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ambassadeur Martin gaus
“Een hondenspeelplaats, nee 
meer, een echt professionele en 
verantwoorde hondenspeeltuin, 
mogelijk gemaakt door de eigen 
gemeente. Rotterdam mag er 
beretrots op zijn.” Pagina 13

Remco van hattum, kynologisch instructeur
“Omdat de speeltuin omheind is, hoeven de baasjes zich geen 
zorgen te maken over verkeer of mensen die minder met honden 
op hebben. De honden kunnen dus zonder beperkingen hun 
eigen gang gaan, van elkaar leren en vooral een leuke tijd 
hebben.” Pagina 21
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Aanzicht speeltuin
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vooRWooRd
Sinds	3	jaar	ben	ik,	na	veel	zeuren	van	mijn	kinderen,	
eigenaar	van	een	hond,	Monthy.	Een	van	de	plezierige	
nieuwe	activiteiten	van	ons	gezin	is	het	uitlaten	van	
onze	hond.	Als	ik	aan	de	wandel	ben	met	Monthy,	
ontdek	ik	dat	er	veel		conflicterende	belangen	zijn	
tussen	de	hondenbezitter	en	de	niet-hondenbezitter.	Op	
de	spaarzame	plekken	in	de	stad	waar	de	honden	los	
mogen	lopen	moet	ik	constant	op	mijn	hoede	zijn.	Op	
de	hoede	voor	het	drukke	voorbijrazende	verkeer,	of	
mijn	hond	in	het	park	geen	joggers	of	skaters	in	de	weg	
loopt	en	of	mijn	hond	niet	te	dicht	in	de	buurt	komt	van	
mensen	die	angstig	zijn.	Hondenoverlast	staat	bij	iedere	
gemeente	in	de	top-5	van	irritaties.	
	
Deze	negatieve	mix	maakt	dat	steeds	minder	hondenbe-
zitters	zich	op	hun	gemak	voelen	bij	het	uitlaten	van	
hun	hond.	Het	niet	of	moeilijk	kwijtraken	van	hun	
energie	heeft	een	negatief	effect	op	het	gedrag	van	de	
hond.	Dit	is	niet	alleen	het	probleem	van	de	hondenbe-
zitter,	maar	ook	van	de	niet-	hondenbezitter.	Moeten	
we	de	honden	dan	maar	verbannen	uit	de	stad?	
	
Waarom	hebben	mensen	eigenlijk	honden?	Voor	de	
gezelligheid	of	omdat	ze	zich	eenzaam	voelen!	Maar	
ook	zijn	veel	honden	werkzaam	om	ons	leven	wat	
gemakkelijker	te	maken.	Ze	helpen	bijvoorbeeld	(visueel)	
gehandicapten,	helpen	bij	de	opsporing	van	slachtof-
fers,	assisteren	de	politie	bij	rellen.	
	
Hoe	krijgen	we	partijen	weer	tot	elkaar?	Van	tegen-
werken	naar	samenwerken?	Waar	ligt	hun	gezamenlijk	
belang?	Nadenkend	over	deze	vraagstukken	kreeg	ik	
een	geweldig	idee:	Speeltuin	Bello.	Bello	is	een	
openbare	ontmoetingsplek	in	de	wijk	voor	zowel	
hondenbezitters	als	niet-hondenbezitters.	Een	tuin	waar	
honden	veilig	kunnen	uitrazen	en	snuffelen.	Waar	
buurtbewoners	elkaar	ontmoeten	om	een	babbeltje	te	
maken,	Waar	wij	middels	educatie	eigenaren	
‘opvoeden’	tot	(nog)	betere	baasjes.	Bello	is	een	
win-win	situatie	voor	de	hond,	zijn	baasje,	de	
buurvrouw	zonder	hond	en	de	gemeente.

Op	dit	moment	kennen	we	enkele	hondenlosloopge-
bieden	of	poepveldjes.	Maar	Bello	wordt	veel	mooier,	
leuker,	gezelliger,	aantrekkelijker,	en	vooral	veiliger.	
Hondenspeeltoestellen,	een	zandgraafkuil,	hondenkam-
tafel,	een	paviljoen,	een	waterfontein,	wanneer	mogelijk	
hondendagopvang		en	alles	omheind,	zodat	de	honden	
niet	weg	kunnen	lopen.
Speeltuin	Bello	voorziet	in	een	grote	behoefte.	Dit	blijkt	
uit	eigen	onderzoek	en	uit	de	vele	warme	reacties	die	
we	voor	dit	initiatief	ontvangen	Rotterdammers	en	
ondertussen	ook	van	niet-Rotterdammers.	

