelijke 

groei naar jaarlijks meer dan 

6000 kleuterbezoeken!”

inleiding
Na 

eenmalige 

financiële steun 

draait Het Vogelnest 

nu 56 jaar volledig 

zelfstandig op 

vrijwilligers, maar 

voor behoud is 

actie nodig
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Verkenning VAn de ToekomsT Voor heT VogelnesT
Vanuit inzicht in de staat van onderhoud en met kennis van relevante 
ontwikkelingen heeft het bestuur van stichting het Vogelnest 
– met financiële ondersteuning van de gemeenten utrecht, Bunnik, 
kf heinfonds, groen doet goed en vele vrijwilligersuren – een 
verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor een gloedvolle 
toekomst van het Vogelnest. 

Werken VAnuiT een Brede mAATsChAppeliJke BAsis
de verkenning kent vanuit de gekozen aanpak een breed 
maatschappelijk fundament. Vertrekpunt is een schriftelijke vragenlijst 
met hoge respons onder leerkrachten van de bezoekende basisscholen. 
Aansluitend is er verdieping via (interview)gesprekken met 
leerkrachten en schoolleiders, maar ook vertegenwoordigers van de 
utrechtse steedes (utrecht natuurlijk), ‘spelenderwijs’ (vroeg- en 
voorschoolse educatie), hogeschool leiden (lectoraat ‘natuur en 
ontwikkeling kind’), hogeschool utrecht (pabo), alsook natuurlijke 
speellocaties het ‘Woeste Westen’ en ‘de kameleon’. en workshop over 
risicovol spelen via netwerk nature play van springzaad. Bij de 
georganiseerde werk- en ideeënsessies (verdienkansen) is inbreng voor 
het Vogelnest gegeven door medewerkers van gemeente utrecht, 
gemeente Bunnik, staatsbosbeheer en diverse geïnteresseerden. 
Verder is er veelvuldig contact geweest met betrokkenen bij aan 
subsidieregelingen, fondsen en crowdfunding. over de 
bestemmingsplan-technische aspecten is contact geweest met 
gemeente Bunnik. Tenslotte zijn op diverse momenten ook 
(gemeentelijke) workshops, bijeenkomsten en stadsgesprekken 
bijgewoond. en is het educatieve concept van de vier seizoenen 
getoetst bij de scholen en enthousiast ontvangen.

 

de Verkenning
2016 

Start project: 

Verkenning en visie 

om het educatieve 

aanbod, het gebouw en 

de buitenruimte weer 

aan te laten sluiten bij 

deze tijd
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“Als jullie nu leren hoe leuk 

en fijn het is om buiten te 

zijn, dan vind je dat later 

ook belangrijk En daarom 

doen we dit.”

Rob Zakee, 

wethouder gemeente Bunnik
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opBouW VAn deZe Verkenning
de verkenning schetst allereerst een toekomstvisie op nogmaals 50 jaar het 
Vogelnest, gevolgd door een impressie van relevante (actuele) ontwikkelingen 
die maken dat revitalisering voor het Vogelnest van essentieel belang is. 
Vervolgens is separaat aandacht voor de kracht en kwetsbaarheid van het 
Vogelnest, zoals door een veelheid van betrokkenen benoemd. daarna volgt een 
overzicht van de (toekomst)wensen vanuit de doelgroep en directe gebruikers, 
met als hoofdzaken de accommodatie, buitenruimte en het educatief aanbod. 
de beoogde organisatiestructuur is toegelicht met onderscheid tussen het 
bestuur van de stichting en de uitvoeringsorganisatie. Want er is een 
professionaliseringsslag gewenst in relatie tot de organisatie met rollen en 
taken. 

het financiële fundament voor de organisatie bestaat uit een toekomst-
bestendige jaarlijkse exploitatie met een gezonde business case. Zodat het 
Vogelnest zonder subsidies zelfstandig kan blijven voortbestaan en betaalbaar 
blijft voor de scholen. een valide business case voor de exploitatie vormt 
feitelijk de financiële randvoorwaarde om over te gaan tot investeringen in het 
pand, de buitenruimte en speel-, beweeg- en leermiddelen. in aansluiting daarop 
komen de éénmalige investeringen in aanpassingen en verbeteringen beeld, met 
een programma van eisen voor nadere planvorming. gedachte is om de 
eenmalig benodigde middelen voor investeringen op te halen via crowdfunding, 
sponsorlopen en andere publieksacties, maar ook via sponsoring en subsidie. 
de investeringen zullen vooral nodig zijn om het Vogelnest weer aan de eisen 
van deze tijd te laten voldoen. het bestuur volgt de lijn: investeren en 
toekomstbestendig exploiteren’. 

de verkenning besluit tenslotte met een beknopte schets van mogelijke 
financieringskansen en een doorkijk op het vervolg als toelichting op het gehele 
traject voor realisatie van de toekomstvisie.

FASE 3
Realisatie en 

professionaliseren
organisatiestructuur

2018-2019

opBouW Verkenning

“Vrij spelen, ontdekken en 

ervaren, klimmen en 

klauteren, bouwen en 

beleven, alleen of samen. Dat 

is een dag op Het Vogelnest. 

Een kleuterschoolreisje om 

nooit te vergeten!”

kleuterleidster, Vrije School 

Utrecht

Jaarlijkse exploitatie
vanuit gezonde

business case

2020 - 2070

Investering tbv 
Realistaie 
FASE 3, 

op basis planvorming
FASE 2

2018

FASE 2
Planvorming:
 ontwerp en 

kostenraming

2017

Investering tbv 
Planvorming

FASE 2

2017

De Verkenning
inventarisatie en visie

FASE 1

2016 - 2017

“Belangrijk voor alle 

kinderen, en zeker uit wijken 

waar naar het bos gaan niet 

vanzelfsprekend is.” 

Ellen Alzer, 

Utrecht Natuurlijk
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heT VogelnesT is en BliJfT een unieke plek in uTreChT
het is een voorbeeld voor nederland. Waar kleuters gezond en veilig, 
heerlijk vrij buiten kunnen spelen. een plek waar ze vrij mogen 
bewegen, hun fantasie de vrijheid geven en op ontdekking gaan. Waar 
ze fysiek worden uitgedaagd en ruimte ontstaat voor het sociale spel. 
Én waar ze de natuur ervaren en ontdekken en er meer mee vertrouwd 
raken. een gezonde basis die bijdraagt aan de positieve ontwikkeling 
van de kleuter. noodzakelijk binnen het huidige tijdsbeeld van 
verstening en digitalisering.

Beleef de Vier seiZoenen op heT VogelnesT
Twee keer per schooljaar bezoeken de kleuters het Vogelnest op 
landgoed rhijnauwen. kleuters ervaren zo tijdens hun twee jaar 
durende ‘kleutercarrière’ de vier seizoenen op het Vogelnest. een 
totaalbeleving waarbij binnen- en buiteninrichting één geheel vormen 
met het educatieve spel- en speelaanbod, waarbij natuur- en 
cultuurhistorische verhalen van de directe omgeving onder de 
aandacht komen. 

ingeriChT op onderZoekend leren
Binnen én buiten is voldoende ruimte en spel- en speelmateriaal om in 
alle seizoenen en bij slecht weer alsnog een geweldig schoolreisje te 
hebben. er zijn natuureducatie-pakketten beschikbaar waarmee 
leerkrachten en begeleiders leuke en leerzame activiteiten kunnen 
opzetten, passend bij het specifieke seizoen. 
het gebouw en terrein zijn veilig, bieden voldoende ruimte om te spelen 
en om met groepen binnen en buiten te kunnen spelen en te eten. 
de primaire voorzieningen zoals toiletten en keuken zijn op orde en 
voorzien van de benodigde basisgemakken. Begeleiders van de 

schoolreisjes hebben de faciliteiten om vers eten en versnaperingen 
voor de kleuters te bereiden in de keuken. dit alles ingericht op een zo 
praktisch, eenvoudig en onderhoudsvriendelijke manier. Zodat de 
gebruikers zelfvoorzienend en zonder hulp van een beheerder de 
accommodatie optimaal kunnen benutten. 

speCifiek Voor kleuTers
Als doelgroep gaat het bij het Vogelnest om kinderen in de 
kleuterleeftijd, dus 4, 5 en 6 jaar. het aanbod voor deze doelgroep om 
betaalbaar heerlijk vrij en veilig te kunnen buitenspelen in de ‘natuur’ is 
dé kracht van het Vogelnest. Vergelijkbare alternatieven voor deze 
doelgroep voor scholen zijn er niet. en er is voldoende vraag vanuit de 
scholen. Wanneer we ons op deze specifieke doelgroep blijven 
concentreren kunnen we er een unieke kleuter georiënteerde invulling 
aan geven. en zo vele kleuters een optimale ervaring bieden. 

Voor uTreChTse en Bunnikse kleuTers 
primair richt het Vogelnest zich op de kleuterbouw van basisscholen uit 
de gemeenten utrecht en Bunnik. secundair gaat het om kleuters van 
scholen uit de regio utrecht of een ander georganiseerd verband, zoals 
Buitenschoolse opvang (Bso). 

ToekomsTVisie
het Vogelnest klaar, voor nog eens 50 jaar

Een totaalbeleving 

van de seizoenen op 

het landgoed waarbij 

binnen- en buiteninrichting 

één geheel vormen met 

het educatieve spel- en 

speelaanbod
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ToekomsTVisie
 Beleef de vier seizoenen op het Vogelnest

Het Vogelnest staat voor…

• buitenspelen is gezond

• je mag hier lekker vies worden

• eten uit de natuur

• je eigen grenzen verkennen

• de natuur ontdekken

• samen spelen of alleen 

• op avontuur gaan

• totaal vrij zijn

• verdwijnen in het groen

• dromen, durven, doen

• hutten bouwen

• klimmen en klauteren

• wonen op het landgoed

• dwalen

•  wormen en molshopen bestuderen 

• vallen en weer opstaan

• schatzoeken als archeoloog

…op een voor de kleuter 

oneindig groot terrein van 

1,2 hectare

Waar kleuters 

de natuur en 

cultuurhistorie van 

het landgoed ervaren 

en ontdekken en er 

vertrouwd mee 

raken
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een mooie ToekomsT WAArd
het Vogelnest vervult een belangrijke rol voor vele kleuters en de 
betrokken scholen en leerkrachten. Juist in de huidige tijdgeest is het 
van belang om deze unieke plek een mooie toekomst geven, oftewel 
nogmaals 50 jaar. daarbij gaat het enerzijds om het gebouw, maar ook 
om de buitenruimte, het beleef- en leeraspect, en de organisatie.

Behouden WAT goed is
een maatschappelijke waarde die voor velen goud waard is. of het nu 
gaat om natuurbeleving, cultuurbewustzijn, sociale ontwikkeling of een 
fysiek en mentaal gezondheidsgevoel. het is allemaal te halen op het 
Vogelnest. Binnen onze mogelijkheden willen we dat zo goed mogelijk 
blijven doen. Zonder poespas, puur, in contact, educatief en recreatief. 

VernieuWen en AAnsluiTen BiJ deZe TiJd
We willen dat meer jonge kinderen gebruik kunnen maken van deze 
unieke plek op landgoed rhijnauwen. We willen meer kinderen 
verwonderen in en verbinden met de natuur, waardoor de waardering 
voor de leefomgeving groeit. het Vogelnest wil daar een rol in spelen 
voor de allerkleinsten!

heT VogelnesT nogmAAls 50 JAAr! 

ToekomsTVisie
het Vogelnest klaar, voor nog eens 50 jaar

“Klaar voor de nabije 

toekomst; 

up-to-date, mensgericht en 

met hart voor de kleine mens, 

natuur en cultuurhistorie!”

Het Vogelnest is en 

blijft een unieke plek in 

Utrecht (en voorbeeld 

voor Nederland) 
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om het Vogelnest ook echt maatschappelijk veilig te stellen voor de 
toekomst is het nodig om goed te anticiperen op actuele en naar de 
toekomst toe voorzienbare ontwikkelingen. om reden daarvan zijn 
onderstaand een aantal ontwikkelingen benoemd die relevant zijn in 
relatie tot het Vogelnest. 

nA 50 JAAr VriJWillige inZeT op insTAndhouding, is 
grooT onderhoud en sChAAlVergroTende 
reViTAlisering eChT noodZAkeliJk.
met liefde en veel vrijwillige tijdsinspanning heeft het Vogelnest al die 
jaren succesvol gedraaid en hebben vrijwilligers instand gehouden zoals 
het destijds is opgericht. maar als gevolg van de beperkte financiële 
ruimte binnen de exploitatie zoals die de afgelopen jaren is geweest, is 
er ingeteerd op wat er was. nu is er echt urgentie om de boel goed aan 
te pakken: groot onderhoud in het kader van een schaalvergroting van 
destijds 1 bus naar dagelijks 3 busladingen kleuters. of beter gezegd 
een revitalisering van het gehele Vogelnest. Als frisse start van een 
financieel gezonde toekomst.

