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1. Inleiding 

 

1.1 Campus Damwâld 

 

In de gemeente Dantumadiel worden drie basisscholen voor het bijzonder en 

openbaar onderwijs ondergebracht in één nieuwe brede school.  

Deze brede school geeft plaats aan ongeveer 450 leerlingen. In het gebouw wordt een 

nieuwe sporthal geïntegreerd ter vervanging van de oude. Het totale complex draagt de 

naam “Campus Damwâld” en is ondergebracht in een stichting. De Campus wordt 

gesitueerd aan de Badhúswei te Damwâld en ligt midden in een groen gebied met 

voetbalvelden en tennisbanen. De  locatie voor buitenschoolse opvang en 

peuterspeelplaats “de Blokkedoaze” ligt naast de Campus en voor ouderen van het 

wooncomplex “Nij Tjaerda” is de Campus op loopafstand te bereiken. Het groene gebied 

rondom de Campus wordt ingericht als openbare beleeftuin en is onderdeel van de 

Campus Damwâld.  

 

Het doel van de beleeftuin is het versterken van de lokale en regionale leefbaarheid voor 

de inwoners van Damwâld e.o. In Damwâld zijn er onvoldoende recreatieve (openbare) 

verblijfsruimten voor diverse leeftijdsgroepen. Met de komst van de nieuwe beleeftuin, 

als integraal onderdeel van de Campus Damwâld, wordt in een dergelijke voorziening 

voorzien. De (ecologische) beleeftuin wordt een nieuwe veelzijdige ontmoetingsplaats, 

waar plaats is voor recreatie, sportieve beleving en natuur educatie.  

 

De openbare beleeftuin heeft een eigen projectfinanciering en projectbegeleiding. Voor 

dit projectonderdeel wordt naar financiering van derden gezocht, waaronder het Iepen 

Mienskipfûns. 
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De Campus wordt gebouwd in een ruime, groene omgeving 

 

1.2 Stichting Campus Damwâld 

 

De stichting Campus Damwâld is in 2018 opgericht. Het bestuur bestaat uit zes 

personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. De overige bestuursfuncties zijn verdeeld in communicatie, beheer en 

exploitatie en beleeftuin. Er zijn twee kerngroepen “bouw” en “exploitatie en beheer”. 

Hoewel de beleeftuin een integraal onderdeel is van de Campus Damwâld heeft dit 

project een eigen status. Zoals hiervoor aangegeven is één van de bestuursleden hier 

speciaal mee belast. Samen met de scholen en de gemeente vormt hij de projectgroep 

“beleeftuin Campus Damwâld”. 
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1.3 Kernwaarden campus:  

      Skjin, grien, sûn en fersterkje fan de leefberens.    

 

De Campus wordt helemaal energie neutraal gebouwd omdat duurzaamheid een 

onderdeel is van onze kernwaarden:  “skjin” (bewust omgaan met materialen 

en afval), “grien”(natuur in en om school), “sûn” (ontwikkelen van lichaam en 

geest) en het versterken van de leefbaarheid. 

Het gebouw is duurzaam en krijgt geen gasaansluiting maar wordt all-electric voorzien 

van energie. De benodigde warmte wordt opgewekt door middel van lucht-water 

warmtepompen. Zonnepanelen leveren de benodigde energie en mede door een goede 

isolatie is het gebouw geheel energieneutraal. De hiervoor genoemde kernwaarden zijn 

niet alleen van toepassing op de bouw van de Campus maar ook op de omgeving. 

