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1. Algemene gegevens 
 
Aanvrager 
Naam Organisatie Stichting Archeologie West-Friesland 

Contactpersoon  

Correspondentieadres  

Postcode / plaats 1036 KG Amsterdam 

Telefoonnummer  

emailadres  

website www.stiawf.nl 

Btw-plichtig nee 

Inschrijfnummer KvK 50655582 

Rechtsvorm Stichting 

Bankrekeningnummer Rabo 148572561, t.n.v. Stichting 
Archeologie West-Friesland, te Hoorn 

 
 
Project 
Projecttitel Archeologische speeltuin; 

Spelen, leren en ontmoeten in Enkhuizen 
Centrale Doelstelling Het leggen van een verbinding tussen de 

vroegere en huidige bewoning in de wijk 
Kadijken te Enkhuizen door het realiseren 
van een educatieve archeologische speel- 
en ontmoetingsplek. De speelplaats wordt 
aangelegd op de plaats waar zeer 
waardevolle opgravingen zijn gedaan. 

Projectlokatie De wijk Kadijken, Enkhuizen 

Looptijd van het project Begin 2013-medio 2013 

Totale begroting  

Gevraagd Bedrag € 
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2. Inleiding 
 
Enkhuizen is een Westfriese stad met een rijk verleden. Van dat rijke verleden is 
in het historische centrum nog veel te zien, maar ook onder de grond blijken zich 
nog veel waardevolle resten te bevinden van vroege bewoning van het gebied. 
Zo is in 2009 in Enkhuizen één van de best bewaarde prehistorische 
landschappen van Noordwest Europa opgegraven. Het gaat om een nederzetting 
uit de bronstijd (2.000-800 v.Chr.), die veel inzicht heeft geboden in de 
samenleving en bewoning van die tijd. De opgraving vond plaats omdat op de 
bewuste locatie de nieuwe wijk ‘Kadijken’ zou worden gerealiseerd.  
Nu de wijk is aangelegd is er niets meer van deze bijzondere erfenis terug te 
vinden. De Stichting Archeologie West-Friesland heeft in samenwerking met de 
gemeente Enkhuizen en VOF Kadijken het initiatief genomen om te zoeken naar 
een mogelijkheid om een blijvende verbinding te leggen tussen de vroegere en 
de huidige bewoning van de locatie. Het voorbereidende werk is gedaan door 
Bette Vertelman, een studente Erfgoedstudies van de Vrije Universiteit 
Amsterdam, die hierin begeleid is door Archeologie West-Friesland.  Dit initiatief 
heeft geleid tot het voorliggende projectvoorstel, waarin het plan uitgewerkt is 
om centraal in de nieuwe wijk een archeologische speelplaats te realiseren. 
 
De speelplaats heeft grote sociale en educatieve meerwaarde; de historie wordt 
zichtbaar en beleefbaar gemaakt en de speelplaats vormt een centrale en voor 
iedereen toegankelijke ontmoetingsplek. 
 
Helaas liggen de kosten van een dergelijke speelplaats aanzienlijk hoger dan van 
een ‘standaard’ wijk-speelplaats. Om deze reden zoeken wij bijdragen van 
verschillende fondsen om de plannen te kunnen realiseren. 
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3. Doel van het project 
 
Met de opzet en de aanleg van de archeologisch speelplaats hebben de 
samenwerkende partijen – de Stichting Archeologie West-Friesland, de gemeente 
Enkhuizen en de ontwikkelaar VOF Kadijken -  de volgende doelen voor ogen: 
 
 Educatie en voorlichting cultuur- en natuurhistorisch erfgoed 

De speelplaats wordt gebouwd op de plaats van een bijzondere archeologische 
opgraving. De speelplaats moet niet alleen een speciale plaats innemen op wijk- 
en buurtniveau maar ook in de gemeente en de regio als geheel. Op een 
kindvriendelijke wijze wordt het archeologische erfgoed van deze streek 
uitgedragen. Dit wordt uitgewerkt in de opzet en vormgeving van het terrein en 
de speeltoestellen, maar ook door informatiepanelen en tegels met QR-codes. 
Hierdoor is de informatie ook voor jongeren en volwassenen interessant en 
toegankelijk en wordt de speelplaats ook voor bijvoorbeeld schoolklassen een 
aantrekkelijk object. 
 