VriJWilligers Willen VriJheid BiJ inZeT VAn hun 
(VAAk BeperkT) BesChikBAre TiJd
Vrijwilligers zijn tegenwoordig nog wel bereid om zich in te zetten, maar 
kiezen heel gericht in wat ze willen doen. Veelal hebben ze minder tijd 
te besteden en is men minder bereid tot het aangaan van structureel 
commitment. dat maakt het werken met vrijwilligers tot een uitdaging 
waar het aankomt op maatwerk en gevoel en erkenning voor datgene 
wat de individuele vrijwilliger drijft. Juist het coördineren van 
vrijwilligers en creëren van samenhang is daarmee in feite een vak 
geworden. goed vrijwilligersmanagement maakt het echter mogelijk om 
in co-creatie mooie resultaten te boeken en te blijven vernieuwen. 
Creativiteit is essentieel om mensen geïnteresseerd te krijgen en te 
houden.

kinderen nog sTeeds BeperkT in ConTACT meT de nATuur
kinderen komen nog steeds beperkt in de natuur. dat geldt niet alleen 
voor woonwijken waar dat vanwege sociaal-economische en sociaal-
culturele aspecten van oudsher al het geval is. onderzoek wijst uit dat 
het huidige digitale tijdperk, met volop gebruik van tablets, laptops en 
game-computers, de oorzaak is dat in brede zin het contact met de 
natuur steeds minder is geworden. de oorspronkelijke doelstelling van 
het Vogelnest is dan ook nog steeds actueel.

AAndAChT Voor geZonde sTArT VAn heT Jonge kind
in een brede en positieve benadering van volksgezondheid past ook 
een gezonde start voor jonge kinderen. een sterke basis creëren voor 
gezond leven betekent ook voldoende bewegen in een gezonde 
(natuurlijke) leefomgeving. met als doel het voor de toekomst 
verankeren van een gezonde leefstijl. de gemeente utrecht heeft 
daarom ook focus op het jonge kind in de kleuterleeftijd van Vogelnest-
gangertjes.

BuiTenspelen is geZond
uit onderzoek blijkt dat als de jeugd voldoende beweegt, er op de 
lange termijn minder ziektes ontstaan zoals osteoporose, hart en 
vaatziekten en diabetes. dat bespaart uiteindelijk zorgkosten. kinderen 
die vaker buitenspelen hebben bovendien aantoonbaar minder kans op 
overgewicht. redenen genoeg om jonge kinderen op een veilige manier 
met een avontuurlijke speelruimte te laten kennismaken en te blijven 
werken aan avontuurlijke speelruimtes voor opgroeiende kinderen in 
de wijken.

VerAnderende kiJk op BuiTenspelen
Voor kinderen is er niks heerlijkers dan lekker buiten bezig zijn en 
samen met vriendjes de wereld ontdekken. hutten bouwen, klimmen, 
ravotten en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken en verhalen 

releVAnTe onTWikkelingen
het Vogelnest: veilig stellen voor de toekomst

“Vindt u het leuk om 

betrokken te zijn bij 

realisatie van de toekomst-

plannen voor het Vogelnest?”

“Erg leuk, maar helaas wel 

weinig tijd” 

Leerkrachten

“Op de bank voor de TV of 

met een iPad geeft toch een 

andere beleving”

Leerkracht

 

Het is tijd om aan te 

sluiten bij de huidige 

tijdgeest zonder de 

charmes te verleizen!
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verzinnen. ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk en blij van vrij 
buitenspelen. en ondertussen leggen ze een stevige basis voor de rest 
van hun leven. het is aangetoond dat kinderen die veel buitenspelen en 
bewegen, beter zijn toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. 
Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en botbreuken en 
herstellen sneller bij ziekte.

BeWeegnorm
lekker buitenspelen draagt ook bij aan voldoende bewegen. om 
gezonde en fitte volwassenen te worden, moeten kinderen elke dag 

minimaal één uur matig intensief bewegen. maar liefst tachtig procent 
van de kinderen voldoet niet aan deze nederlandse norm gezond 
Bewegen (nngB). Bovendien kampt 15 procent van de kinderen met 
overgewicht. door kleuters vertrouwd te maken met het buitenspelen 
in alle seizoenen, dragen we bij aan hun gezondere toekomst.

moTorisChe onTWikkeling
Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen spelenderwijs uiteraard ook 
hun motorische vaardigheden. Buiten kan dat beter dan binnen omdat 
hiervoor meer mogelijkheden zijn en er meer gelegenheid is om 

grenzen te verleggen en eindeloos te 
oefenen. Zo bevordert buitenspelen 
vaardigheden als rennen, klimmen, springen, 
glijden, gooien, vangen, schoppen, 
schommelen en buigen.

slimmer en soCiAler
Buitenspelen heeft ook een positief effect op 
het concentratievermogen en de 
leerprestaties op school. kinderen die veel 
(buiten) spelen hebben een betere 
hersenontwikkeling en leervermogen dan 
kinderen die weinig en/of binnen spelen.
Tijdens het buitenspelen leren kinderen 
bovendien hun creativiteit te gebruiken en 
ontwikkelen ze hun fantasie. kinderen maken 
daarnaast zelf hun spelregels, werken samen 
of concurreren met elkaar. hierdoor leren ze 
om te gaan met winnen en verliezen en 
ontwikkelen ze emotionele vaardigheden als 
empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn.

releVAnTe onTWikkelingen
het Vogelnest: veilig stellen voor de toekomst

“Belangrijk voor alle 

kinderen, zeker uit wijken 

waar het niet vanzelfsprekend 

is om naar het bos te gaan.” 

“Het is heerlijk om ze eens 

een dagje ‘te laten’, gewoon 

vrij spelen in de natuur.” 

“Het rondsjouwen met 

takken, hout, gras, noten, 

enzovoort is van grote 

waarde.”

Leerkrachten
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risiComiJding VAn ouders BeïnVloedT onTWikkeling 
kinderen
een tendens van de afgelopen jaren is dat ouders risico’s anders zijn 
gaan inschatten. ouders en begeleiders zijn vaak overbezorgd. het 
liefst bannen ze alle risico’s uit. deels is dat te verklaren uit het feit dat 
de groene speelplekken, ‘overhoeken’ en ruige plantsoenen steeds 
meer uit het straatbeeld zijn geraakt, en daarmee buiten het bereik van 
kinderen. illustrerend is de oproep in het recente verleden tot het 
geven van les in ‘vallen en opstaan’, omdat kinderen daar in de praktijk 
simpelweg te weinig ervaring mee opdoen. 

nieuWe inZiChTen op geBied VAn nATuurBeleVing en 
eduCATie
naar de toekomst toe zal de vraag naar natuurcontact door kinderen 
alleen maar toenemen. dit is een blijvende ontwikkeling, getuige de 
populariteit van oerrr (natuurmonumenten) en rangers (Wnf). 
naast cognitieve kennis over de natuur, is er ook een trend naar het 
meer ervaren van de natuur in al haar facetten. Wetenschappelijke 
inzichten zijn bijvoorbeeld uitgewerkt via natuurwijs, waar ook het 
belang van ervaren van de vier seizoenen wordt erkend. en ook het 
lectoraat ‘natuur en ontwikkeling kind’ van de hogeschool leiden 
beoogt betekenis en het belang van natuur voor de ontwikkeling van 
kinderen in onderwijs, opvang en zorg te concretiseren. Juist het 
aansluiten bij dergelijke (nieuwe) inzichten kan een mooi samenspel 
tussen de buitenruimte en binneninrichting van het Vogelnest 
opleveren.

Toenemend AAndAChT Voor nATuur- en 
CulTuurhisTorisChe AspeCTen 
de landgoederenzone van Amelisweerd en rhijnauwen heeft in de 
bredere ruimtelijke context een natuur- en cultuurhistorische functie 
voor de regio. uiteraard voor de gemeente Bunnik en als groene ‘long’ 
aan de oostzijde van utrecht, maar eveneens voor de andere 
omliggende gemeenten en bijvoorbeeld het science parc. het 
Vogelnest heeft daarin haar plek voor de toekomst. Zowel als 
broedplaats van waaruit kleuters op een positieve en gezonde in 
contact komen met de natuur, maar tegelijk ook spelenderwijs 
vertrouwd kunnen raken met de gebiedsspecifieke cultuurhistorie. Via 
het Vogelnestbezoek van kleuters komt het gebied met de hollandsche 
Waterline en de romeinse limes ook onder de aandacht van ouders en 
grootouders.
 
sChAAlVergroTing BiJ BAsissCholen
spel en speelaanbod, alsook terreininrichting vergt aanpassing op een 
enorme toename van het aantal spelende kleuters per keer. Waar 
vroeger de bus één keer reed (40 kleuters), is er nu vaak sprake van 
twee bussen. dat vertaalt zich ook in een huidig gemiddelde van circa 
80 aanwezige kleuters per dag. en zal deze ontwikkeling zich naar 
verwachting doorzetten naar 100-125 kleuters per keer dat zijn zo’n 
5 groepen. deze ontwikkeling loopt parallel aan het grote worden van 
de scholen, en gecombineerd bezoek van meerde kleuterklassen per 
school. het Vogelnest kan deze aantallen qua buitenruimte aan. 
Wel zullen we opnieuw moeten kijken naar de grootte van 
binnenruimte in combinatie met het mogelijk maken van het 
buitenspelen bij ‘slechter; weer én uiteraard het spel en speelaanbod.

releVAnTe onTWikkelingen
het Vogelnest: veilig stellen voor de toekomst

“Jong geleerd zullen kinderen 

hopelijk ook het stedelijk 

groen meer waarderen en 

benutten”

Leerkracht
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Veel inTeresse en Toenemend AAnTAl sCholen in 
uTreChT
het aantal scholen in utrecht blijft toenemen, en daarmee ook de 
interesse in een passende locatie om (stads)kinderen in de 
kleuterleeftijd in contact te brengen met de natuur. Vanuit het verleden 
bestaat de doelgroep voornamelijk uit openbare scholen, maar ook 
scholen met algemeen en bijzonder onderwijs bezoeken inmiddels het 
Vogelnest of zijn geïnteresseerd. 

uniek in heT AAnBod Voor kleuTers
specifiek voor kinderen in deze leeftijd hebben scholen weinig goede 
alternatieven. Veelal is het beschikbare aanbod gericht op kinderen 
vanaf groep 3, 6 jaar en ouder, waarbij het cognitieve aspect veelal de 
boventoon voert. Juist het voor kleuters zo belangrijke ervarend en 
spelenderwijs leren vergt een specifieke setting. op dat vlak is het 
Vogelnest complementair en aanvullend op utrecht natuurlijk. feitelijk 
precies met de niche waarvoor het Vogelnest destijds is opgericht. de 
gemeente utrecht heeft daarmee een vooruitziende blik gehad, want 
het Vogelnest is – ook landelijk bezien – nog steeds uniek.

BusVerVoer
de busrit is voor kleuters een enerverend element in de totaalbeleving 
van het schoolreisje. denk alleen al aan het uitzwaaien en verwelkomen 
door ouders. Busvervoer vormt een grote kostenpost voor scholen. 
Veelal het dubbele van de (gunstige) entreeprijs voor het Vogelnest van 
4 euro per kind. Aanbestedingstrajecten in de vervoersmarkt bieden 
wellicht kansen om via gemeente of provincie tot een passende en 
prijstechnisch gunstige (raam)contractvorm te komen. en daarbij de 
wens van scholen mee te nemen voor enige flexibiliteit in het tijdstip 
van ochtendrit school---> Vogelnest in de staart van de ochtendspits, en 
voor de retourrit Vogelnest ----> school tijdens daluren in de middag. 

faciliteren van scholen bij het busvervoer is voor de langere termijn 
ook een waarborg dat het Vogelnest letterlijk bereikbaar blijft. kosten-
reductie voor vervoer opent daarnaast de mogeljkheid voor scholen 
om twee keer per jaar naar het Vogelnest te gaan voor de seizoensbel-
eving.

releVAnTe onTWikkelingen
het Vogelnest: veilig stellen voor de toekomst

“Top wanneer kleuters zien, 

ervaren, voelen en ruiken wat 

er in een seizoen gebeurt.”