 

Uit de informatiebijeenkomsten met de inwoners uit Damwâld en de verenigingen van 

dorpsbelang is gebleken dat er bij de inwoners een grote behoefte is aan een openbare 

ontmoetingsplaats met recreatie en sportieve beleving. Met de komst van de nieuwe 

Campus is de mogelijkheid ontstaan om deze wens van de inwoners te realiseren en 

daarmee de leefbaarheid van het dorp te versterken. De groene omgeving van de 

Campus is daarvoor een ideale plek. In samenwerking met de scholen is er voor gekozen 

om geen traditioneel afgebakend schoolplein aan te leggen (3.058 m2) maar te kiezen 

voor een open, groene beleeftuin (21.900 m2), waarbij het schoolplein op natuurlijke 

wijze overgaat in het openbaar groen. Het uitgangspunt hierbij is, dat deze beleeftuin 

toegankelijk is voor alle inwoners van Damwâld. Hiermee wordt een omgeving gecreëerd 

die uitdaagt tot beweging en ontmoeten en waar jong en oud zich uit kunnen leven en 

samen kunnen spelen. 

 

 

 

2. Aanvraag subsidie  
 

De subsidie wordt aangevraagd door “Stichting Campus Damwâld “. 

Het doel van de stichting is: “Het bevorderen en faciliteren van het maatschappelijk en 

sociale leven en welzijn in Damwâld en omgeving. Met name door het bevorderen en 

faciliteren van de ontwikkeling, ontplooiing en ontspanning van de bewoners in 

Damwâld”. Vanuit deze doelstelling voelt de stichting zich als bouwheer verantwoordelijk 

voor de omgeving van het gebouw, temeer omdat de stichting een deel van de grond in 

erfpacht heeft. In het verlengde van de duurzaamheid van het gebouw sluiten de 

gebruikte kernwaarden:  skjin, grien, sûn en leefberens goed aan bij de aanleg van de 

beleeftuin.  

 

Om de beleeftuin te realiseren heeft de stichting een projectgroep in het leven geroepen 

met daarin afgevaardigden van de campus, scholen en gemeente, die als onderdeel van 

de Campus de beleeftuin inrichten en zorgdragen voor de financiële dekking van dit 

project.  
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3. Doel en draagvlak 
 

3.1 Doelgroep 

 

Hiervoor is al aangegeven dat er bij de inwoners van Damwâld een grote 

behoefte is aan een ontmoetingsplaats die voor iedereen toegankelijk is. De 

aanleg van een beleeftuin naast de Campus geeft een enorme impuls aan de 

leefbaarheid van het dorp. Een wens van het dorp gaat hiermee in vervulling. 

De beleeftuin is bedoeld voor alle bewoners van Damwâld e.o. en is binnen 

bereik van de scholen, ouderencomplex “Nij Tjaerda en heeft een 

buurtoverstijgende functie.  

De leerlingenvan de De Fontein en De Bron (PCBO) en Dr. J. Botkeskoalle (Openbaar), 

zitten nu nog op verschillende scholen. Hoewel er een integratie van de huisvesting 

plaatsvindt tussen deze scholen, blijven de scholen apart en zelfstandig functioneren. Wel 

zullen de scholen veel gaan samenwerken en delen. Denk hierbij aan een gezamenlijke 

start van het schooljaar, Koningsspelen, Sinterklaasfeest, feesten enz. Ook zullen de 

kinderen gezamenlijk spelen in homogene leeftijdsgroepen. Hierbij kan goed gebruik 

worden gemaakt van de beleeftuin. De kleuters van beide scholen spelen tegelijkertijd en 

samen in de gedeelde beleeftuin. De kinderen van de peuterspeelzaal en de 

buitenschoolse opvang kunnen hier eventueel bij worden betrokken. Ook de leerlingen 

van De Wingerd kunnen gebruik maken van de beleeftuin. Daarbij denken we 

bijvoorbeeld aan het samen spelen in de beleeftuin met de leerlingen van de 

basisscholen, het gezamenlijk organiseren van de Koningsspelen of uitwisseling bij 

projecten, bijvoorbeeld rondom de kinderboekenweek. Andere dorpsgenoten, jong en 

oud, sportief of niet, of bewoners van dorpen uit de directe omgeving  kunnen gebruik 

maken van het op bewegen, ontdekken en ontmoeten ingerichte, terrein. De beleeftuin 

biedt voldoende mogelijkheden voor ouderen  en kan door de buurt worden gebruikt als 

speel- c.q. ontmoetingsplaats. Hiermee wordt de beleeftuin als ontmoetingsplaats op 

mulitfuctioneel wijze ingezet voor jong en oud en breed gedragen door de inwoners. 
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3.2 Draagvlak 

