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Wij begrijpen wat jullie aangeven over onze gekozen houten erfafscheiding.  
Graag willen wij hieronder uitleggen waarom wij deze keuze gemaakt hebben en u vragen om er, met de 
aanvullende uitleg, nog een keer naar te kijken, en of we met de aangegeven oplossingen toch tot een akkoord 
kunnen komen. 

 
De visie van Fun4Kids is vooral “natuurlijk en veilig buiten spelen”. Met  veel hout en natuurlijke 
materialen. Fijne geborgen plaatsen voor kleine kinderen. Dit is binnen goed te zien en dit willen wij 
ook buiten graag uitstralen. 
Wij hebben vanuit deze visie de afscheiding ontwikkeld die bij onze vorige locatie aan de K.P.C. de 
Bazelweg staat.  Onze ervaring met dit hekwerk ondersteund deze visie, wij zien dat de kinderen op 
een ontspannen manier ook dichtbij het hek heerlijk spelen, juist doordat voor deze kleine doelgroep 
het onderste gedeelte gesloten is. De onrust van voorbij rijdende auto’s (op hoogte koplampen) 
wordt hierdoor voor de kleintjes beperkt, het geeft ze een veilig en geborgen gevoel op hun 
speelplein. 
 
Wij vinden het dus vooral belangrijk dat de kinderen het buitenspeelterrein als een prettig en veilige 
omgeving ervaren. Voor de kinderen is het belangrijk dat het onderste gedeelte een gesloten deel is, 
zodat ze minder prikkels krijgen van het verkeer en de omgeving.  
Door het hek te laten begroeien krijgt het een groene en natuurlijke uitstraling. 
 
Tevens is hygiëne ook een reden om voor een meer gesloten hek te kiezen, wij hebben op de locatie 
aan de K.P.C. de Bazelweg gemerkt dat substantieel minder “zwerfafval” op het speelplein terecht 
kwam nadat dit hek was gerealiseerd. Op de nieuwe locatie verwachten wij met de nabijheid van 
Espeq (scholieren) dat wij hier ook aandacht aan zullen moeten besteden, want het is zeker niet 
gewenst als zwerfafval als sigarettenpeuken, kauwgom e.d. op het speelplein terecht komen. 
 
Bovendien vinden wij het vanuit het oogpunt van de duurzaamheid ook een prettige gedachte dat wij 
dit hek, dat nog in goede staat is, op de nieuwe locatie kunnen hergebruiken. 
 
Om meer aan te sluiten bij de uitstraling van het zwart metalen staafhekwerk zijn wij van plan het 
bestaande hekwerk op een aangepaste wijze uit te voeren, zie bijlage: 

 Houten delen en palen antraciet / zwart beitsen - > hierdoor blijft het materiaal natuurlijk 
hout zichtbaar, maar past het qua kleurstelling beter bij het metalen hekwerk 

 De houten boven regel niet uitvoeren, eventueel een klein metalen antraciet/zwart U profiel 
circa 12x24 mm, zodat de uitstraling meer overeenkomstig een stalen hekwerk is 

 Het hekwerk laten begroeien, zodat een groene, natuurlijke uitstraling ontstaat, 
overeenkomstig beeld van groene hagen langs deze weg. 

Hopende dat wij hiermee tegemoet komen aan het beoogde beeld. 
 
Alvast bedankt.   Namens (de kinderen van) kinderopvang Fun4Kids.

 