Leerkracht
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leerkrAChTen en sCholen AAn heT Woord
om ook in de toekomst goed aan te sluiten bij de wensen van de 
primaire doelgroep zijn leerkrachten en andere relevante betrokken 
benaderd via schriftelijke enquêtes en middels interviews. uit de 
reacties blijkt dat ruim de helft van de leerkrachten vaker dan 5 keer 
met hun leerlingen op het Vogelnest is geweest. en een kwart daarvan 
bezocht het terrein zelfs meer dan 10 keer. Zo bezien hebben ze 
voldoende praktijkervaring op het Vogelnest. onderstaand een 
kenschets van kracht en kwetsbaarheid gevolgd door een waaier aan 
reacties die de kracht en kwetsbaarheid van de plek beschrijven.

krAChT
Van oudsher is de locatie ingericht op kinderen in de kleuterleeftijd. 
dat is de kracht van het Vogelnest, omdat het precies iets biedt voor 
deze specifieke leeftijdscategorie 4-6 jaar. het Vogelnest bevat een 
grote speelweide (1,2 hectare) met pand waar kleuters heerlijk vrij én 
veilig buiten en binnen kunnen spelen. de plek kenmerkt zich door 
eenvoud, scholen huren de locatie en zijn zelfredzaam. het is er veilig 
vanwege specifieke inrichting afgestemd op kleuters, en het 
overzichtelijke terrein met natuurlijke omheining met maar één ingang, 
houdt het overzichtelijk. doordat het geen openbaar terrein is, is het 
vrij van hondenpoep e.d. Bovenal biedt de plek een diversiteit aan 
mogelijkheden om vrij en veilig te spelen. iets wat een stadse omgeving 
niet aanbied. Zo is bijvoorbeeld de aanwezigheid van fruitbomen vaak 
aanleiding voor vervolg op school met appelmoes maken en waant een 
kleuter zich in een jungle van ongemaaid terrein. feitelijk ligt het 
Vogelnest heel dicht bij utrecht, half uurtje met de bus, maar voor 
kleuters geeft het echt het idee van een verre schoolreis. omdat er 
voor deze doelgroep op het gebied van veilig en zorgeloos een dag 
buiten spelen en natuur beleven weinig alternatieven voor schoolreisjes 
zijn komen scholen graag. Voor de leerkrachten is het een vertrouwde 

plek waarvan ze weten dat kinderen er hun gang kunnen gaan. 
gedachte is dat natuurervaring voor jonge kinderen (kleuterleeftijd) 
een positieve voorspeller is voor goed rentmeesterschap en 
duurzamere keuzes op latere leeftijd. daarmee reikt het belang van het 
Vogelnest verder dan de feitelijke dag zelf.

kWeTsBAArheid
het gebouw, de inrichting, alsook de inventaris zijn inmiddels ruim 50 
jaar oud, en volgens huidige maatstaven gedateerd geraakt. Jaren lang 
was het de charme van het Vogelnest, maar de basisvoorzieningen zoals 
keuken, toiletten, verlichting en verwarming horen wel op peil te zijn. 
net als het beschikbare spelmateriaal in de groepsruimte en de 
vertelzolder. de totale natuurbeleving en het educatieve aspect is te 
versterken door de inrichting en inventaris in een totaalconcept af te 
stemmen met de inrichting van het buitenterrein. Waar de 
betaalbaarheid betreft is duidelijk dat scholen graag naar het Vogelnest 
komen, maar dat uiteindelijk de prijs van het busvervoer het 
leeuwendeel van de kosten vormt. het Vogelnest moet het doen met 
een beperkt bedrag per kind. 

krAChT en kWeTsBAArheid
in kaart gebracht

“De grote kracht van Het 

Vogelneset vinden wij het vrij 

en veilig spelen met alle 

ruimte voor iedereen, in de 

natuur.”

“Het grote voordeel aan het 

Vogelnest vinden wij het juist 

vrij kunnen spelen op een 

groot terrein met veel 

materialen.”

Leerkrachten
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krAChT en kWeTsBAArheid
in kaart gebracht

 

WAAier AAn WAArdeVolle reACTies
het Vogelnest is uniek (voor kleuters)
een van de hoofdlijnen uit de reacties is dat het Vogelnest voor 
kleuters echt een unieke plek is. het is een veilig en natuurlijk omheind 
terrein dat voor kleuters onbegrensde vrijheid betekent. Vrij gebruik 
maken van de veelheid aan spel-aanleidingen en spelenderwijs in 
contact zijn met de bosrijke natuurlijke omgeving. Vanwege de focus op 
de kleuters is het Vogelnest volledig afgestemd op wat op die leeftijd 
noodzakelijk is. een dag Vogelnest betekent een echt schoolreisgevoel. 

de kracht
•�� �Vrij�en�veilig�spelen,�de�ruimte,�overzichtelijk�terrein,�
  veilig met natuurlijke omheining
•� �Ligging�in�bossen,�natuur,�rustige�omgeving�
•� �Perfecte�combinatie�van�binnen�en�buiten�
•� �Dichtbij�school�maar�toch�een�echt�schoolreisgevoel�met�bus�
•� �Eenvoud�en�volledig�afgestemd�op�kleuters�
•� �Speeltoestellen,�natuurbeleving,�fruitbomen,�speelzolder�
•� �Mogelijkheid�voor�wandeling�met�de�boswachter

sCholen komen er grAAg
leerkrachten geven aan dat ze graag met hun leerlingen naar het 
Vogelnest komen. Voor de kleuters is het er veilig en lijkt het 
avontuurlijk groot met onbegrensde mogelijkheden. en tegelijk is het 
voor leerkrachten overzichtelijk door het kleinschalige karakter. er is 
alle mogelijkheid om zo veel als mogelijk buiten te zijn en te spelen. 
Voor elke leerling is het er leuk. en niet onbelangrijk: binnen gespannen 
budgetten is het Vogelnest nog altijd betaalbaar. ook als vele ouders 
de vrijwillige schoolbijdrage niet (kunnen) betalen: alle kleuters gaan 
mee. 

eduCATief
•� Buiten�spelen�in�bos�en�natuur�is�erg�belangrijk
•� Alle�noodzakelijke�voorzieningen�zijn�binnen�handbereik
•� Kinderen�kunnen�frank�en�vrij�spelen,�waardoor�weinig�
   begeleiding nodig is
•� Kinderen�die�in�de�stad�wonen�komen�helaas�niet�dagelijks�
   in het bos
•� Vanwege�de�vele�speelmogelijkheden�met�takken,�hoog�gras,�
   hooi en wat de natuur verder biedt
•� Leerlingen�kunnen�er�helemaal�hun�eigen�gang�gaan.�
•� �Dankzij�de�omheining�kunnen�de�kinderen�lekker�onbezorgd�

spelen
•� �Kinderen�op�een�veilige�manier�in�de�natuur�een�dagje�kunnen�

spelen
•� �Zonder�“mag�niet”,�“afblijven”,�“niet�doen”,�heerlijk�vrij�kunnen�

spelen en ontdekken
•� �Leerzaam�met�mogelijkheid�om�gebruik�te�maken�van�bosrijke�

omgeving naast het Vogelnest

kleuTers in hun elemenT
er is een aantal meermaals genoemde aspecten die maken dat kleuters 
op het Vogelnest in hun element zijn. uiteraard het feit dat ze in alle 
vrijheid en ruimte lekker kunnen buitenspelen en klimmen. onbezorgd 
rondrennen in een bosrijke omgeving waar ze zich veilig voelen. 

Uniek
•� Lekker�buiten�spelen�en�klimmen
•� Dat�ze�vrij�mogen�zijn,�de�vrijheid,�vrij�kunnen�bewegen
•� Het�onbezorgd�rond�kunnen�rennen,�veel�ruimte
•� De�grote�ruimte�met�de�speelhuisjes�en�de�glijbaan
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•� �Verstoppertje�spelen�in�het�hoge�gras�en�bloemplukken,�
berenjacht

•� Het�sjouwen�met�een�kruiwagen�vol�hooi/takken
•� Buiten�eten
•� Dat�het�er�veilig�voelt
•� �De�bus:�gehaald�en�gebracht�worden�geeft�een�echt�

schoolreisgevoel

erVAringen meT heT (nATuur)Terrein
leerkrachten kijken ook met professionele blik naar het terrein rond 
het Vogelnest. Aspecten die dan naar voren komen zijn de mogelijkheid 
die de plek bied om puur te ontdekken, ongegeneerd vies worden en 
spelenderwijs de natuur beleven en er over leren. Zo bezien kent het 
Vogelnest veel punten die van belang zijn voor de ontwikkeling van 
jonge kinderen. en ervaring leert dat de schoolreisjes naar het 
Vogelnest blijvende positieve indruk maakt, want dat is wat van 
volwassenen terugkomt. ook van de kleuters van toen die nu 
leerkracht zijn.

ervaringen
•� Geweldig�en�lekker�ruim,�als�de�omheining�goed�dicht�is�
•� Mooi!�Leuk,�lekker�wild,�maar�toch�overzichtelijk�
•� Veiligheid�is�erg�belangrijk�
•� Eenvoudige�huisjes�zijn�altijd�in�trek
•� �Ongemaaide�stukken�met�hoog�gras�maakt�het�leuk�spelen�voor�
  de kleuters

VerBeTerkAnsen Voor heT (speel)Terrein
mogelijkheden tot verbetering zijn er altijd. Zeker op het Vogelnest in 
de nu nog gedateerde staat. leerkrachten benoemen bijvoorbeeld dat 
onderhoud aan de populaire huisjes nodig is. en om de buitenruimte 

optimaal te kunnen benutten zien ze bijvoorbeeld graag zit en 
eetgelegenheid voor groepen buiten. in de vorm van banken en 
picknicktafels. een overkapping op het terrein is ook als kans genoemd, 
zodat ook bij regen buiten is te spelen. ook is een keur aan ideeen 
benoemd om het terrein te verrijken. Te denken valt aan een water-
speelplek, zand en modderkeuken, een doolhof en nieuwe 
speeltoestellen, speelaanleidingen en speel- en spelmaterialen. liefst 
alles van natuurlijke materialen.

Verbeteren
•� Inrichting:�het�is�vrij�leeg�en�kaal�op�delen�van�het�terrein
•� Mogelijkheid�bij�regen�droog�buiten�te�kunnen�spelen
•� �Paden�voor�rijdend�en�rollend�materiaal�toevoegen�over�het�hele�

terrein 
•� Wilgenhuisjes�op�een�manier�die�past�in�de�omgeving
•� Omheining�op�orde�houden�door�vernielingen�te�repareren
•� �Passende�houten�klim�objecten,�boomstammen,�evenwichtsbalk�

en dergelijke
•� �Nieuwe�materialen�in�het�karrenhok,�bij�voorbeeld�een�fiets�voor�

drie kinderen tegelijk
•� Een�plek�om�zelf�een�hut�te�‘bouwen’�
•� Water�speelplek,�spelen�met�water,�waterpomp
•� Bloemen�en�fruit�plukmogelijkheden,�brandnetels�verwijderen�
•� Doolhof�buiten
•� Ontdekplekken�en�andere�spontane�spelaanleidingen
 

VerBeTerkAnsen Voor de ACCommodATie en inVenTAris
de accommodatie biedt van binnen ook nog verbeterkansen. in ieder 
geval qua sanitair en voorzieningen mag het een frissere, hygiënisch en 
gezelligere uitstraling krijgen die meer bij deze tijd past. goede 
toiletten, grotere keuken met apparatuur, handenwasplaats en 

krAChT en kWeTsBAArheid
in kaart gebracht

“Het is voor kleuters een 

geweldige plek om te zijn!”

“De vierjarige houdt van 

wilde spelletjes en primitieve 

leefwijze” 

Leerkrachten
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bijvoorbeeld een aantal kluisjes/kledinglockers. de verwarming is ook 
aan verbetering toe. Verder is met andere verlichting al veel te doen 
aan de wat donkere uitstraling. en met een update van het spel- en 
speelmateriaal kan de relatie tussen binnen en buiten meer vorm 
krijgen.

Verbeterkansen
•� �Binnen�zou�er�wat�meer�te�doen�mogen�zijn�voor�wanneer�het�buiten�

regent 
•� De�banken�en�tafels�zijn�fijn�omdat�je�ze�ook�buiten�kan�zetten�
•� �Het�speelmateriaal�binnen�is�vooral�aanwezig�boven�op�de�

vertelzolder 
•� De�banken�en�tafels�zijn�fijn�omdat�je�ze�ook�buiten�kan�zetten.�
•� Verwarming�verbeteren�door�vervangen�van�oude�infrarood-stralers
•� Verlichting�optimaliseren
•� Sfeer�frisser�maken
•� �Aanpassen�keukenhoek:�koelkast,�vriezer,�oven/magnetron�

(pannenkoeken!)
•� Een�aantal�kluisjes/lockers�om�waardevolle�spullen�in�op�te�bergen
•� Spelmateriaal�vernieuwen,�meer�natuurlijk�spelmateriaal
•� Voorleesboeken
•� Verbeteren/aanvullen�poppenkast�met�decor,�handpoppen�

WAArdeVol om Te Behouden op heT VogelnesT
Aspecten die het waard zijn om te behouden geven feitelijk ook een 
indicatie van de kracht van het Vogelnest. Benoemd zijn onder meer de 
ruimte en natuur en de mogelijkheid om met de kinderen binnen en 
buiten te verblijven. maar ook het feit dat het niet allemaal zo 
georganiseerd lijkt, geeft charme aan de plek. steeds terugkomend 
punt is het gevoel van vrijheid dat een kleuter kan beleven, terwijl de 
volwassenen weten dat het veilig is.

Behouden
•� De�natuur,�en�puurheid
•� De�veiligheid�
•� De�volledige�afzetting�met�maar�één�entree
•� Zoals�het�nu�is�in�feite,�de�simpelheid�is�het�meest�aantrekkelijk
•� �De�keuzevrijheid�van�de�kinderen�en�de�leerzame�ervaring�om�in�het�

bos opdrachten te doen 
•� De�bomen�op�het�vogelnest�
•� De�huisjes�om�in�te�spelen
•� De�picknick�ruimte�buiten�
•� Het�grote�binnenhuis

BereikBAArheid VogelnesT
de kwetsbaarheid van het Vogelnest zit vooral in financiële aspecten. 
Zo is het busvervoer van leerlingen en leerkrachten voor scholen een 
prijzige zaak. het zou mooi zijn als daar in een bredere 
(intergemeentelijke of provinciale) context oplossingen voor zijn te 
ontwikkelen. mede vanwege strengere regels over leerlingvervoer door 
hulpouders. dit aspect ligt echter niet op het pad van het Vogelnest. 
het Vogelnest heeft wel prijstechnisch gunstige voorwaarden weten te 
bedingen in contact met een vervoersbedrijf. Verder zijn de 
ontwikkelingen op het vlak van vastgoed binnen de gemeente utrecht 
nog niet duidelijk.

krAChT en kWeTsBAArheid
in kaart gebracht

Het Vogelnest is voor ons een 

uitkomst. Het innen van 

vrijwilliige schoolbijdrage bij 

ouders is lastig. Tot vier op de 

10 gezinnen blijkt niet de 

financiele ruimte te hebben. 