Via	de	sociale	media:
“‘Eindelijk.. fantastisch initiatief, wat een geweldig idee, 
wanneer is het klaar, …kan dat bij ons ook, waarom is 
het er nog niet, .. ik weet wel een mooie plek…”	Zo	
luiden	de	reacties.

Wij	en	vele	andere	(zie	hiervoor	de	reactie	van	onze	
ambassadeur	Martin	Gaus)	zijn	overtuigd	van	het	Bello-
concept.	Met	dit	Projectplan	gaan	wij	ook	u	overtuigen.	
Hoe	Bello	eruit	ziet,	waar	potentiële	Bello-locaties	zijn	in	
de	stad,	in	welk	tempo	ze	worden	gemaakt,	wat	het	
allemaal	gaat	kosten	en	vooral	wat	het	oplevert.

Dit	projectplan	is	een	momentopname.	In	de	aanko-
mende	periode	werken	wij	stevig	door	aan	de	optimali-
satie	van	het	concept	en	het	verder	binden	van	
sponsoren.	Welke	vorderingen	we	maken	kunt	u	lezen	
op	www.speeltuinbello.nl

We	weten	dat	andere	steden	nieuwsgierig	meekijken	
naar	onze	vorderingen	met	het	Stadsinitiatief	
Rotterdam.	Want	ook	zij	hebben	op	het	gebied	van	
honden	dezelfde	problemen	als	Rotterdam.	Zij	zien	de	
oplossing	nog	níet.	ROTTERDAM	WEL!	

Veel	leesplezier!	Mocht	u	aanvullende	vragen	hebben?	
We	zijn	uiteraard	altijd	bereid	het	projectplan	mondeling	
te	komen	toelichten.

Gerard Sangers, Stichting Bello 
14 Februari 2013
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Een succesvolle ‘ dogpark’  in de Verenigde Staten
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1. saMenvaTTIng speeLTuIn BeLLo

In	Rotterdam	wonen	34.000	honden.	Zij	hebben	een	
grote	behoefte	aan	veilige,	schone,	leuke,	goed	op	de	
wandelroute	liggende	losloopgebieden.	Daarnaast	is	
hondenpoep	nog	steeds	ergernis	nummer	1.	Stichting	
Bello	Rotterdam	heeft	als	doel	het	realiseren	van	
hondenspeeltuinen	(Bello)	in	de	gemeente	Rotterdam.	In	
de	periode	2013-2016	wil	zij	minimaal	4	hondenspeel-
tuinen	hebben	opgericht.	

Bello	is	een	kwalitatief	zeer	hoogwaardige	hondenspeel-
tuin.	Een	ontmoetingsplek	voor	de	hondenbezitter	én	
niet-hondenbezitter.	Bello	is	openbaar	toegankelijk.	Het	
is	een	plek	voor	de	hond	om	lekker	los	te	kunnen	
rennen	in	de	drukke	stad.	Het	is	een	plek	waar	je	kunt	
rekenen	op	aanspraak	als	je	je	eenzaam	voelt.

Stichting	Bello	wordt	al	tijdens	de	initiatieffase	gesteund	
door	een	groot	aantal	partijen,	waaronder	ambassadeur	
Martin	Gaus.	Met	dit	projectplan	onder	de	arm	gaan	
daar	de	aankomende	tijd	nog	meerdere	bij	komen.	Voor	
haar	exploitatie	is	de	stichting	afhankelijk	van	betalende	
leden.	De	leden	krijgen	in	ruil	voor	hun	lidmaatschap	
van	de	stichting	een	‘Bello-pas’.	Deze	pas	geeft	bij	
(Rotterdamse)	ondernemers	korting	op	talrijke	
producten,	activiteiten	en	diensten.
Bovenstaande	maakt	dat	wij	durven	stellen	dat	de	
Stichting	Bello	Rotterdam	haar	eigen	broek	gaat	
ophouden.	

