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Plan van aanpak Fun Thrills - Suffolkweg Weert
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HET TERREIN

Hetterrein is nu deelsweiland en deels bos met bijzondere kenmerken. Zo isereen prachtvan een

oude beukenhaag met brede overhangende takken die heel kenmerkend zijn geplaatst in een soort

van zig zag. Onder de beukenhaag ligt een tapijt van hedra (klimop) die langs de bomen omhoog
groeit.

Tussen de beukenhaag en de bomen liggen prachtige open plekken die door de zon, wind en

bladeren een bijzondere aanblik geven.

2



î- '"" 
r/

FUI{}<THKTLLî

Helaas hebben de twee voorjaarstormen van 2018 flink huis gehouden op het perceel en veel schade

aangericht aan de daar aanwezige bomen. Naar schattig zijn ca. 30 -50% van alle bomen
omgewaaid, ontworteld of hun kruin verloren.

3



T*-¡
FUI{lTHKrLLt

Naast het gebruikelijke zwerfvuil ligt midden in het perceel een soort van (olie) tank en zijn er heel

wat plaatsen oude stukken hekwerk en afvalte vinden.
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ln de weide die vol staat met onkruid, distels en brandnetels staan en liggen ook attributen waarvan
je je kunt afuragen wat deze hier doen.
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INRICHTING TERREIN

We willen de natuur zijn gang laten gaan en de waarde / natuurlijke uitstraling van het gebied

behouden en/of verbeteren. Om het terrein geschikt te maken voor onze doelstelling hebben wij een

aanta I voorstellen / ideeën.

L. Groene natuurlijke wal (licht groen)

2. lnrichting terrein

3. Water (donker blauw)

4. lngang / opslag / sanitair / EHBO / verblijven (geel)

5. Parkeren (lila)
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T. GROENE NATUURLIJKE WAI

Om het gehele sportpark Boshoven staat een gaashekwerk, vermoedelijk om personen /
materialen binnen of buiten te houden. Wij zouden dit graag anders zien. Ook wij zijn er bij
gebaat dat onze spullen niet vrij toegankelijk zijn voor onbevoegden. Een hekwerk is een

oplossing voor ons, maar we willen dit graag anders oplossen door middel van een

natuurlijke takkenwal met materialen die afkomstig zijn van het terrein zelf.

Door de grote hoeveelheid omgewaaide bomen op het terrein is er voldoende materiaal

aanwezig om de lichte groene lijn in de afbeelding op pagina 6 te kunnen realiseren. Naast de
natuurl¡jke uitstraling en het hergebruikvan de materialen op hetterrein zelf is het een

bijkomend voordeel voor schuil- en broed gelegenheden van de aanwezige fauna.

2. INRICHTING TERREIN

Om het terre¡n geschikt te maken voor onze activiteiten hebben we behoefte aan open speel

/ sportterrein en bossen. Het eenvoudigste ¡s het bos, hier hoeft niet veel te gebeuren. Het
belangrijkste is het om het bos veilig te maken. Een aantalvan de omgewaaide bomen
hangen tegen andere bomen aan, vroeg of laat zullen deze bomen vallen. Dit moet dus

aangepakt worden. Daarnaast is het idee om een paar plassen met water te creëren, wat
doorgangen te maken door het aanwezige struikgewas en spel elementen te plaatsen in de
vrije open plekken in het bos.

Het open terre¡n zoals te zien is op de afbeelding op pagina 6 zouden wij graag willen frezen,

egaliseren en inzaaien met gras. Hierop worden dan onze diverse spelen georganiseerd voor
jong en oud van klein tot groot.