 

Voor de aanleg van de beleeftuin is een groot draagvlak aanwezig in het dorp 

Damwâld. Vanaf mei 2017 zijn de inwoners van Damwâld, vertegenwoordigers 

van scholen, dorpsbelangen, buurtbewoners en sportverenigingen, voortdurend 

betrokken bij de bouw van de Campus en de inrichting van het gebied rondom 

de Campus.  

Omdat het gebied rondom de Campus veel groter is dan de afmetingen van een 

schoolplein, hebben de inwoners de wens uitgesproken om het schoolplein te verbreden 

tot een groene en open beleeftuin die voor iedereen toegankelijk is en voldoet aan de 

hiervoor genoemde kernwaarden. Het draagvlak voor de beleeftuin is groot. Er zijn 

verschillende bijeenkomsten geweest met de scholen, buurt, sportverenigingen,  

dorpsbelang en andere belangstellenden. Op de eerste informatiebijeenkomst op 22 mei 

2017 hebben alle inwoners de gelegenheid gekregen om met elkaar van gedachten te 

wisselen over de campus en de omgeving. Op 9 oktober 2017 is er een inloopavond 

georganiseerd voor de inwoners, waar 35 buurtbewoners gebruik van hebben gemaakt. 

Op 9 januari 2018 is er een overleg geweest met de sportverenigingen en in februari 

2018 is er marktbijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners van Damwâld. Naast deze 

inloop- en informatieavonden is de Campus en omgeving ook steeds agendapunt 

geweest bij de vereniging van dorpsbelangen. Door de vereniging van dorpsbelangen, 

scholen en buurtbewoners zijn de plannen voor een beleeftuin dan ook zeer positief 

ontvangen. 

De Campus is begin oktober 2018 aan Bouwgroep Dijkstra Draisma gegund. In het kader 

van het aanbestedingssysteem Best Value Procurement (BVP) is de aannemer verplicht 

om periodiek de tevredenheid van aan- en omwonenden en de gebruikers van de 

Campus te meten. Om deze meting goed te kunnen doen is regelmatig overleg met de 

buurt en de gebruiker noodzakelijk. Bij het definitieve ontwerp van de Campus zijn alle 

inwoners wederom uitgenodigd. Ook bij het leggen van de eerste steen zijn de scholen, 

de sportverenigingen en overige inwoners van het dorp betrokken. In november 2019 

wordt voor alle inwoners van Damwâld een informatieavond gehouden over het ontwerp 

van de beleeftuin.  

3.3 Samenwerken 

 

Om de beleeftuin te realiseren heeft de Stichting Campus Damwâld 

samenwerking gezocht met de plaatselijke scholen en de gemeente 

Dantumadiel.  

De projectgroep “beleeftuin Campus Damwâld” heeft zich tot doel gesteld om een breed 

draagvlak te zoeken voor de aanleg van de beleeftuin. Enerzijds bij de inrichting en 

anderzijds bij de financiering hiervan. Er zijn gesprekken geweest met de aannemer over 

de 1e inrichting van het schoolplein dat naadloos (zonder hekken) over moet gaan naar 

een groene beleeftuin. De aannemer is bereid om hieraan mee te werken. Ook zijn er  

vier partijen uitgenodigd voor een presentatie over de 1e inrichting en het vervolg. Uit 

deze vier partijen wordt in oktober een keus gemaakt en gaat de winnende partij met de 
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aannemer om de tafel om een definitief ontwerp op te stellen. Bij het opstellen hiervan 