We	gaan	met	de	bijdrage	van	de	stadsinitiatieven	
minimaal	4	Bello	hondenspeeltuinen	realiseren,	inclusief	
minimaal	800	betalende	leden.	Met	aanvullende	
bijdragen	van	sponsoren	en	particulieren	is	onze	ambitie	
om	naar	behoefte	20	tuinen	te	realiseren	in	Rotterdam	
en	daarbuiten,	met	15000	betalende	leden.	De	eerste	
tuin	wordt	opgeleverd	voor	het	einde	van	2013.	Tuin	2	
en	3	maken	we	in	2014.	In	2015	leveren	wij	de	eerste	
4 tuinen	op.	Daarna	worden	naar	behoefte	jaarlijks	
4 nieuwe	tuinen	opgeleverd.	‘Niet	lullen	maar	poetsen’,	
het	Rotterdamse	handelsmerk.

Zonder	de	financiële	hulp	vanuit	de	stadsinitiatieven	
gaat	het	niet	lukken.	We	hebben	een	zetje	nodig.	
Hierdoor	blijft	het	geen	verhaal,	maar	kunnen	wij	snel	
resultaat	laten	zien.	We	kunnen	betalende	leden	en	
sponsoren	aan	ons	binden.	Na	de	eerste	impuls	draait	
het	vliegwiel	en	kunnen	we	op	eigen	kracht	het	concept	
verder	uitrollen	over	de	stad	en	daarbuiten.	Voor	het	
ontwikkelen	van	het	concept	Speeltuin	Bello,	het	
aanleggen	van	de	eerste	4	Bello’s,	de	marketing	en	
effectonderzoeken	vragen	we	een	bijdrage	vanuit	het	
Stadsinitiatief	van	1,2	miljoen	euro.	Vanuit	de	markt	
werven	we	daar	in	verschillende	stappen	nog	€ XXX.,–	
bij.

Dat	is	een	heel	bedrag,	maar	welke	belangen	van	de	
gemeente	dienen	we	met	dit	initiatief?	
Met	een	verwacht	aantal	bezoekers	van	circa	1	miljoen	
per	jaar	zijn	we	een	grote	‘attractie’	in	de	stad.
We	worden	grootinzamelaar	van	hondendrollen.	Ca.	
1 miljoen	drollen!	Zijn	drollen	niet	de	grootste	ergernis	
van	Rotterdammers	als	het	gaat	over	de	buitenruimte?	
U	kunt	zelf	het	beste	doorrekenen	wat	de	besparing	is	
als	u	ze	geconcentreerd	kunt	ophalen	in	plaats	van	
verspreid	door	de	stad.
We	gaan	uit	van	een	positieve	aanpak	in	plaats	van	
beboeten,	een	sfeerverandering	in	de	stad.
We	gaan	educatie	geven	over	hoe	je	een	beter	baasje	
kunt	worden.	Betere	baasjes	betekent	minder	conflicten.
We	worden	door	het	betrekken	van	vrijwilligers	een	
begrip	in	de	wijk.
We	worden	een	ontmoetingsplek	in	de	buurt	óók	voor	
niet-hondenbezitters
De	honden	in	de	stad	worden	gezonder,	minder	depres-
sief	waardoor	ze	minder	overlast	gaan	veroorzaken.
We	helpen	de	(deel)gemeente	met	het	uitvoeren	van	
haar	hondenbeleid.

Bovenstaande	geeft	wel	aan	dat	een	investering	in	
hondenspeeltuinen	niet	alleen	een	investering	is	in	
honden,	maar	vooral	in	mensen.
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We	hebben	een	methodiek	bedacht	voor	het	uitrollen	
van	het	concept	over	de	stad.	Door	de	BelloAanpak	
blijkt	dat	er	na	2,5	jaar	meerdere	hondenspeeltuinen	
gebouwd	kunnen	worden.	De	BelloAanpak	borgt	ook	
een	solide	exploitatiebegroting.	Het	geeft	keer	op	keer	
het	draagvlak	en	behoefte	aan	voor	een	nieuwe	Bello.	
Mooie	bijkomstigheid	is	dat	de	leden	na	10	jaar	het	
bedrag	van	de	stadsinitiatieven	al	ruim	hebben	verdub-
beld.	Ze	investeren	dus	mee	in	hun	eigen	leefomgeving.