En toch gaan we elk jaar met 

alle kinderen op schoolreis”

Leerkracht 

“Deze locatie is zo bijzonder 

en uniek in zijn soort. Deze 

mag nooit verloren gaan!!!!!”

Leerkracht
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krAChT en kWeTsBAArheid 
in kaart gebracht

 SterKte (intern)

•� Grote�buitenruimte�in�combinatie�met�binnenruimte
•� Veilig�en�specifiek�ingericht�voor�kleuters�
•� Betaalbaar
•� Vrij�spel�dankzij�omheining
•� Natuurbeleving�op�en�buiten�het�terrein�met�de�boswachter
•� Grote�groep�vaste�klanten�(scholen)
•� Sfeer�en�puurheid
•� Inzet�vrijwilligers�zorgt�voor�unieke�‘drive’�

 
 ZWAKte (intern)

•� Onderhoud�vraagt�veel�menskracht
•� Achterstallig�groot�onderhoud:�hoge�kosten
•� Ontbreken�toezicht�/�geen�beheerder
•� Alles�wat�je�toevoegt�vergt�meer�onderhoud
•� �Kosten�voor�scholen�zitten�voornamelijk�in�het�busvervoer�en�

nemen mogelijk toe
•� Roosteren�scholen�arbeidsintensief�en�fout-�gevoelig
•� Organisatie�draaiend�op�vrijwilligers
•� Beperkte�openstelling�(april�t/m�november)
•� Weinig�bergruimte�(voor�organisatie�en�opslag�materialen)

 KAnSen (extern)

•� Praktijkschool�voor�natuuronderwijs�in�combinatie�kleuterbouw
•� Grote�interesse�scholen�Utrecht�en�regio
•� Aantoonbaar�veel�potentieel�nieuwe�scholen�
•� Hele�seizoen�open�(kleuters�vier�seizoenen)
•� Inzetten�van�stagiaires/studenten�(ontwikkeling/begeleiding)
•� �Samenwerking�aangaan�omringende�partijen�(boswachter/

boerderij/sBB)
•� �Digitaal�rooster�voor�scholen,�waarmee�ze�zelf�inboeken�op�het�

Vogelnest
•� Professionele�aansturing�en�werving�vrijwilligers/studenten
•������Kostenreductie�busvervoer�via�aanhaken�overheidscontracten
 

 BedreiGinGen (extern)

•� �Grond�in�eigendom�bij�Gemeente�Utrecht,�onduidelijkheid�over�
huurbedrag vastgoed

•� Grootte�van�de�buitenruimte�onder�recreatieve�druk�ligweide
•� Organisatiestructuur�puur�draaiend�op�vrijwilligers
•� Entreeprijs�scholen,�scholen�hebben�kleine�budgetten
•� Kosten�vervoer�bus�
•� Vandalisme�en�diefstal
•� Toegankelijkheid�voor�bus
•� Toename�verkeersdrukte�bij�wegvallen�bus
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Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers

sinds de oprichting van het Vogelnest is er maatschappelijk veel 
veranderd. dit geldt ook voor de eisen en wensen ten aanzien van het 
Vogelnest. om daar goed zicht op te krijgen zijn de wensen vanuit de 
doelgroepen en gebruikers geïnventariseerd. daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen het aanbod op educatief, cultureel en natuurbelevings-
vlak, de accommodatie (het pand) en de buitenruimte en 

edUCAtieF AAnBod: Vier SeiZoenen erVAren oP Het 
VoGelneSt

AAnsluiTen BiJ leerdoelen VAn sCholen 
een schoolreisje naar het Vogelnest is goed inpasbaar binnen de 
systematiek van kerndoelen waar scholen mee werken. onderstaand 
zijn twee relevante kerndoelen benoemd in relatie tot wat het voor de 
groepen 1 en 2 betekent:

•� �Kerndoel 39 leerlingen met zorg om te laten gaan met hun 
leefomgeving: verwondering opwekken.

•� �Kerndoel 41 leren over bouw van planten, dieren en mensen en 
over vormen en functie van hun onderdelen: verschillen en 
overeenkomsten tussen mensen.

•� �Kerndoel 52 de leerlingen leren over kenmerkende aspecten van 
de volgende tijdvakken: jagers en boeren; grieken en romeinen; 
monniken en ridders.

•� �Kerndoel 54 de leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en 
beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

•� �Kerndoel 56 de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen 
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

AAnsluiTen BiJ leefWereld en onTWikkeling kleuTer
gestoeld op nieuwe educatieve inzichten en aan te sluiten op het 
ontdekkend leren, wil het Vogelnest de kleuters tijdens hun twee jaar 
durende ‘kleutercarrière’ de vier seizoenen op het Vogelnest laten 
beleven. dat zou betekenen dat een school twee keer per schooljaar 
het Vogelnest bezoekt. Bijvoorbeeld het ene jaar voorjaar en herfst, het 
andere jaar winter en zomer. 
dit vergt samenhangende aanpassing van het speelaanbod binnen en 
buiten; elk seizoen een schoolreisje van hoge kwaliteit, met een eigen 
seizoenskarakter. gedachte gaat uit naar:

•� �Beleven�van�de�vier�seizoenen�met�aandacht�voor�de�elementen�
aarde, water, lucht en vuur

•� �De�spelschijf�van�vijf�aanbieden�in�speeltoestellen�en�spel-�en�
speelaanleiding (sociaal, constructief, cognitief, motorisch en 
creatief

•� Werken�met�organische�materialen�en�vormen
•� �Werken�met�planten�en�van�natuur�aanwezige�dieren�en�

historische karakters als ridder rhijnauwen
•� Inspelen�op�de�fantasie�van�de�kleuter,�met�kijkplaten�en�verhalen

deze totaalbeleving waarbij binnen- en buiteninrichting één 
samenhangend geheel vormen met het educatieve – op 4 seizoenen 
afgestemde – aanbod, moet voldoende spel en speelaanleiding 
bieden voor zo’n 100-125 kleuters.
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Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers

Bedoeling is om stagaires en leerkrachten te betrekken bij de 
ontwikkeling van het programma. en dan kan het bijvoorbeeld gaan om 
vier seizoensspeurtochten in de vorm van beleefpaden. 

ook de genoemde wensen zoals zoekkaarten, loepjes, poppenkast met 
seizoensdecor en handpoppen, dieren die in het bos voorkomen, een 
ridder, jonkvrouw, boerin afgestemd op het landgoed worden daarin 
meegenomen. daarbij wordt uiteraard aangesloten bij de beleefwereld 
van de kleuter:

•� Zintuigen�aanspreken:�voelen,�ruiken,�horen,�proeven,�zien
•� Ruimte�inrichten�op�zowel�alleen�spelen�als�samenspelen
•� Ruimte�geven�aan�fantasie�en�creativiteit
•� L�ichamelijke�ontwikkeling�aanspreken:�evenwichtsvermogen�
  en lichaamscoördinatie
•� Elementen�waarbij�ordenen�en�sorteren�worden�aangesproken
•� Betrekken�met�verhalen,�kijkplaten,�liedjes�en�versjes

 

“De kinderen kunnen heerlijk 

spelen en ontdekken”

“Zo ervaren de kinderen echt 

het verschil tussen de 

seizoenen.”

Leerkracht
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Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers
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Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers

de ACCommodAtie

inVesTeren in de ACCommodATie
de afgelopen decennia heeft het Vogelnest qua accommodatie 
praktisch stilgestaan. er is vooral onderhouden wat er oorspronkelijk 
was. een nog werkende bakelieten draaitelefoon is daar een mooi 
voorbeeld van. Vanuit de gebruikers komt het signaal dat onder meer 
de keuken, toiletten, riolering, waterafvoer en verwarming vragen om 
investeringen. duidelijk is dat het verder gaat dan het gebruikelijke 
investeren in vrijwilligers die het pand jaarlijks onderhouden. 
Aangegeven wordt dat het tijd is om de accommodatie op het gebied 
van gebruik, functionaliteit, duurzaamheid, kosten, veiligheid en 
uitstraling weer te laten aansluiten bij de huidige normen en tijdsgeest.

prAkTisCh en Veilig in geBruik
de leerkrachten en (hulp)ouders moeten de accommodatie weer 

schoon, opgeruimd en afgesloten achterlaten voor de volgende 
gebruiker. een praktische en overzichtelijke indeling van voorzieningen 
is daarmee een vereiste. daarnaast leeft de wens om gezond eten 
makkelijk voor te kunnen bereiden in een keuken met passende 
apparatuur en hygiënische opbergmogelijkheden voor bekers, borden, 
schalen en dergelijke. ook is er behoefte aan een passende oplossing 
voor toegang tot terrein en gebouw. de sleutel ophalen en retourneren 
bij vrijwilligers blijkt te omslachtig. hiervoor is een meer efficiëntere 
oplossing noodzakelijk. 

onderhoudsArm, duurZAAm en lAge kosTen
omdat het Vogelnest ‘draait’ op vrijwilligers dient het onderhouds-
vriendelijk te zijn. nadrukkelijke wens is om toekomstgericht te kiezen 
voor duurzame materialen in de zin van energiebewust, lang meegaan 
en vandalismebestendig. dit laatste is belangrijk omdat er buiten de 
gebruiksuren geen toezicht is op het Vogelnest. Weliswaar had een 

Conceptschets Het Vogelnest

uitbreiding pand
-benedenruimte

• uitbreiding pand in noord/westelijke richting met 6 m.  
 passend binnen aanwezige ritme spanten en balken

WC’s

21 m

8 m
groepsruimte

entree

tuin-
deuren

kastdeurenwand met kinderkapstokjes

tuingereedschap. schoonmaak 
en voorraadkast

keuken

21 m

8 m

groepsruimte
entree

keuken uitgifte 
schuifraam

keuken uitgifte 
schuifraam

lockers

organische 
boomstam

zit- en uitkijk-
zone

handenwas
fontein

organische 
boomstam

impressie glazen gevel met hout
(gebrande douglas delen)

electra

begane grond

zijaanzichtzijaanzicht

glazen gevel 
met hout

glazen gevel 
met hout

glazen gevel 
met hout

entree

deur

sfeerBeeld AAnpAssingen en uiTBreiding pAnd
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Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers

welwillende buurman (inmiddels in de tachtig) altijd een oogje op het 
geheel, maar mag het Vogelnest niet hiervan afhankelijk zijn. 
Besparing op energiekosten is relevant omdat basisscholen kampen 
met lage budgetten en het Vogelnest betaalbaar wil blijven in het 
aanbod. en aangezien we ook in de winter open willen gaan, zal de 
binnenruimte ook beter verwarmd moeten kunnen worden. en omdat 
het ook een natuurlijke plek is gaat – waar mogelijk – de voorkeur uit 
naar duurzame natuurlijke processen en materialen met een lange 
levensduur. 

sfeer en uiTsTrAling 
het Vogelnest maakt met haar karakteristieke vorm inmiddels 
onlosmakelijk deel uit van de utrechtse landgoederenzone rond 
rhijnauwen. het gebouw kent een eenvoudige doch prettige sfeer. de 
hoogte van de groepsruimte met glazen oostzijde zorgen voor een 
prettige ruimte voor een grote groep kleuters. de zichtbaarheid van 
de houten constructie geeft het geheel sfeer en ritme. ook is de 
akoestiek aangenaam, waarschijnlijk vanwege de rieten bekleding aan 
binnenzijde dak. 

denkend aan deze sfeer en uitstraling hebben gebruikers de wens om 
het ‘back to basic’ gevoel te behouden en zo mogelijk te versterken in 
combinatie met zorgvuldig geselecteerde materialen die een kind en 
natuurvriendelijke ambiance uitstralen. 
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Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers

VerWondering
er mag ook best wel verwondering worden opgeroepen, door 
bijvoorbeeld onbewerkt houten staander in plaats van een rechte 
pilaar of handgrepen van natuurlijk hout. daardoor zie je dat houten 
palen ooit van een boom gemaakt zijn, dat zet kinderen aan het 
denken. kan je zien dat water opgevangen wordt? Van het dak in de 
goot en dan? Wellicht is dit soort zaken inzichtelijk te maken voor 
kleuters. de binnenruimte zou ook meer in verbinding mogen staan 
met buiten. enerzijds voor de educatieve seizoensbeleving, 
anderzijds voor het praktische overzicht op de spelende kinderen.

de BUitenrUimte

Veilige en nATuurliJke omgeVing
de grote kracht van de buitenruimte is dat het voor kleuters 
onbegrensd lijkt, terwijl er vanuit een volwassen perspectief een 
veilige begrenzing aanwezig is. het is dan ook wenselijk om de 
volledige omheining waar nodig met natuurlijke materialen te 
versterken, en in samenhang daarmee de entree naar het terrein op 
een bijpassende manier te markeren. Alles wat op het terrein zelf 
aanwezig is moet – waar relevant – aan de huidige veiligheidseisen 
voldoen. dit sluit aan bij de wens van leerkrachten om de kleuters in 
het volste vertrouwen het gehele terrein te laten benutten.