worden de scholen, de gemeente en de buurt betrokken. De inwoners van het dorp en 

omwonenden zijn al betrokken bij de 1e inrichting en hebben daarover overeenstemming 

bereikt met de aannemer. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen ook degenen 

worden betrokken die hiervoor draagvlak hebben geboden. Zo worden de leerlingen van 

de basisschool (kinderen), Nordwin College, Friese Poort, Friesland College, CIOS 

studenten (oudere jeugd) en mensen met een beperking (dagbesteding, sociale 

werkplaats) ingezet om in samenwerking met de opdrachtgever hun bijdrage te leveren 

aan de beleeftuin. 
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4. Uitvoering en onderhoud 

 

4.1 Werkzaamheden  

 

In het definitieve ontwerp heeft de aannemer deels rekening gehouden met de  inrichting 

van de openbare ruimte rond de Campus. In het ontwerp is rekening gehouden met het 

inzaaien van gras, het aanleggen van verhardingen, beplanting (deels), een zandbak, 

natuurlijk wadi’s en paden.  

 

1e fase inrichting beleeftuin  
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Voor de verdere inrichting van de beleeftuin zijn er gesprekken gevoerd met vier partijen 

waarvan offertes zijn opgevraagd. Nadat er een definitieve keuze wordt gemaakt zal er in 

samenwerking met de aanbieder en de aannemer een definitief ontwerp worden 

opgesteld opstellen voor de inrichting van de beleeftuin.  

 

concept ontwerp beleeftuin 

Leerkrachten, directies, leerlingen en ouders willen ook vanuit hun kennis en expertise 

bijdragen aan het succesvol ontwerpen, inrichten en uitvoeren van de plannen. Dit geldt 

ook voor de buurtbewoners en de bewoners van “Nij Tjaerda”.  

 

Voor wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij de aanbieders laten 

weten dat de inwoners van het dorp Damwâld (kinderen, oudere jeugd, ouder(s) en 

mensen met een beperking of een achterstand) een bijdrage gaan leveren. Dit om het 

draagvlak en verantwoordelijkheidsgevoel voor de beleeftuin te vergroten. De verdeling 

van de werkzaamheden zal dan plaatsvinden op basis van expertise, omdat een aantal 
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elementen (bijv. speeltoestellen) moet voldoen aan wettelijke eisen. Bij de inrichting van 

het terrein wordt er hulp van de leerlingen van de basisscholen gevraagd.  Denk 

bijvoorbeeld aan het planten en zaaien. Een ideaal moment om hier een mooie en 

praktische natuurles van te maken. Omdat er een (natuurlijk) theater in de beleeftuin 

wordt gebouwd kunnen er ook (natuur) lessen buiten in de beleeftuin worden gegeven. 

Ouders kunnen de kinderen helpen bij de werkzaamheden die voor de kinderen te zwaar 

of te moeilijk zijn. Ook willen we de oudere jeugd (scholieren en studenten) betrekken bij 

de inrichting van de beleeftuin. We denken hierbij niet alleen aan scholieren van de beide 

basisscholen, maar ook vooral aan studenten van het Nordwin College en van de Friese 

Poort. Ook worden de CIOS studenten gevraagd om gerichte opdrachten uit te werken.  

Het is ook mogelijk om mensen met beperking losse onderdelen van de opdracht te laten 

uitvoeren. Hierbij wordt gedacht aan het maken van nestkastjes of moestuinbakken.   