Het	sociale	effect	op	buurten	en	woonwijken	is	nog	niet	
met	Nederlands	onderzoek	te	onderbouwen.	Onderzoek	
naar	het	fenomeen	hondenspeeltuinen	in	New	York	en	
Denemarken	geeft	aan	dat	de	tuinen	een	grote	sociale	
rol	vervullen	in	de	samenleving.	
Rotterdam	is	de	eerste	stad	in	Nederland	waar	we	de	

kans	hebben	stadsbreed	hondenspeeltuinen	te	bouwen.	
Samen	met	alle	baasjes	willen	we	laten	zien	dat	het	
anders	kan.	En	dankzij	het	stadsinitiatief	wordt	het	
concept	ook	naar	andere	gemeente	gebracht.	Eerst	in	
de	stadsregio	dan	daarbuiten.	De	gemeente	Rotterdam	
staat	aan	de	geboorte	om	voor	een	groot	probleem	van	
veel	steden	een	oplossing	aan	te	dragen.	Rotterdamse	
daadkracht	en	solidariteit.

LeesWIjzeR
De	hierna	volgende	hoofdstukken	geven	een	onderbouwing	en	verdieping	van	het	bovenstaande	idee.	
Wij	gaan	wat	minder	in	op	het	uiteindelijke	eindbeeld	van	de	tuin.	Wij	vermoeden	dat	we	u	daar	het	
minst	mee	hoeven	te	overtuigen.	Wij	geven	veel	aandacht	aan	de	financiële	onderbouwing	en	het	
belang	voor	honden,	niet-hondenbezitters	en	de	gemeente	in	deze	investering.	
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een hondenLeven

Die riem is vervelend. Ik 
wil rennen

Mensen klagen over poep

Mijn baasje voelt zich soms eenzaam

Die jogger wordt zo zenuwachtig 
wanneer ik hem begroet
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2. aanLeIdIng:  
een ‘hondenLeven’ In RoTTeRdaM

Een	hond	in	Rotterdam	heeft	het	niet	gemakkelijk.	In	
een	grote	drukke	stad	is	nu	eenmaal	minder	ruimte	om	
te	spelen,	te	rennen	en	veilig	los	te	lopen.	Het	is	gezond	
voor	de	hond	en	zijn	baas	om	dit	zo	vaak	mogelijk	te	
kunnen	doen.	In	het	weekend	kun	je	naar	het	strand	
maar	door	de	week	is	hier	niet	altijd	tijd	voor.	Het	alter-
natief	is	in	Rotterdam	op	dit	moment	een	(poep)veldje	
in	de	buurt.	

Hondenpoep	vormt	voor	de	inwoners	van	Rotterdam	
nog	steeds	ergernis	nummer	1.	Het	is	ook	erg	smerig.	
Zit	net	je	kleine	in	de	zandbak	zandtaartjes	te	bakken,	
grijpt	ze	hopelijk	niet	in	een	al	te	verse	hondendrol!	Niet	
goed	te	praten	en	een	stevige	boete	is	hier	op	zijn	
plaats.	Maar	we	zijn	wel	een	weg	ingeslagen	van	alleen	
maar	beboeten	en	handhaven,	zonder	een	goed	alter-
natief	te	bieden.	En	we	innen	2,7	miljoen	euro	aan	
hondenbelasting.	Niemand	maakt	problemen	bij	het	
betalen	van	het	parkeergeld	bij	de	Efteling,	men	heeft	
immers	een	topdag	gehad!	Je	moppert	wel	voor	het	
betalen	van	parkeren	bij	een	vies	winkelcentrum	waar	je	
niet	kon	vinden	wat	je	was	beloofd.

De	stad	worstelt	al	jaren	met	bovengenoemde	
dilemma’s.	Hoe	krijgen	we	partijen	nader	tot	elkaar?	
Hoe	krijgen	we	het	tussen	de	oren	van	hondenbezitters	
dat	ze	uitwerpselen	opruimen?	Dat	sommige	mensen	
bang	zijn	voor	honden?	Dat	honden	onmisbaar	zijn	in	
onze	samenleving	en	veel	liefde	geven?	Dankzij	het	
stadsinitiatief	hebben	we	de	kans	het	tij	te	keren.		