 Sociale cohesie in de wijk 

De bewoners van de nieuwe wijk zijn vanaf de planvorming bij de opzet van de 
speelplaats betrokken, waardoor het een voorziening moet worden die echt van 
en voor de bewoners is. De speelplaats zal een centrale plaats vormen waar 
iedereen – jong, oud, met en zonder beperking – een plek kan vinden om te 
spelen, te leren en elkaar te ontmoeten. 
 
 Kinderen stimuleren om te bewegen en buiten te spelen 

De speelplaats moet een stimulerende omgeving vormen die kinderen uitdaagt in 
beweging te komen en hun fantasie te gebruiken. Alle kinderen moeten daarbij 
mee kunnen doen, daarom wordt speciale aandacht gegeven aan speeltoestellen 
waar ook minder valide kinderen mee ‘uit de voeten’ kunnen. 
 
 Re-integratie 

Bij het onderhoud van de speeltuin wordt minimaal 20% van de werkzaamheden 
uitgevoerd door een WSW-bedrijf om de ‘social return’ te kunnen 
bewerkstelligen. Hoe meer WSW’ers er ingezet kunnen worden, hoe meer kansen 
een bedrijf heeft om deze klus te krijgen. 



 
 

5 
Projectplan  Archeol ogi sche speel tu in Enkhui zen 

 
4. Aanleiding voor het project 
 
Directe aanleiding voor het project is de archeologische vindplaats op de locatie 
van de nieuwbouwwijk. In de plannen voor de wijk was al een speelvoorziening 
ingepland, maar nog niet uitgewerkt. Toen de waarde van de opgraving duidelijk 
werd ontstond bij de Stichting Archeologie West-Friesland de wens hier iets mee 
te doen in de nieuw te bouwen wijk. Bij de bouw van de wijk zijn de gemeente 
Enkhuizen en de VOF Kadijken betrokken. Het plan om een archeologische speel- 
en ontmoetingsplaats te ontwikkelen is met enthousiasme door deze partijen 
ontvangen.  
 
De opgraving 
Bij de opgraving in het plangebied van de wijk Kadijken zijn 10 houten 
boerderijen met erven blootgelegd. De vondsten dateren uit het midden van de 
Bronstijd (1575-1200 voor Christus). 
De opgegraven huizen waren opgebouwd uit palen en vlechtwerkwanden die 
werden aangesmeerd met leem. In de zogenoemde woonstalhuizen leefden 
mensen en dieren onder een dak.  
Er zijn complete huisplaatsen met greppels, waterputten, resten van dieren en 
zelfs een grafheuvel opgegraven.  
De vondst van een visfuik was voor de archeologen een 'complete verrassing'. 
Het vistuig lag in een kuil op een van de woonerven en was afgedekt met riet. 
Vermoedelijk werd de fuik gebruikt voor het vissen op paling en snoekbaars in 
open water in de buurt. 
De fuik is nog volledig intact en bestaat uit een taps toelopende korf van een 
meter dertig lang en veertig centimeter breed, gemaakt van twijgen, die 
bijeengehouden worden door touw.  
 