3. WATER

Water is essentieel voor de hele flora, fauna en de mens. Het is daarom ons idee om op
meerdere plaatsen vijvers en vennen aan te leggen in het bos. Dit is puur uit eigenbelang.
Niets ¡s er zo leuk als elkaar een nat pak te bezorgen, maar dit kan goed in samenwerking
met de natuur. Onderstaande afbeelding dient ter illustratie van dit soort waterplassen van

een collega ondernemer in dezelfde branche. De plassen zijn niet diep, ca. 30 cm, maar ook
hier profiteren naast ons de dieren en planten van. De exacte locatie en grootte kunnen later
in samenspraak worden bepaald.
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4. INGANG / OPSTAG / SAINITAIR / EHBO / VERBTIJVEN

Het gele vlak op de afbeelding op pagina 6 is rle centrale locatie die wij in gedachten hebben

voor onze opslag van materialen, sanitair en algemene voorzieningen en plek om te schuilen

bij slecht weer. We zijn ons er van bewust dat er geen bebouwing mag plaatsvinden. We

zullen echter totdat er mogelijkheden zijn in het huidige scheidsrechtergebouw tijdens onze

openingstijden zelf moeten voorzien. Alle faciliteiten (toilet, wastafel, opslag, EHBO, kantine

e.d.) zullen dan ook mobiel zijn en blijven. Alles zal op wielen worden gezet of met

toestemm¡ng in containers worden geplaatst waarbij alles opgaat in de natuurlijke omgeving.

Ook is het wenselijk dat er een aantal picknick tafels (nabij het bos) neergezet mogen worden

waar kinderen en volwassen kunnen uitrusten, drinken en/of iets eten.

Tevens zouden wij willen vragen wat de mogelijkheden zijn voor schuilgelegenheden voor

plotselinge regen / noodweer. Wat is de zienswijze t.a.v. tenten en/of afdaken e.d.?

5. PARKEREN

Het inschatten / aangeven hoeveel parkeerplaatsen er nodig zullen zijn is zeer moeilijk. Op

basis van collega ondernemers zouden 20 parkeerplaatsen bij aanvang voldoende moeten

zijn.
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Ons voorstel in deze zou dan ook zijn om in de afbeelding op pagina 6 in lila vlak
weergegeven locatie te gebruiken. Het perceel is ca. 50 meter diep wat zou betekenen dat er
ca. 20 auto's geparkeerd kunnen worden. Voor de parkeervakken loopt een strook met
ontsluiting naar de Suffolkweg. Mocht blijken in de toekomst dat dit niet voldoende is dan
zou na overleg een tweede strook met parkeervakken gerealiseerd kunnen worden aan de
andere zijde van de strook (Lila omlijnd) wat het totaal aantal vakken verhoogt naar 40 stuks.
E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van ons succes de komende jaren.

ln eerste instantie zullen we proberen om zonder grondverbetering /verharding het
parkeren te realiseren. Mocht het terrein te drassig zijn / worden dan zullen we in overleg
kunnen kijken wat een passende oplossing zou zijn. (grond verharding / grasstenen)

Ook dienen we rekening te houden met fietsers, brommers en voetgangers. Waar kunnen zij

stallen en toegang krijgen tot het terrein? Ons voorstel zou zijn bij het gele blok zoals te zien

is op de afbeelding op pagina 6.

ONS PROGRAMMA VOOR 2018

Het seizoen 2018 is al ruimschoots gestart en om nog ¡ets te kunnen maken van dit jaar willen wij
starten met de navolgende spellen mits het grasveld op tijd klaar is. Naar verwachting zal het
grasveld pas na ca. 8 weken bespeelbaar zijn. Met andere woorden het zal nog een hele uitdaging
worden om in 2018 activite¡ten te organiseren. Alle spellen die wij van plan zijn om te gaan

organiseren zijn (redelijk) mobiel en hebben geen directe vast opstelling nodig.

Om van seizoen 2018 nog iets te kunnen maken zullen we met simpele en eenvoudige spellen willen
beginnen, hieronder enkele voorbeelden afkomstig van internet puur te beeldvorming van de soort
activiteiten die wij willen gaan organiseren en aangezien beelden meer zeggen dan woorden:

Soap Hockev

Highland Games

Doge Bow

Springkussens / stormbanen
Bubbel Voetbal
A Frame wandelen
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