Toegankelijk voor méér scholen, want 
nu het hele jaar open en 
geschikt voor grotere aantallen kleuters

G
eschik

t
 
v
o

o
r
 
r
u
i
m

 
6
0

0
0

 

k
l
e
u
te

rs per
 ja

a

r
 



Fase 1: V
er

k
en

n
in

g
 &

 V
isie | B

ehoud &
 Toekom

st k
leuterrecreatieoord H

et Vogelnest | C
lew

its A
dvies &

 Toink C
r

eATie |  juni 20
17

27

Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers

pAssende uiTdAgingen 
Vanuit de leerkrachten en gebruikers is aangeven dat (aanvullende) 
natuurlijke uitdagingen passend zouden zijn op het terrein. naast het 
uitbreiden van de speeltoestellen op het gebied van klimmen, glijden, 
balanceren, kruipen, schommelen, draaien en hangen kun je relatief 
eenvoudig veel speelaanleiding creëren. Zo is op verschillende 
manieren meer interactie met de natuur te realiseren. Beperkt 
maaibeheer kan op geselecteerde terreingedeelten heel eenvoudig 
een ongemaaide natuurlijke grasvegetatie opleveren. en horizontaal en 
verticaal geplaatste boomstammen vormen mooi spel-aanleidingen 
waar ook nog veel aan valt te onderzoeken en te ontdekken als 
jaarringen, stukken schors, bijbehorende beestjes en organismen. ook 
het realiseren van een plek met zand en water voegt nieuwe 
uitdagingen toe. de ‘wilgen’-huisjes en -tunnels passen ook in dat 
wensbeeld. Verder bieden fruitbomen en andere toevoegingen zoals 
een veilige vuurplaats ook aanvullend educatieve uitdagingen. Tenslotte 
blijven ook de houten speelhuisjes, de kruiwagentjes en karretjes als 
favoriet genoemd. 

BuiTenfACiliTeiTen
Veelgenoemd is de wens om buiten te beschikken over een prettige 
picknickruimtes met voldoende plek voor alle groepen kleuters. 
eveneens om zoveel mogelijk buiten te zijn is de behoefte aangegeven 
om op het terrein een overdekte locatie te hebben zodat de groepen in 
regenachtige en winderige omstandigheden toch buiten kunnen blijven. 
gedachte gaat bijvoorbeeld uit naar de kap van een hooiberg, of het 
dak van een verder open schuur. een vuurplaats conform voorschriften 
en regels is al eerder benoemd en hoort ook in de categorie van 
buitenfaciliteiten. 

Binnen 

én buiten is 

voldoende ruimte en 

spel- en speelmateriaal 

om ook bij slecht 

weer een geweldig 

schoolreisje te 

hebben
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Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers

woeste wilgen 
hutten & tunnels

eten uit de natuur
plukgaard

voedselbos

ontdek
speelnatuur

fysieke uitdaging
speeltoestellen

hooi-
mijt

water

rond
het 
vuur

picknick
modder-
keuken

zand

“Uitdagen om zelf op 

onderzoek uit te gaan.”

“Seizoenen zijn iets dat je 

in de natuur goed kunt zien 

en ontdekken.”

ConCepT geeWensTe inriChTing BuiTenruimTe
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Wensen VAnuiT doelgroep
en directe gebruikers
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orgAnisATiesTruCTuur

om het Vogelnest ook de komende 50 jaar het natuurspeelterrein van 
de kleuters te laten zijn, moet er een organisatorische doorontwikkeling 
worden gemaakt. onderstaand zijn de contouren geschetst van de 
beoogde organisatiestructuur. daarbij is er onderscheid tussen het 
bestuur en de (uitvoerings)organisatie. 
 
BesTuur
het bestuur van stichting het Vogelnest bestaat uit mensen met 
affiniteit en/of binding met de primaire doelgroep en geeft op 
hoofdlijnen sturing aan de organisatie. dit op basis van een jaarplanning 
en bijbehorende begroting. de bestuursleden brengen relevante 
ontwikkelingen en kansen in vanuit de persoonlijke professionele 
netwerken. Waar nodig worden pro-actief initiatieven genomen ten 
dienste van het Vogelnest. de beoogde revitalisering en onderhavige 
Verkenning zijn daar een voorbeeld van. en een herziening van de 
statuten zal op termijn ook aan de orde zijn. in algemene zin heeft het 
bestuur een controlerende en enthousiasmerende rol naar de beoogde 
uitvoeringsorganisatie. Tijdens periodieke bestuursvergaderingen vindt 
besluitvorming plaats over voorliggende zaken. Veelal zijn 
bestuursleden zelf ook actief in de voorbereiding of begeleiding van 
speciale evenementen op het Vogelnest. 

rol en TAken BesTuur
het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. de drie meest 
voor de hand liggende en cruciale bestuursfuncties zijn: voorzitter, 
penningmeester en secretaris. daarnaast kunnen er dus enkele 
algemeen bestuursleden zijn, al dan niet met een specifieke taak.

onderstaand is voor de drie cruciale bestuursfuncties een korte 
omschrijving van rol en taak gegeven.

Voorzitter
•� �bepaald�de�(concept)agenda�voor�bestuursvergaderingen,�in�

overleg met beheerder en secretaris;
•� heeft�de�voorzittersrol�tijdens�bestuursvergaderingen;
•� is�het�gezicht�van�het�bestuur,�zowel�in-�als�extern.

Secretaris
•� �verzorgt�verslaglegging�van�bestuursvergaderingen�in�de�vorm�van�

notulen;
•� �verspreid�de�agenda�en�bijbehorende�stukken�richting�

bestuursleden;
•� verzorgt�de�planning�van�de�bestuursvergaderingen.

Penningmeester
•� organiseert�de�facturatie�en�financiële�administratie;
•� stelt�meerjarenramingen�op;
•� �geeft�in�algemene�zin�invulling�aan�financieel�beheer�binnen�de�

stichting;
•� �organiseert�de�jaarlijkse�onafhankelijke�kascontrole�en�zo�nodig�

accountantscontrole. 
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orgAnisATiesTruCTuur

uiTVoeringsorgAnisATie
het Vogelnest werkt toe naar een uitvoeringsorganisatie die naast de 
inzet van vele enthousiaste vrijwilligers ook een (beperkt) professionele 
inzet kent. dit laatste vooral gericht op coördinatie en continuïteit. 
daarbij is het van belang dat diverse praktische zaken goed geregeld 
zijn, zodat er efficiënt valt te werken. in de huidige tijdgeest is er prima 
te werken met vrijwilligers, zolang het om incidentele of afgebakende 
taken en/of activiteiten gaat. 

Taken die vandaag de dag uitgevoerd worden door vrijwilligers zijn 
onderverdeeld naar een viertal commissies:

Commissie Hart
•� het�afstemmen�en�inroosteren�van�de�bezoekende�scholen
•� de�boekhouding�met�facturatie�scholen�en�financieel�jaarverslag
•� het�organiseren�en�afstemmen�en�controleren�van�het�busvervoer
•� het�benaderen�van�nieuwe�scholen/BSO’s
•� sleuteloverdracht
•� standby�voor�calamiteiten

Commissie onderhoud
•� het�onderhouden�van�terrein,�speeltoestel�en�pand
•� het�coördineren�van�het�structurele�onderhoud
•� het�inventariseren�en�inkopen�van�eenvoudig�spelmateriaal
•� het�schoonhouden�en�inspectie�van�terrein�en�pand
•� het�organiseren�van�klusdagen,�bedrijfsuitjes�dagen
•� keuring�toestellen
•� verzekeringen

Commissie Verbinding
•� het�werven�van�vrijwilligers
•� het�coördineren,�begeleiden�en�enthousiasmeren�van�vrijwilligers
•� �het�verzorgen�van�PR�met�onder�andere�jaaroverzichten,�website,�

facebook en posters
•� �het�organiseren�en�coördineren�van�kleinschalige�events�als�

paaspret
•� �financiën�binnenhalen�via�sponsoring�en�Vogelnest�vrienden�

werven en onderhouden

Commissie Visie
•� bestuurstaken
•� visieontwikkeling
•� beleid
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orgAnisATiesTruCTuur

structureel een bijdrage leveren en of verantwoordelijkheid dragen 
blijkt lastiger met vrijwillige inzet in te vullen. Te denken valt aan het 
organiseren van boekingen, bijhouden van de administratie, maar ook 
sleuteloverdracht, regelen van busvervoer, beschikbaar zijn voor 
calamiteiten en coördineren van het structurele onderhoud. ook zie je 
dat vrijwilligers zich maar voor een bepaalde tijd willen committeren en 
daarmee is het blijven werven van vrijwilligers nodig. 

rol en TAken VAn een (professionele) Beheerder (0,3 fTe) 
de beheerder is het gezicht van het Vogelnest en het eerste 
aanspreekpunt voor alle lopende zaken. hij/zij zorgt voor continuïteit in 
de aansturing van alle relevante zaken rond het Vogelnest. in de eerste 
plaats gaat het om relatiemanagement en planning rond scholen en 
vrijwilligers, buurtschap, lokale ondernemers, gemeenten en 
landgoedbeheerder. dit alles is erop gericht dat het Vogelnest binding 
met mensen en netwerken creëert. relevante ideeën meldt de 
beheerder aan het bestuur van de stichting.

Zeker zo belangrijk is het coördineren van vrijwilligers die het praktisch 
uitvoerend werk vormgeven. de werving van vrijwilligers en aantrekken 
en begeleiden van stagiaires is dus cruciaal voor continuïteit in de 
dagelijkse werkzaamheden. hieraan gerelateerd is ook het coördineren 
van jaarlijks enkele evenementen die geld genereren. en de marketing/
pr om het Vogelnest onder de aandacht te brengen bij potentiële 
vrijwilligers en sponsoren. 

Voor de financiële en communicatieve aspecten gaat het om het 
opstellen van de jaarplanning met bijbehorende begroting (in 
samenwerking met de penningmeester, aansturen van 
communicatiemiddelen als uitnodigingen, social media, 

website(ontwikkeling), inroostering van scholen en bussen, alsook 
algemeen zicht houden op uitgaven en financiën. ook het bestellen en 
aanschaffen van benodigde materialen ligt bij de beheerder.

met oog op beheer en instandhouding ligt er een taak rond het 
coördineren van de meerjarenplanning voor onderhoud (korte en lange 
termijn) van het pand, terrein, spel- en speelmateriaal, alsook 
organisatie van (veiligheids)inspectie. in goed samenspel met het 
stichtingsbestuur zet de beheerder zich ook in voor het uitdragen en 
borgen van de visie van het Vogelnest. 

uiteraard legt de beoogde professionele kracht periodiek 
verantwoording af aan het bestuur van de stichting en reikt waar nodig 
agenda- en of beslispunten aan richting het bestuur.
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JAArliJkse eXploiTATie 
met gezonde business case

de stichting wil de toekomst van het Vogelnest veiligstellen met een 
valide business case daaronder verstaat zij een sluitende exploitatie 
met voldoende zekerheid over de inkomsten en uitgaven, alsook 
financiële ruimte voor realistische reserveringen in het kader van 
beheer en instandhouding. dit betekent een trendbreuk met de 
situatie uit het verleden. 

Zo is het Vogelnest altijd drie seizoenen geopend geweest voor 
kleuterklassen op schoolreis. Qua inrichting en faciliteiten was de 
accommodatie afgestemd op gebruik tijdens de warmere maanden van 
het jaar. Tijdens de koude winterperiode is het altijd gesloten geweest. 
de scholen betaalden een bedrag per kind en het Vogelnest regelde en 
voldeed het busvervoer. daardoor drukte het kostenintensieve 
busvervoer zwaar op de exploitatie. menigmaal is geld op een 
schoolreisje toegelegd, bijvoorbeeld als er een kleine groep kinderen 
kwam. met een gemiddeld jaarlijks resultaat van € 500,- was er 
structureel onvoldoende ruimte voor toekomstgerichte investeringen/
reserveringen en (groot) onderhoud. om het Vogelnest een gloedvolle 
toekomst te bieden moet dit anders.

opTies Voor ToekomsTige Business CAse
het bestuur heeft op hoofdlijnen drie opties in ogenschouw genomen. 
de opties zijn opgesteld op basis van eigen ervaringen vanuit het 
Vogelnest en een workshop ‘verdienkansen’ met vertegenwoordigers 
van onder meer gemeente Bunnik, gemeente utrecht en 
staatsbosbeheer. daarnaast was te putten uit waardevolle gesprekken 
met exploitanten van enkele natuurspeeltuinen elders in het land.

optie 1: Van drie seizoenen naar vier seizoenen geopend

•� �Huidige�aanbod�verruimen�met�het�winterseizoen�om�meer�
inkomsten te genereren en aan te sluiten bij de nieuwe inzichten 

omtrent natuurbeleving.
•� Scholen�betalen�een�vast�bedrag�per�kind�aan�het�Vogelnest.
•� Scholen�kiezen�en�betalen�zelf�het�vervoer.
•� Organisatorisch�volledig�afhankelijk�van�de�inzet�van�vrijwilligers.

optie 2 Vier seizoenen geopend en aanvullende (verhuur)
activiteiten buiten schooldagen

•� �De�basis�van�deze�optie�is�vergelijkbaar�met�optie�1,�met�
wijzigingen/aanvullingen:

•� �Beperkte�inzet�professionele�menskracht�(beheerder)�voor�
continuïteit, coördinatie, optimalisatie alsook ‘gezicht naar buiten 
en gesprekspartner externe contacten’.