 

Beleeftuin 
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4.2 Toekomstig onderhoud 

De duurzaamheid van de beleeftuin kan alleen worden gegarandeerd als er adequaat 

onderhoud wordt gepleegd. Naast het schoonhouden (skjin) waarin de leerlingen van de 

basisschool een rol kunnen spelen is het ook belangrijk dat er goed en grondig 

onderhoud wordt gedaan. Omdat de stichting Campus Damwâld en de gemeente de 

grond gezamenlijk in eigendom hebben wordt er een convenant gesloten, waarin het 

beheer, exploitatie en het toekomstig onderhoud en de jaarlijkse keuringen worden 

geregeld. De betrokken partijen (scholen, stichting en gemeente) hebben hier 

overeenstemming over bereikt.  
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5. Resultaten 

 
5.1 Gezondheid 

 

In de huidige samenleving staat de gezondheid van kinderen onder druk. Er zijn steeds 

meer kinderen met gedrags- en concentratieproblemen en uit cijfers van het CBS blijkt 

dat bijna de helft van de kinderen te weinig/matig intensief beweegt. Ook is er de 

afgelopen jaren een afname zichtbaar in het aantal keer dat kinderen buitenspelen en in 

contact komen met de natuur. Dat terwijl tachtig procent van de leerlingen aangeeft 

graag buitenonderwijs te krijgen. Een groen schoolplein kan hier verandering in brengen. 

De afgelopen jaren is het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind betrokken geweest bij 

het onderzoeksproject De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen. Dit project beschrijft de 

opbrengsten in het kader van: ‘aandacht en concentratie’, ‘spel en beweging’ en ‘sociale 

en emotionele ontwikkeling’. Uit onderzoek is ook gebleken dat bewegen en groen een 

positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van ouderen. 

 

5.2 Ontmoeten 

 

Naast een grote meerwaarde voor de gezondheid geeft de beleeftuin mogelijkheden om 

te ‘ontmoeten’. In de beleeftuin kunnen die plaatsvinden tussen:  

- de leerlingen van beide scholen. Net als buiten schooltijd ontmoeten kinderen elkaar 

nu ook op de kinderopvang, de sportclub, buiten op straat, in de buurt en in de 

speeltuin. De beleeftuin bootst dus de maatschappij buiten school veel beter na dan 

wanneer de scholen nog op aparte locaties met aparte pleinen zouden zitten.  

 

- de leerlingen van de basisscholen en de peuters van de kinderopvang.  

 

- de leerlingen van SO De Wingerd en de leerlingen van de basisscholen. Door deze 

speciale groep kinderen uit te nodigen vindt ook tussen deze beide groepen 

kennismaking, (h)erkenning en acceptatie plaats. De beleeftuin biedt voor deze 

kinderen voldoende mogelijkheden om gebruik van te maken.  

 

- validen en minder validen, sportief en minder sportief. 

 

- jongeren en ouderen. Door de beperkte mobiliteit is het voor ouderen vaak moeilijk 

om contact te maken met mens en natuur. Een beleeftuin biedt mogelijkheden om 

het contact tussen kinderen en ouderen te bevorderen. Voor mindervalide ouderen 

en voor iemand met een beperking is het van groot belang dat de beleeftuin 

rolstoelvriendelijk wordt ingericht en er op de paden kan worden gewandeld.  

 

https://www.hsleiden.nl/natuur-en-ontwikkeling-kind/onderzoek/groene-schoolpleinen/index
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5.3 Ecologie 

 

In de beleeftuin leert iedereen die daar gebruik van maakt, om te gaan met de natuur. 

Voor de kinderen van de scholen kunnen er lessen over de natuur, maar ook 

geschiedenis, techniek, bewegingsonderwijs plaatsvinden. Denk hierbij aan een moestuin 

en de bloementuin waar ouderen de kinderen bij het zaaien, onderhouden, oogsten enz. 

ondersteunen. Graag willen we een insectenhotel, vlinderkasten, vleermuiskasten, 

fruitbomen en planten die een diversiteit aan insecten, vogels en kleine dieren zoals 

egels aantrekken. Ook zien we graag ouderen in de tuin verhalen over vroeger vertellen 

aan de schoolkinderen en jeugd. Bijvoorbeeld verhalen over het, door het park lopende 

“Halepaad”, een cultuur-historisch wandelpad. Dit pad is onderdeel van de Halerûte  

 

“De Halerûte is in ferbiningspaad tusken de âlde halepaden fan eartiids. Halepaden wiene 

de koartste rûtes nei de tsjerken, de skoallen en de winkels, yn de tiid dat auto’s en 

fytsen noch net algemien wiene.”  