“Maar	er	zijn	toch	heel	veel	honden	losloopgebieden	in	
Rotterdam	waar	honden	veilig	kunnen	los	rennen.”	Dit	
is	wat	we	niet-hondenbezitters	vaak	horen	zeggen.	Dat	
de	hondenlosloop	plaatsen	veelal	niet	voldoen	voor	
hondeneigenaren	blijkt	uit	de	dialoog	die	op	meerdere	
plekken	gehouden	is	met	hondeneigenaren.

Kralingen-Crooswijk
“Er	is	hier	een	dramatisch	tekort	aan	losloopplaatsen.	
Het	grote	losloopgebied	in	het	Kralingse	Bos	geeft	vaak	
botsingen	tussen	hondeneigenaren	en	paardeneige-
naren;	het	losloopgebied	ligt	precies	rond	de	ruiter-
paden	van	de	manege.	Loslopende	honden	zorgen	voor	
veel	frustraties	bij	de	paardeneigenaren.	Andersom	
leveren	de	galopperende	paarden	een	enorm	risico	op	
voor	de	loslopende	honden.	Dan	hebben	we	het	nog	
niet	gehad	over	de	frictie	tussen	de	barbecuende	
mensen	in	de	zomer	en	de	loslopende	honden.	Kortom:	
het	gebied	voldoet	niet	aan	de	eisen	om	mijn	hond	in	
alle	veiligheid	en	rust	los	te	laten.”

noord
“Het	losloopgebied	langs	de	Gordelweg	is	totaal	niet	
bruikbaar.	Het	ligt	direct	naast	een	zeer	drukke	weg.	
Hier	laat	niemand	toch	zijn	hond	los?	Als	ik	in	het	Vroe-
zepark	mijn	hond	loslaat	verstoort	hij	broedende	vogels,	
wat	ook	voor	overlast	zorgt.	Totaal	niet	over	
nagedacht.”

noordereiland
“Een	losloopplek	op	de	kade,	dat	bedenk	je	toch	niet?	
Zeer	gevaarlijk	en	totaal	geen	bewegingsvrijheid	voor	
mijn	honden.	Daar	hebben	we	niks	aan.	Bovendien	
kijken	de	buurtbewoners	mij	vuil	aan	als	ik	hier	mijn	
honden	los	laat.	Daarnaast	is	het	zo	bezaaid	met	
hondenpoep	dat	je	er	niet	normaal	kunt	lopen.	Te	
smerig	voor	woorden.”

Bovenstaande	geeft	wel	aan	dat	ondanks	de	goede	
bedoelingen,	middelen	en	inzet	van	veel	mensen	het	
echt	anders	moet.
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De Hondenspeeltuin

Kinderen horen onlosmakelijk bij ons leven, geven er een diepere betekenis aan. 
zijn. Honden verlagen de hartslag, de 
bloeddruk. Demente bejaarden veren 
op als een hond hun mag bezoeken. Met 
een hond ben je nooit echt alleen. Al is 
het maar omdat je een straatje om moet, 
vaak de gelegenheid om een praatje 
te maken met andere eigenaars van 
honden. Een hond voorkomt het gevoel 
van eenzaamheid. 

Honden zijn als het ware therapeuten, 
onbezoldigd en toegewijd als geen 
ander. Maar… honden hebben een 
keerzijde. Ze poepen en blaffen op 
plaatsen waar dat niet uitkomt. Ze 
kunnen probleemgedrag gaan vertonen 
door verveling en onderstimulatie. Dan 
zou je als overheid het hondenbezit 
kunnen gaan ontmoedigen. 
Makkelijk zat. Hoge hondenbelasting, 
toegangsverboden, aanlijngeboden, 
weinig uitlaatmogelijkheden, het maakt 
een hond minder aantrekkelijk. Maar je 
kunt als overheid ook juist het welzijn 
van honden stimuleren. Dan zorg je 
ook voor minder overlast, voor minder 
probleemgedrag. Hoe geweldig zou 
het zijn als een overheid laat zien het 
belang van zijn burgers te onderkennen 
door gelegenheid te scheppen honden 
verantwoord te houden. Door honden 
een eigen plek te geven waar ze zich 
op hondse wijze kunnen uitleven. Waar 