•� �Verhuur�van�de�accommodatie�aan�BSO’s�tijdens�
vakantieperiodes.

•� �Organiseren�van�activiteiten�waarmee�al�positieve�ervaringen�zijn�
opgedaan, zoals het paasevent en ‘fête de la nature’. 

optie 3. Vier seizoenen open en extra inkomsten genereren met 
ondernemersactiviteiten

•� �Basiselementen�uit�optie�1�en�2,�aangevuld�met�nog�uit�te�proberen�
activiteiten zoals:

•� Knutselclubjes,�avonturenclub,�verjaardagsfeestjes,�bruiloftslocatie
•� Organiseren�vakantiekampen�en�creatieve�middagen/bushcraft
•� Cursusdagen/trainingsdagen/teambuilding�(in�het�weekend)
•� Verkoop�van�ijsjes,�frisdrank�en�andere�versnaperingen
•� Betaalde�ligweide�in�het�weekend�(hondenvrij�en�met�toezicht)

deze optie vergt ondernemerschap en blijvend innoveren. Aanvullende 
activiteiten veelal gericht op hogere leeftijdscategorieën buiten de 
doelstelling van het Vogelnest. Vergt veel tijd, professionele inzet met 
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met gezonde business case

veel vrijwilligers, bijvoorbeeld op basis van vrijwilligersvergoeding. 
investeringen, exploitatie- en organisatiekosten voor dergelijke 
ondernemende activiteiten wegen mogelijk niet op tegen de inkomsten.

Business case voor een gezonde toekomst van het Vogelnest
het bestuur van stichting Vogelnest kiest voor een business case in lijn 
met optie 2. Ten opzichte van optie 1 is daarmee voldoende 
beheersbaarheid gegarandeerd op het punt van veranderende 
inzetbereidheid bij vrijwilligers. en ten opzichte van optie 3 zal het gaan 
om een realistische business case met beheersbare onzekerheden 
omtrent inkomsten, en ruimte voor benodigde investeringen alsook 
toekomstgerichte reserveringen. en bovenal sluit gekozen business 
case naadloos aan bij de doelstellingen die de stichting heeft voor de 
primaire doelgroep: gezondheid en beweging met natuurbeleving door 
kleuters gedurende de vier seizoenen. op een niet commerciële basis, 
want de stichting is niet commercieel.

Tabel 2 op pagina 36 geeft overzicht van de noodzakelijke structurele 
uitgaven. de business case is gebaseerd op de kosten en opbrengsten 
van de afgelopen jaren. daarbij is gekeken naar de impact op de kosten 
van zowel de renovatie als de professionele organisatie. deze extra 
kosten bedragen:

•� �Jaarlijks�onderhoud�van�zowel�de�binnen�als�de�buitenruimte�
  € 7.500,– (op basis van inzet vrijwilligers en professionele 

vakmensen).
•� �Reservering�voor�afschrijving�en�t.z.t.�herbouw�van�het�nieuwe�

gebouw € 7.500,– per jaar.
•� �Inzet�van�een�beheerder�op�ZZP�basis�(1,5�dag�in�de�week)�

€  20.000,– per jaar.

daartegenover staan een aantal activiteiten om structureel de 
geraamde inkomsten te genereren:
 
Activiteit 1: 
uiTBreiden kleuTersChoolreisJes VAn drie nAAr Vier 
seiZoenen
het Vogelnest wordt nu gebruikt van maart tot en met medio 
november, zie tabel 1 op pagina 35. dit genereert jaarlijks € 16.000,–. 
door renovatie en uitbreiding van de accommodatie wordt het 
Vogelnest ook geschikt voor gebruik van november tot maart. de 
inkomsten van de huidige openingsperiode samen met de inkomsten uit 
de beoogde seizoensuitbreiding (€ 8.000,–) beslaan naar schatting een 
bedrag van circa € 24.000,–.
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JAArliJkse eXploiTATie 
met gezonde business case

Activiteit 2: 
opTimAliseren BeZeTTingsgrAAd
de huidige bezettingsgraad is 60%. door het actief onder de aandacht 
brengen van het Vogelnest zal de bezettingsgraad worden verhoogd tot 
90%. deze maatregel levert naar verwachting jaarlijks circa € 8000,– 
op.

Activiteit 3: 
Verhuren ACCommodATie AAn Bso in de 
VAkAnTieperiodes
in de schoolvakantie staat het Vogelnest nu leeg. ook in deze periode 
zijn er kinderen in de kleuterleeftijd die graag buiten willen spelen. 
Bso locaties in utrecht en omgeving zoeken locaties in de omgeving 
waar zij gedurende vakantieperiode met de kinderen naar toe kunnen 
gaan (leeftijd 3 tot 6). het Vogelnest heeft reeds een pilot uitgevoerd 
met verhuur aan Bso in de schoolvakantie die van beide zijden goed is 
bevallen. de kosten zijn € 5,– per kind. Bso moet zelf vervoer 
verzorgen. uitgangspunt is minimaal 30 kinderen per dag, bezetting 4 
dagen per week voor 9 vakantieweken. de opbrengsten van deze 
maatregel zijn geraamd op € 5.400,–.

Activiteit 4: 
orgAniseren speCifieke VogelnesT-ACTiViTeiTen
Twee keer per jaar organiseert het bestuur samen met alle vrijwilligers 
een activiteit die geld oplevert, activiteit voor primaire doelgroep. denk 
aan de nationale modderdag, een kleuterfestival, een paasevenement 
etc.

Activiteit 5: 
genereren sTruCTurele donATies door WerVing 
‘Vrienden VAn heT VogelnesT’
Wij werven 150 ‘Vrienden van het Vogelnest’ die met een donatie van 
€ 10,– per jaar het Vogelnest ondersteunen. 

Tabel 1. schets huidige bezetting van het Vogelnest

jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec

vrij vrij bezet bezet bezet bezet vrij vrij bezet bezet bezet vrij

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

09.00- 15.00 bezet bezet bezet bezet bezet vrij vrij

15.00-18.00 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij

18.00-21.00 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij
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JAArliJkse eXploiTATie 
met gezonde business case

Tabel 2. kenmerken van de business case 

eXploiTATie

opbrengsten Kosten

huidige inkomsten kleuterschoolreisjes
gedurende schoolweken april, mei, juni, sept, okt, nov. 
Bezetting van 4000 kleuters per jaar voor 4 euro per 
kind

€ 16.000,–* personeel 
Beheerder via ZZp constructie

€ 20.000,–

Activiteit 1: uitbreiden kleuterschoolreisjes van drie 
naar vier seizoenen (dus ook dec, jan, feb, mrt)

€ 8.000,– Afschrijving gebouw
reservering voor afschrijving gebouw in 40 jaar

€ 7.500,–

Activiteit 2: optimaliseren bezettingsgraad van 
60% naar 90% in de huidige openingstijden

€ 8.000,– onderhoud/materialen € 7.500,–

Activiteit 3: Verhuren accommodatie aan Bso in de 
vakantieperiodes
Bso uit regio utrecht, jaarlijkse huurperiode circa 
9 weken

€ 5.400,– materialen natuureducatie en algemeen € 2.500,–

Activiteit 4: organiseren specifieke Vogelnest-
activiteiten die geld opleveren voor het Vogelnest

€ 2.000,– Vaste lasten (huur/nuts) € 1.000,–

Activiteit 5: genereren structurele donaties door 
werving van ‘Vrienden van het Vogelnest’
150 vrienden voor 10 euro per jaar

€ 1.500,– Verzekeringen € 1.000,–

totaal € 40.900,– totaal € 39.500,–

* de kosten en opbrengsten zijn exclusief busvervoer, deze kosten worden direct doorbelast aan de scholen
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JAArliJkse eXploiTATie 
met gezonde business case

primAire doelgroep
de accommodatie wordt primair gebruikt door basisscholen uit de 
gemeente utrecht en Bunnik. in concreto de leerkrachten met hun 
kleutergroepen, vergezeld van begeleiders en/of (hulp)ouders. de 
groepen variëren per keer van 16 tot 136 kleuters met een gemiddelde 
van 80. de tendens is dat scholen groter worden en daarmee het 
aantal groepen dat per keer naar het Vogelnest komt. Waar vroeger de 
bus slechts een keer reed, rijdt hij nu vaak twee keer op en neer of 
worden er twee bussen ingehuurd. de verwachting is dat er in de 
toekomst 100-125 kleuters per dag het Vogelnest gaan bezoeken.

seCundAire doelgroep
de secundaire doelgroepen zijn kleuters van basisscholen uit de regio 
utrecht en kinderen op kleuterleeftijd vanuit een ander georganiseerd 
verband, zoals bijvoorbeeld een Buitenschoolse opvang (Bso) die 
tijdens vakantieperiodes gebruik zou kunnen maken van het Vogelnest. 
Als secundaire doelgroep gelden ook de kinderen die op het Vogelnest 
aanwezig zijn tijdens ‘events’ zoals paaseieren zoeken en fête de la 
nature.

VerVoerskosTen Vormen een BelAngriJke fACTor
in de business case is ervan uitgegaan dat scholen financieel in staat 
zijn om twee maal per jaar naar het Vogelnest te komen. dit hangt wel 
samen met de vervoerskosten die scholen moeten maken. het is 
wenselijk dat de prijs voor scholen passend blijft, zodat scholen kunnen 
blijven komen. Veelal is nu 1x naar het vogelnest begroot, maar 2x zal 
met stijgende kosten niet haalbaar zijn voor elke school. Aan de kosten 
van het Vogelnest zal het niet liggen. mogelijk moet worden 
gecompenseerd met een verdere uitbreiding van het aantal 
bezoekende scholen. 

“Wij zitten met een groot 

probleem rond het budget en 

moeten dit jaar echt moeite 

doen om onze directie te 

overtuigen van het belang van 

het bezoek aan het vogelnest. 

Jullie idee om het educatieve 

aanbod te verbeteren zou 

kunnen helpen.”

Leerkracht
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eenmAlige inVesTeringen
help mee met de revitalisatie van het Vogelnest

de eenmalige investeringen zijn nodig om het Vogelnest gereed te 
maken voor grotere groepen en vier seizoenen benutting van de 
accommodatie. navolgend is een samenvatting gegeven van relevante 
punten uit een programma van eisen voor verdere planvorming. het 
gaat om de binnenruimte, de buitenruimte alsook het extra educatieve 
aanbod. de als programma van eisen aangereikte elementen zijn 
puntsgewijs opgenomen in een separate bijlage.

de BinnenruimTe
Algemene punten
de accommodatie moet na revitalisering uiteraard voldoen aan en 
passen binnen de relevante regelgeving vanuit bijvoorbeeld het 
Bouwbesluit, Bestemmingsplan en brand- en speelveiligheid. het pand 
zal kleuter- en mindervaliden-vriendelijk moeten zijn. Wat betreft 
hygiëne is van belang dat het makkelijk is schoon te houden. de gehele 
elektrische installatie dient up to date en kindveilig te zijn, met 
aandacht voor de capaciteit van de verbinding met het elektriciteitsnet 
van stedin. op het gebied van regenwaterafvoer en riolering is 
aanpassing naar huidige maatstaven aan de orde, met wellicht 
mogelijkheden om regenwater visueel een plek te geven. Verder is 
vorstbestendigheid een aandachtspunt, net als internetfaciliteiten.
  
oppervlakte en indeling
met oog op de veranderende groepsgrootte zal de accommodatie na 
de revitalisering geschikt dienen te zijn voor grote groepen tot 125 
kinderen. Bij de entree is een verhoging van de nu lage doorgang 
noodzakelijk, met een tochtsluis. uitbreiding van het vloeroppervlak is 
voor de kleuters gericht op het realiseren van twee educatieve 
groepsruimtes, een vertelzolder en een omkleed-groepsruimte met 
voldoende laaghangende kapstokjes en lockers voor jassen, 
handdoeken en tassen. Aanvullend is er behoefte aan een 

keukenruimte, kantoor-/overlegruimte voor volwassenen en adequate 
opslag- en bergruimte. de totale indeling moet begrijpelijk zijn en 
‘leesbaar’ voor de kleuters. Vanzelfsprekend zijn nooduitgangen en 
vluchtroutes optimaal gesitueerd. 

licht
Belangrijk is een entree met voldoende lichtinval voor contact met 
buiten. dit geldt ook voor de andere ruimten. Wat verlichting betreft 
zal het lichtplan moeten zorgen voor betere verlichting binnen en ook 
buiten het pand. 

energie-neutraal
het ontbreken van een gasaansluiting maakt dat een passende 
duurzame en veilige warmtebron moet worden geïntroduceerd. Te 
denken valt aan vloerverwarming, eventueel aangevuld met pellet- of 
houtkachel. isolatie moet adequaat zijn, en met zonnepanelen op het 
dak of een pergola-achtige constructie wil het Vogelnest naar de 
toekomst tot energie-neutraal zijn en blijven. ook installatie van een 
zonneboiler kan denkbaar zijn. 