In de beleeftuin worden ook zogenaamde wadi’s aangelegd. Dit zijn opvangbassins voor 

het hemelwater van de Campus dat wordt afgevoerd. Hier kunnen kinderen leren over 

het belang van water in drogere periodes als gevolg van de klimaatverandering. 

Daarnaast lokt water andere planten en dieren wat de diversiteit ten goede komt.  

  

 

Met eigen ogen zien hoe een larve in een minivliegje verandert. 
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6. Planning en Financiën 

 

6.1 Planning  

 

Mei 2017 Informatiebijeenkomst met dorpsbewoners.  

Juli 2018 Oprichting Stichting Campus Damwâld. 

9 oktober 2018  

8 mei       2019   

Buurtoverleg/dorpsbelang. 

Juni 2019 Start projectgroep gemeente/scholen en stichting. 

Juni-september 2019 Uitnodiging vier aanbieders inrichting beleeftuin. 

September 2019 Provinciale pitch beleeftuin.  

Oktober 2019 Aanbieding van het projectplan aan de provincie.  

Oktober 2019 Opstellen ontwerpplan en keuze aanbieder van 

inrichtings- en speelelementen. 

Oktober 2019 Aanschrijven fondsen en lokale bedrijven.  

November/december 2019 Presentatie ontwerpplan aan inwoners, scholen, buurt, 

“Nij Tjaerda” en dorpsbelangen. 

Maart tot augustus 2020 Uitvoeringsfase beleeftuin (inrichten en plaatsen 

elementen). 

Augustus 2020 Opening beleeftuin. 
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6.2 Financiën  

                                                                                                                            

Begroting 

Kostenomschrijving Aantal Bedrag 

1e Inrichting werkterrein door 

aannemer 

* Grondwerk kabels en leidingen 

* Terreinverharding 

* Inzaaien gras 

* Natuurlijke vijver en paden 

* Terreinverlichting 

Aanbieder 2e inrichting 

* Ontwerp 

* Beplanting 

* Inrichtingselementen 

* Speelelementen 

* Staartkosten/onvoorzien 

 

 

2100m2 

  700m2 

              €     8.500 

 

 

 

             -   15.000 

                -     5.500 

             -     6.500 

               -   10.000 

              -   67.000 

               -   12.036 

 

Totaal 

            

               € 124.536 
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6.3 Dekkingsplan 

 

Financiering Naam partij Toegekend/ 

Aangevraagd 

Bedrag in 

euro’s 

Financiering door aanvrager Stichting Campus Damwâld 

1e inrichting en verlichting 

Toegekend €    23.500 

 Financiering door derden( 1) Diverse fondsen en lokale bedrijven Aangevraagd  -    15.000 

Schoolbesturen   De Fontein en De Bron (PCBO) en  

Dr. J. Botkeskoalle (Openbaar) 

Toegekend -    50.000 

Gemeente  (2) Dantumadiel Afgewezen               

Zelfwerkzaamheid 100 uren x € 10,36   -       1.036 

Overige inkomsten            

Gevraagde financiering provincie  Aangevraagd -     35.000 

Totale financiering van het 

project (3) 

     

€  124.536 

 

1) De fondswerving en het aanschrijven van bedrijven start in oktober 2019. Mocht dit bedrag 

niet worden gehaald dan staat de stichting Campus Damwâld garant voor het resterende 

deel. 

2) Vanwege de financiële positie van de gemeente Dantumadiel is er geen subsidie 

beschikbaar uit het fonds “wy komme by jo”. 

3) Het beschikbare budget is €124.536. Indien de uitgaven hoger zijn dan het beschikbare 

budget dan wordt dat bedrag  overeenkomstig bezuinigd in de begroting.    

    