 
 
 

 
 
 

De opgegraven visfuik 
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5. Het project 
 
 
Sociale Cohesie 
Een belangrijk aspect in de voorbereidingsfase, de bouw en uiteindelijk de sociale 
controle op de te realiseren archeologische speelplaats is de betrokkenheid van 
de bewoners van de wijk. Kadijken is een nieuwe wijk, waarin de kennismaking 
met en betrokkenheid bij elkaar nog moet groeien. Een speelplek voor alle 
leeftijdscategorieën is hierbij een wezenlijk instrument. Voor de groepen van 0-3 
jaar, van 3-6 jaar en van 6-12 jaar zijn aparte zones ontwikkeld om te spelen. 
Daarnaast wordt er een ontmoetingsplek gecreëerd voor de categorie 0-100 jaar. 
De hele wijk kan dus bij elkaar komen op deze speelplek.  
 
Om de betrokkenheid vanaf de beginfase te garanderen zijn de inwoners voor 
een bewonersavond uitgenodigd om te overleggen of zij een basisvariant 
(reguliere) speeltuin wensen of een plusvariant (waarin het verhaal van de 
archeologische vondsten uitgebreid verteld wordt). De samenwerkende partijen –
VOF Kadijken, de Stichting Archeologie West-Friesland en de gemeente 
Enkhuizen -  hebben het mandaat van de bewoners gekregen om de plusvariant 
mogelijk te maken. Het ontwerp voor deze variant is door een professionele 
speeltuinbouwer opgeleverd en wordt op details aangepast. Dit ontwerp is eind 
juni/begin juli naar de bewoners gestuurd met de vraag of men nog suggesties 
heeft. Deze suggesties zijn door de organisatoren meegenomen en waar mogelijk 
verwerkt. In het vervolgtraject worden de bewoners continu geïnformeerd over 
de voortgang van de voorbereiding en ook worden ze betrokken bij de 
uitvoeringsfase. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de aanplanting (en 
eventueel het onderhoud) van het groen. Vanwege veiligheidsnormen is het niet 
mogelijk om de buurtbewoners de speeltoestellen te laten installeren.  Verder 
wordt na de realisatie de periodieke onderhoudsronde langs de speeltuin met de 
buurt gedaan. 
 
Het betrekken van de bewoners is van groot belang om hen ‘eigenaar’ te maken 
van de speelplek en daarmee samenhang in de buurt te creëren. Het project is 
bijzonder (een speelplaats met een educatief archeologisch thema) en de locatie 
is bijzonder, dus het is goed om de buurtbewoners dit betrokken gevoel te laten 
dragen. De speelplek bevindt zich op de plek van de vondsten en ook nog eens 
middenin een woonwijk. Het biedt kansen om een brede toegankelijkheid, sociale 
cohesie, inzet van nieuwe media (via QR-codes), educatie en re-integratie te 
combineren en elkaar te laten versterken.  
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Uitvoering 
Het ontwerp voor de speelplaats is gemaakt door Kompan. 
Uitgegaan is van secties voor verschillende leeftijden rond een centrale 
ontmoetingsplaats. De speeltoestellen, de ondergrond en ook de beplanting 
verwijzen naar de opgravingen en de leefwijze uit de bronstijd. Zo heeft de 
themaplek “water”, waar een visfuik als klimtoestel staat, een blauwe 
ondergrond. De bomen en planten komen zoveel mogelijk overeen met bomen 
en planten die bij de nederzetting zijn gevonden.  De beplanting heeft zeker ook 
speelwaarde; de begroeiingen prikkelen de zintuigen en bieden ruimte om hutten 
te bouwen en verstoppertje te spelen. 

 
 
Ook andere elementen uit de opgraving zijn vertaald in speeltoestellen en de 
opbouw van de speelplaats. Voorbeelden hiervan zijn een bronstijdhuis 
speelcombinatie, een kuilenkrans speelcombinatie, diverse houten dierfiguren 
waarop geklommen kan worden en een heuvel (naar aanleiding van de gevonden 
grafheuvel) met glijbaan.  
De visie, achtergrond en het ontwerp is in bijlage 1 weergegeven.  
 
Bij de speelplaats worden panelen geplaatst met informatie over de geschiedenis 
van het gebied en de archeologische vondsten . Een van de panelen zal aan de 
rand van de wijk worden geplaatst, waardoor bewoners en bezoekers attent 
gemaakt worden op de rijke archeologie van het gebied en het bestaan van de 
speelplaats. 
 