Keukeninrichting
de toekomstige keuken moet robuust en slijtvast zijn en geschikt voor 
intensief gebruik. de gangbare keukenapparatuur hoort aanwezig te 
zijn: inductiekookplaat, magnetron, vaatwasser, (afsluitbare)diepvries, 
koelkast en koffie- en theeapparaat. Voor de warmwatervoorziening is 
een boiler nodig met voldoende capaciteit. dit omdat het Vogelnest 
niet beschikt over een gasaansluiting. de keuken moet groter zij dan 
het huidige keukengedeelte en voorzien van een aanrechtoppervlak 
met snij- en afleg uitgifte oppervlak (balieachtig met uitgifte 
mogelijkheid, ook naar buiten). Tenslotte is voldoende opbergruimte 
nodig voor voorraad in de keuken (achter slot en grendel).
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Sanitair
Voor de primaire doelgroep wordt gedacht aan 6 tot 8 kindertoiletjes 
met binnen (en ook buiten) handenwas-plekken met kranen op 
kleuterniveau. Voor volwassenen gaat het om 1 toilet met fonteintje en 
een invalidentoilet met fonteintje en bijbehorende voorzieningen zoals 
alarm.

opslag- en bergruimte 
op logische plekken moet voldoende opbergruimte zijn voor 
schoonmaakartikelen (afsluitbaar) en voorraad. dit geldt ook inzake 
bergruimte voor seizoengebonden lesmateriaal en voorraad met 
materiaal (achter slot en grendel). eveneens afsluitbaar moet er 
voldoende opslagruimte voor materiaal dat wordt ingezet tijdens 
evenementen.

onderhoud
eis voor het toekomstig beheer en onderhoud is dat wordt uitgegaan 
van duurzaam vernieuwen, dus met inzet van natuurlijke materialen en 
oog voor water en energie. het gehele pand moet onderhoudsarm zijn, 
zodat ook onderhoudskosten laag blijven. Al het te gebruiken (bouw)
materiaal dient degelijk te zijn, en speel-, en vandalismebestendig. Voor 
het hang- en sluitwerk wordt uitgegaan van (anti inbraak/diefstal, skg-3 
?pm ) met inbraakbeveiliging/cameratoezicht via internet pm?

Groepsruimtes en vertelzolder 
de groepsruimte en vertelzolder bieden de mogelijkheid om met 
kinderen bij slecht weer even terug te trekken, te verdiepen via een 
verhaal, te spelen, te knutselen, te koken en of te eten. ook zien we dat 
sommige kinderen met weinig buitenspeel-ervaring hier even moeten 
bijkomen van alle opgedane indrukken van buiten. een ruimte dus met 
uiteenlopende functies. 

Aangezien de aantallen kleuters groter worden, moet de inrichting 
voldoende ruimte bieden aan deze activiteiten, eventueel in combinatie 
met een droge buitenspeel en eetzone buiten, bijvoorbeeld in de vorm 
van een hooiberg. een flexibel en makkelijk aan te passen inrichting 
moet ervoor zorgen dat de gevarieerde functies van de ruimte optimaal 
benut kunnen worden per school, groep, activiteit en seizoen. 

Sfeer en inrichting
sfeer en inrichting van de binnenruimtes brengen letterlijk de natuur 
naar binnen met materialen uit de natuur. liefs hier en daar nog als 
zodanig herkenbaar voor de kleuter. Als een enorm dragende houten 
steunpilaar nog in de vorm van een boom, houten takvormige 
handgrepen, rieten manden, houten meubels. hiermee maken we de 
verbinding tussen binnen en buiten zichtbaar. en laten we zien dat de 
natuur voor ons een belangrijke bron is op het gebied van leven: 
voedsel, wonen en energie. 

inventaris
educatief willen we de kleuters meenemen in een totaalbeleving van 
de seizoenen. de inrichting binnen zal per seizoen qua sfeer, doe 
activiteiten, verhalen aansluiten bij het desbetreffende seizoen. 
specifieke seizoensverhalen van het Vogelnest op landgoed 
rhijnauwen voor poppenkast en vertelzolder met karakters als ridders, 
mollen, regenwormen, vogels en appelbomen prikkelen de 
fantasiewereld van de kleuter.

Zintuigelijk willen we de kleuters onder andere aanspreken middels 
een voel/geur/kijkkasten die ze zelf kunnen vullen met gevonden 
voorwerpen van buiten. maar ook met eten wat ze zelf kunnen mee 
helpen bereiden, van buiten aangeboden bronnen als noten, kruiden en 
fruit. 
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ook zal een educatieve door kleuters aan te kleden boom/struik de 
vierseizoenen inzichtelijk maken en daarmee het specifieke seizoen in 
het totaal jaarrond plaatje plaatsen, en daarmee de cyclus inzichtelijk 
maken.

•� �Groepsruimte�met�speelhoeken,�knutselen,�natuur�en/of�koken�met�
natuurruimte 

•� �Groepsruimte�met�materialen�waar�een�grote�groep�kinderen�vrij�
mee kan spelen

•� Bouwhoek�met�evt.�takjes,�stokjes,�houtjes
•� �Poppenkast�met�karakters�uit�de�rhijnauwense�geschiedenis�en�

natuur
•� Platen�van�bijvoorbeeld�kastanjebomen�en�beukennootjes
•� Tafels,�stoeltjes/krukjes????
•� Up�to�date�speelmateriaal�
•� Stoelen�voor�begeleiders
•� �Materialen�om�te�onderzoeken,�boomstam�met�jaarringen,�

verschillende stukken schors
•� Zoekkaarten
•� �Sfeervolle�verwonderende�binneninrichting�die�zich�aanpast�aan�het�

seizoen (4x)
•� �Verwonderende�natuur,�knusse�lounge/vertelzolder.�Met�voorlees�

seizoensverhaal (4x), seizoens/natuur boeken, nederlandse 
dierknuffels en kussens. Voorleesstoel en sfeervolle verlichting

Begane grond

•� �Seizoenskijkplaten�met�planten�en�dieren�in�het�desbetreffende�
seizoen (4x) Waar op het Vogelnest voorkomende karakters als 
bijvoorbeeld de mol, de appelboom, de specht, de eekhoorn,  
de regenworm door de seizoenen te zien zijn.

•� �Van�buiten�naar�binnen�met�een�zelf�in�te�richten�voelkast.�Met�
objecten uit de natuur.

•� Door�kleuter�te�decoreren�seizoensboom
•� Flexibele�knutsel/eet�kleutertafels�en�banken
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inriChTing BuiTenruimTe

Algemeen
de buiteninrichting zal na de revitalisatie een natuurlijke uitstraling 
moeten hebben voor alle buitenelementen. geen felle kleuren en 
vandalismebestendig. er is voldoende verlichting bij de entree, schuur 
en terras. Bij dit laatste is er afdoende zitgelegenheid voor groepen en 
volwassenen. Buitenkranen met bijbehorende handenwasbak vormen 
een praktische toevoeging, evenals een water(speel)pomp met 
aansluiting op het leidingwaternet en bijbehorende inrichting.
de afscherming van het terrein moet degelijk doch onopvallend zijn en 
zoveel mogelijk bestaan uit natuurlijke materialen. gewenst is één 
entree voor het terrein met een invulling als welkomstpoort. daarnaast 
is er een goed hanteerbaar groot entreehek voor alleen laden en 
lossen. op het terrein zijn paden aanwezig waar kinderen in circuitvorm 
kunnen rijden met kruiwagens, fietsjes en laad- en loskarren.
het onverharde deel van het terrein is voorzien van adequate drainage. 
nieuw toe te voegen elementen zijn een instructieplek voor het 
uitleggen van activiteiten en een kindvriendelijke vuurplaats die 
voldoet aan de lokale regelgeving en verordeningen. 

opslag en opbergruimte 
Aan de buitenzijde van het pand is opbergruimte toegankelijk voor het 
stallen van buitenspeel-objecten (achter slot en grendel). Tevens is een 
afsluitbare houtopslag voorzien, alsook opbergruimte voor (tuin)
gereedschap en ander relevant materiaal.

extra overkapping om buiten onder te spelen
Tijdens een regenbui is het niet mogelijk om met alle kinderen naar 
binnen te gaan, en dat is ook helemaal niet nodig wanneer een groep 

onder een overkapping heerlijk door kan gaan met zijn/haar spel 
buiten. ideeën zijn om de huidige schuur uit te breiden, een extra 
hooiberg te plaatsen of bijvoorbeeld een extra overkapping met 
zonnepanelen in de vorm van een boeren schuur. 

Spel en speelzones met speelobjecten en speelaanleiding
op het buitenterrein is voldoende ruimte voor verschillende beleef-, 
spel-, en speelzones. Zowel speelaanleidingen als speltoestellen horen 
thuis op het terrein van het Vogelnest. Concreet gaan de gedachten uit 
naar:
•� �Plukgaard,�verschillende�soorten�fruit-�en�notenbomen,�bijen-

vriendelijke beplanting met insectenhotels
  zoeken, plukken, rapen, oogsten, proeven, voelen, ruiken, 

verzamelen, sorteren
•� Wilgendorp
•� Modderkeuken
  heksensapjes, bosparfums en toverdrankjes maken met materialen 

uit de natuur
•� �Vuurplaats
  centrale plek, buitenlokaal, verhalen, koken, eten, kruidenthee van 

het land, broodjes bakken
•� Natuur�speelzone
  balanceren, klauteren, schuilen, voelen, ruiken, fantaseren, blote 

voeten, aanraken
•� Waterweg,�watergoot,�waterbaan�(flow�forms)
 pompen, stromen, bouwen, kneden
•� Zandbak
•� Hutten�bouwen
•� Nostalgie�houten�speelobjecten�en�huisjes
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•� �Seizoensbeleving;�speurpad�en�speel/beleefobject�(4x)�(geschikt�
voor groepjes door ouders te begeleiden, kortte tijdspanne en 
krachtig)

•� Modderkeuken,�seizoenspapjes,�parfums�en�heksendrankjes�maken
•� Vuurplek;�warmen,�koken�en�eten
•� Waterbaan�en�zandbak�(spelen�met�de�elementen)
•� Plukgaard�en�voedselbos,�waar�komt�ons�seizoenseten�vandaan
•� �Woeste�wilgentenen�zone,�Wilgentenen�dorpje�met�hutten�en�

tunnels zullen per seizoen weer een compleet andere uitstraling 
hebben.

•� �Natuurlijke�speelzone�met�onbewerkt�hout�van�het�Landgoed.�
Balanceer, klim en klauterobjecten. met kleine beestjes, rottend 
hout, paddenstoelen e.d.

•� �Houten�speeltoestellen�als�glijbaan,�schommel,�klim�en�
klauterobjecten en kleuterhuisjes. om de brug te slaan tussen de 
voor de stadskleuter bekende speeltuin objecten naar het meer 
natuurlijk spelen en bewegen op het Vogelnest terrein. 

•� �Kleuterhoge�gras/kruiden�zone�waar�de�kleuter�zich�als�door�een�
jungle doorheen kan bewegen  (seizoensafhankelijk)

•� �Vier�verschillende�picknick�plekken�voor�buiten�eten�per�groep,�als�
een superlange kleuterformaat  lange boomgaard picknicktafel, rond 
het vuur kleutergroep zitplek, …

•� �Losse�spel�en�speel�materiaal�als�schepjes,�harkjes,�emmers�en�
kruiwagens en transport fietsjes

•� fiets/rolstoel/kinderwagenpaden�netwerkje�naar�alle�zones
•� �natuurlijke�afrastering,�zodat�kleuters�het�terrein�als�oneindig�

ervaren
•� �Entreepoort�kleuters,�leerkrachten�en�ouders�welkom�heten�en�al�in�

de sfeer brengen

randvoorwaarden spel en beleving
ontdekkend leren en ervaren, het vrije spel is een van de belangrijkste 
speerpunten van het educatieve aanbod van het Vogelnest. in dit vrije 
spel willen we de kleuter dicht bij de natuur laten zijn, naast 
speeltoestellen die goed zijn voor de motorische ontwikkeling en die 
voor hen vertrouwd zijn willen we ontdekplekken aanbieden en spel- 
en speelaanleiding creëren. Want kleuters houden van primitieve 
spellen en imiteren graag hun ouders. met wonen, koken, huis inrichten 
en werken en vervoeren. de houten speelhuisjes en natuurlijk hutten, 
vuurplek, zandbak, waterbaan met karren, fietsen, kruiwagens, 
kookgerei bij de modderkeuken stimuleren kleuters in dit fantasiespel. 
en al spelenderwijs komen ze in aanraking met bijvoorbeeld kleine 
beestjes, molshopen, paddenstoelen, bloemen, etc. ook staat op het 
‘spelmenu’ de natuur proeven met onder andere kastanjes roosteren, 
soepen, thee en appelmoes maken en bloemen plukken. Waarmee we 
vele zintuigen weer prikkelen.
 