 
 

De gebruikers/leeftijdsindeling 
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Toegankelijkheid 
Bij het ontwerp gaat speciale aandacht uit naar de 
toegankelijkheid voor minder valide kinderen. De 
initiatiefnemers hechten er groot belang aan dat de 
speelplaats voor iedereen mogelijkheden biedt om te 
spelen en elkaar te ontmoeten.  
 
 

Hierbij wordt uiteraard gedacht aan de rolstoeltoegankelijkheid van het terrein, 
maar ook aan speciale speeltoestellen. Voorbeelden zijn een mand- of 
vogelnestschommel en steunen aan de achterkant van de heuvel met glijbaan, 
zodat kinderen die een extra steuntje nodig hebben tòch naar boven kunnen 
klauteren en van de glijbaan kunnen glijden.  
 
Het doel is om de speeltuin een èchte ontmoetingsplaats te maken door het voor 
een zo breed mogelijk publiek aantrekkelijk en toegankelijk te maken.  
 
 
Publiciteit 
De communicatiekanalen van de projectpartners worden ingezet om het nieuws 
te verspreiden. Het gaat onder andere om de verschillende websites van de 
deelnemende organisaties, Facebook, Twitter, versturen persberichten, 
vermelding in het gemeentenieuws en in de lokale huis-aan-huis krant. 
Gedurende het voortraject worden de omwonenden betrokken en op de hoogte 
gehouden middels informatieavonden en brieven. Daarnaast worden 
persberichten uitgegeven om ook andere geïnteresseerden mee te nemen in de 
ontwikkelingen.   
Er zal een feestelijke opening worden georganiseerd, waarbij een fotomoment 
voor de lokale pers wordt ingepland.  
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6. Planning 
 
De globale planning van het totale project is als volgt: 
Fase Startdatum Einddatum Opmerking 
Voorbereiding project 01-01-2011 01-11-2012 Zelfwerkzaamheid, valt 

buiten deze aanvraag 
Realisatie  01-01-2013  30-06-2013 Deze aanvraag 
 
 
 
 
 

 
 



Kadijken,  Enkhuizen

Inrichtingsvoorstel  Archeologische  speelplek

Kadijken
ENKHUIZEN

Scholtens Groep
Postbus 8 
1687 ZG  WOGNUM

015-12-04.001B

1:200
GL
16-07-2012

16-07-2012
06-07-2012

Aanpassing markering valondergrond
Aangepast ontwerp archeologische speelplek

Themaplek  "Grafheuvel"

Themaplek  "Water"

Themaplek  "Kuilenkrans"

Themaplek  "Bronstijdhuis  Bouwfonds  -  Scholtens"

1. NRO811 Netbrug

2. NRO803 Evenwichtsbalken

3. Robinia Visfuik

4. NRO106 4-persoonswip 5. Taludglijbaan 6. Robinia veerelement 'Geit' 7. Robinia veerelement 'Eend'

8. Robinia speelcombinatie "Kuilenkrans"

9. Robinia Picknick set

10. Robinia boombanken

12. Robinia diersculptuur 'Zwijn'

13. Robinia diersculptuur 'Beer'

11. Robinia bokspringpalen

14. Robinia speelcombinatie 'Bronstijdhuis Bouwfonds - Scholtens'

referentiebeelden houtgesneden
dierfiguren

'grafheuvel'
+1,0 mtr

2.

1.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

10.

9.

11.

12.

13.

14.

'speelheuveltjes'
+0,2 mtr

heesters

heesters

ecoscape blauw

ecoscape groen

ecoscape lichtbruin

ecoscape donkerbruin
(met motieven)

markering  opgegraven
paalfunderingen
(rode  stippen)

markering  opgegraven
paalfunderingen
(rode  stippen)