Communicatie op locatie, wegwijs
Wat mag wel en wat mag niet en waarom. leerkrachten hebben hierin 
qua veiligheid van hun leerling uiteraard het laatste woord. maar het 
Vogelnest heeft een visie op ‘vrij’ spelen in de natuur en wil deze 
uitdragen middels communicatie op locatie, zodat begeleiders en 
leerkrachten één lijn kunnen trekken. 

Verder willen we uiteraard de scholen welkom heten middels een 
welkomst/naambord, en passanten vertellen over het Vogelnest. met 
contact gegevens voor geïnteresserden en potentiele vrijwilligers.

omdat de locatie zonder beheerder verhuurd wordt is heldere 
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communicatie met bv labels en instructies en overzichtslijsten 
noodzakelijk om alles weer goed achter te laten, voor de volgende 
huurder.

Uitstapjes: extra educatief aanbod
op de landgoederenzone zijn ook mogelijkheden extra educatieve 
uitstapjes. het Vogelnest kan daarin desgewenst een faciliterende en 
verbindende rol in hebben. denk bijvoorbeeld aan: 
•� Een�rondleiding�met�boswachter
•� Bezoek�boerderij�De�Zonnewijzer
•� Bezoek�tuinderij�Amelishof
•�� Pannenkoeken�(Theehuis)
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het Vogelnest is op zoek naar financieringskansen voor de totale 
revitalisering. om de planvorming en planuitwerking nader vorm te 
geven wil de stichting nogmaals een beroep doen op het 
initiatievenfonds van de gemeente utrecht. inmiddels is vanuit Bunnik 
een bescheiden bijdrage uit een cultuurfonds verkregen via het 
Cultuurplatform Bunnik. daarnaast is het Vogelnest het te sponsoren 
goede doel voor koningsdag 2017 in utrecht oost. Tezamen met 
mogelijke bijdragen vanuit andere fondsen willen we de plannen 
concreet gereed maken, inclusief bijbehorende raming van 
uitvoeringskosten. 

Wat de financiering van de daadwerkelijke realisatie (fase 3) betreft, 
valt te denken aan onderstaande eenmalige financiering. deels zijn die 
ook nog te benutten voor de planuitwerking.

sponsorlopen sCholen
ervaring leert dat met sponsorlopen door basisscholen substantiele 
bedragen bijeen worden gebracht. Anticiperend daarop zijn scholen 
die op het Vogelnest komen te benaderen voor het organiseren van 
een sponsorloop ten bate van een gloedvolle toekomst van het 
Vogelnest. gedachte is om een aantal scholen te interesseren om in 
2018 de opbrengst van jun -veelal jaarlijkse- sponsorloop te schenken 
aan het Vogelnest. een aantal van 10 scholen kan met bijvoorbeeld een 
gemiddeld een sponsorbedrag van eur 1000 per school een 
substantiele bijdrage opleveren. eventueel is die bijdrage in te zetten in 
het van crowdfunding. 

CroWdfunding
inmiddels is crowdfunding een breed bekende en beproefde manier 
voor het verkrijgen van projectfinanciering. Bestuursleden en adviseur 
van het Vogelnest hebben via workshops van bijvoorbeeld utrecht 
natuurlijk en het kfhein fonds inzicht verkregen in de mogelijkheden. 
mede vanwege de positieve connotatie die het Vogelnest oproept, lijkt 
crowdfunding een mooie manier om (aanvullende) maatschappelijke 
financiering bijeen te brengen. 
 
oVerige mAATsChAppeliJke sponsoring 
naast eventuele individuele maatschappelijke sponsoring van personen 
die het Vogelnest een warm hart toedragen valt ook te denken aan 
meer georganiseerde maatschappelijke sponsoring. Bijvoorbeeld vanuit 
de lions of rotary.

BiJdrAgen/sponsoring VAnuiT BedriJVen en 
ondernemingen
mogelijk zijn er via het netwerk ook bedrijfsmatige sponsorbijdragen te 
verkrijgen. daarbij valt ook te denken aan het doneren van specifieke 
speeltoestellen en dergelijke. dit is overigens een spoor waar het 
stichtingsbestuur zelf minder aanknopingspunten voor heeft. hopelijk 
is hiervoor extern enthousiasme te genereren.

BiJdrAgen uiT diVerse suBsidies en fondsen 
Afhankelijk van de doelstelling van subsidieregelingen en fondsen lijken 
er voor specifieke onderdelen binnen de revitalisatie 
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fundingsmogelijkheden. Tijdens de Verkenningsfase is met diverse fondsen 
contact gelegd. kansen liggen vooral op het vlak van educatief aanbod, de 
daarmee samenhangende inrichting en inventaris, alsook de inrichting van 
de buitenruimte. Juist het aspect van de vier seizoenen binnen en buiten 
maakt het een sterke drie-eenheid. subsidies en fondsen zijn veelal niet 
bereid om bij te dragen aan de accommodatie zelf, het pand, oftewel de 
‘stenen’. ook wordt divers omgegaan met funding van voorbereidende 
activiteiten. Tijdens de Verkenning zijn positieve contacten gelegd met:
•� kfHein�fonds
•� Groen�doet�goed
•� VSB
•� Elise�Mathilde
•� Janivo
•� Prins�Bernhard�Cultuurfonds
•� Van�Baaren�Stichting
•� Jantje�Beton
•� SIDO
•� Madurodom�fonds�(vergt�ANBI-status)

gemeenTeliJke BiJdrAgen
de ideeën markt van gemeente utrecht is een mogelijkheid om gelden te 
laten reserveren in de Voorjaarsnota. het Vogelnest zal daar actief op 
inzetten. dit vanuit de verwachting dat er een substantieel bedrag vanuit 
gemeente utrecht noodzakelijk zal zijn. 

Wellicht bieden de komende raadsverkiezingen van 2018 ook nog 
mogelijkheden. 
 

“Je zou het Vogelnest kunnen 

scharen onder de cultuur-

historie van Utrecht.”

Aly Hiemstra
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plAnVorming/plAnuiTWerking 
(fase 2, looptijd 2017)
op basis van de bevindingen uit de Verkenning wil het stichtingsbestu-
ur in de fase van planvorming en planuitwerking nog in 2017 komen tot 
gedetailleerde besteksgerichte plannen. parallel aan deze fase krijgen 
ook de financieringskansen nadere aandacht. Zowel ten behoeve van 
fase 2 als fase 3.
de onderdelen die nadere uitwerking vergen in fase 2 zijn:
•� ontwerp�uitbreiding�en�renovatie�pand�
•� onderzoek�klimaatneutrale�mogelijkheden�pand�
•� ontwerp�faciliteiten�en�inventaris�
•� ontwerp�buiteninrichting
•� ontwikkeling�educatief�pakket�
•� projectmanagement

reAlisATie 
(fase 3, looptijd 2018 en winterseizoen 2018-2019)
na afronding van fase 2 zal er zicht zijn op de benodigde middelen voor 
daadwerkelijke realisatie van de eenmalige investeringsprojecten. het 
omschakelen naar vier seizoenen maakt dat de winter van 2018-2019 
het meest optimale tijdvenster is om het pand aan te pakken. Voor-
bereidingen zijn dan in de loop van 2018 verder vorm te geven. evenals 
het daadwerkelijk bijeenbrengen van de benodigde financiële midde-
len. 

Activiteiten die het stichtingsbestuur voorziet in de realisatiefase 
zijn:
•� aanvraag�vergunningen
•� revitalisatie�en�uitbreiding�pand
•� realisatie�buiten�inrichting
•� realisatie�binneninrichting
•� realisatie�educatie�middelen
•� projectmanagement/bouwbegeleiding

CommuniCATie
We kunnen het niet alleen! mensen betrekken, op de hoogte brengen, 
verbinden, uitnodigen het behoort tot de communicatiestrategie om dit 
project tot een succes te maken. middels enquettes, workshops, 
pitches, pers, website, social media en crowdfundcampagne brengen 
we de plannen van het Vogelnest onder de aandacht. geven we ruimte 
aan co-creatie en betrekken we de doelgroep en betrokkenen. met het 
bezoeken van markten als de gemeentelijke ideeënmarkt anticiperen 
we op gemeenteraadsverkiezingen 2018. dit alles om zo tot een 
sucsesvol resultaat te komen.
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TesTimoniAls

“laat het Vogelnest nog heel lang bestaan!”

“het vogelnest blijft een hoogtepuntje in het jaar”

“Vanaf ik zelf een kleuter was tot nu kom ik al op het vogelnest. en dat 
is heel lang. ik ben geboren in 1960 en vanaf mijn negentiende al juf. 
kun je nagaan hoe ik al die jaren al op het Vogelnest kom. ik ben zo 
emotioneel betrokken dat ik op mijn huidige school echt heb moeten 
“vechten”en mensen zien te overtuigen waarom het Vogelnest voor 
kleuters de plek is om op schoolreisje te gaan. onze school heeft nu 
vele kleuterleerkrachten die weer net zo enthousiast zijn als ik en inzien 
hoe fijn de kleuters het daar hebben. 
succes!! de kinderen vinden het altijd super leuk, ook als ze vaker dan 
4 keer gaan in hun kleutertijd!”

“grote pluim voor de inzet van de vrijwilligers die aldoor het materiaal 
etc. weer repareren.”

“een heel erg leuk idee maar omdat wij een katholieke school zijn en nu 
het Vogelnest voor 1 keer hadden gehuurd is dit voor ons niet van 
toepassing. maar ik zou graag willen.”

“We hopen dat het Vogelnest nog vele jaren blijft bestaan!”

“Wij zijn dol op het Vogelnest!”

“dank voor de vele mooie speelmomenten”

“fijn dat jullie nog 50 jaar vooruit willen met het Vogelnest!”

“onze kleuters hebben het er fantastisch!!”

“maak er iets moois fris van! Waar kinderen en begeleiding vol 
verwondering over het terrein gaan lopen en een educatieve ervaring 
gaan beleven!!!”

“geweldig dat het Vogelnest er is, en blijft! goed dat er nu dingen 
worden vernieuwd en aangepast zo blijft de plek mooi en veilig.”

Anne frankschool
Basisschool Apollo 11

Auris fortaal
openbare basisschool de Cirkel

obs de hoge raven
Basisschool de kleine dichter

oBs de koekoek
oBs de panda

odBs de puntenburg
dr. Bosschool

Jenaplanschool Wittevrouwen
Basisschool Jules Verne

oBs de klimroos
prof. kohnstammschool
sBo luc stevensschool

maaspleinschool
oBo locatie de gagel

oBo locatie spoorzicht
oBo locatie de Watertoren

oBo locatie de klopvaart
oBs de klim

opBs het Zand
odB pieterskerkhof

oBs oog in Al locatie Johan de Witt
oBs oog in Al locatie montessori

oBs de rietendakschool
daltonschool rijnsweerd

oBs Tuindorp
oBs Vleuterweide locatie passiebloem
oBs Vleuterweide locatie Teunisbloem

oBs Voordorp
Vrije school utrecht

kBo de griffel
montessori Zeist
oBs de schakel

daltonschool uniq
Camminghaschool

montessorischool houten locatie West
montessorischool houten locatei oost

peuterspeelzaal de poeh
Basisschool utrechtse schoolvereniging

Jan Bunnikschool
nieuwe regentesseschool

ksu Villa nova
oBs kees Valkenstein

so rafael
ksu de pijlstaart

op de groene Alm
katholieke basisschool de spits

sBo evenaar
…
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Prachtige kans 

Door het mede mogelijk maken 
van de planvorming

A
l
l
e
 

s
t
e
e
n
tje

s dra
g
e

n

 
b
i
j
…

help mee
met de revitalisatie van het Vogelnest



Fase 1: V
er

k
en

n
in

g
 &

 V
isie | B

ehoud &
 Toekom

st k
leuterrecreatieoord H

et Vogelnest | C
lew

its A
dvies &

 Toink C
r

eATie |  juni 20
17

49

Bedankt!

namens het bestuur van stichting 
het Vogelnest,

Barbe messing (06 15383810)
voorzitter

Kleuterrecreatieoord Het Vogelnest
rhijnauwenselaan 9a, 3981 hh Bunnik
kvk 41179148

www.hetvogelnest-utrecht.nl
info@hetvogelnest-utrecht.nl

Het bestuur bestaat uit de 
volgende leden:
•� Barbe�Messing,�voorzitter
•� �Aly�Hiemstra,�penningmeester
•� Lise�van�Leeuwen,�secretaris
•� Koen�Peters,�lid
•� Judith�van�der�Lee,�lid

megewerkt aan fase 1: de 
verkenning en visie
•� �Het�bestuur�en�andere�

vrijwilligers
•� Clewits�Advies�
•� Toink�creatie
•� �35�scholen�uit�Utrecht�en�

omgeving
•� �Gemeente�Utrecht�en�

gemeente Bunnik
•� Utrecht�Natuurlijk
•� Staatsbosbeheer
•� Vrienden�van�Amelisweerd
•� KFHein�fonds
•� Groen�doet�goed

Het Vogelnest ligt op 
landgoed rhijnauwen
locatie ligt in de gemeente Bunnik 
en is eigendom van gemeente 
utrecht, pand is eigendom van de 
stichting.

op nAAr de Volgende fAse
het Vogelnest klaar, voor nog eens 50 jaar