We weten dat alles wat wij hen in 
hun jonge leven aan kwaliteit en 
mogelijkheden meegeven zijn sporen 
terug verdient als ze eenmaal volwassen 
zijn. Ook de overheid neemt daarin 
zijn verantwoordelijkheid door zorg 
te dragen voor gezonde geestelijke 
en lichamelijke ontwikkeling. Goede 
scholing, verantwoord opvoeden en 
mogelijkheden te sporten staan terecht 
hoog in het vaandel van de politieke 
aandacht. 

Hoe mooi zal het dan zijn te zien dat 
de overheid diezelfde betrokkenheid 
voelt bij het welzijn van een ander deel 
van de maatschappij, de gezinshond. 
Voor de eigenaar van deze tijd is zijn 
hond een wezenlijk onderdeel van zijn 
gezin, een belangrijke aanvulling op 
zijn leven. Kinderen vinden een maatje 
in hun hond, delen lief en vooral hun 
leed met hem. Honden bieden troost 
en zijn aandachtig gezelschap. Wie is 
zo onbaatzuchtig blij als je thuiskomt. 
Altijd weer. Een leven lang. Ook als je 
oud, stijf en niet meer zo aantrekkelijk 
bent. Minder te bieden hebt. Dat kunnen 
alleen honden. Het is bewezen dat 
mensen in het ziekenhuis sneller beter 
worden als ze een hond hebben die op 
hen wacht. Dat mensen minder ziek 
zijn als ze een hond hebben. Gezonder 
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eigenaars met elkaar aan de praat raken. 
Een sociale ontmoetingsplek voor 
honden en eigenaars. Waar mensen 
zonder hond ook kunnen genieten 
van de pret die honden zo duidelijk 
in hun leven kunnen hebben. Kijken 
naar die honden stemt al vrolijk. Wat is 
leuker dan honden te zien die gelukkig 
kunnen zijn. Die hondendingen kunnen 
doen als snuffelen, springen, rennen, 
speuren, zwemmen, spelen met 
soortgenoten. Kinderen kunnen zien 
wat waarde geeft aan een hondenleven 

en zo hun verantwoordelijkheid voor 
hun toekomstige eigen hond al jong 
begrijpen. 

In 1.5 miljoen gezinnen is een hond. 
Een hond die sociale partner is, een 
kind, een gezinslid. Een doodgewone 
hond die mensen zo veel gelukkiger 
maakt. Tegelijk is de hond een industrie. 
Honden zorgen voor inkomsten, 
werk. De dierenarts, de trimster, de 
voedselfabrikant, de uitlaatservice, 
de hondenschool, allen hebben baat 
bij honden. Ook de gemeente want 
honden brengen hondenbelasting op. 
Hoe mooi zou het zijn en buitengewoon 
bevredigend voor de belastingbetaler als 
althans een deel wordt besteed aan de 
doelgroep zelf. Een hondenspeelplaats, 
nee meer, een echt professionele 
en verantwoorde hondenspeeltuin, 
mogelijk gemaakt door de eigen 
gemeente. Rotterdam mag er beretrots 
op zijn. Ik verheug me alvast op de 
opening! 

Martin Gaus

Een hondenspeelplaats, nee meer, 
een echt professionele en verant-
woorde hondenspeeltuin, mogelijk 
gemaakt door de eigen gemeente. 
Rotterdam mag er beretrots op zijn.

◀ Bekijk het 
filmpje met 
Martin Gaus
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Beschrijving van gebruik: scenario Marietje en Max
“Alweer vier uur” denkt Marietje. Het is tijd om Max uit 
te laten. Hij heeft al weer een tijd binnen liggen slapen 
het is tijd dat de luie donder weer in beweging komt. Ze 
is nog steeds helemaal verliefd op het beestje. Zo aan 
het eind van de middag kiest ze tegenwoordig het 
rondje rechtsom.  Sinds kort hebben ze in haar buurt 
zo’n leuke hondenspeeltuin geopend. Precies halver-
wege de route op ongeveer 2 km van huis. Samen 
wandelen ze vol plezier naar de speeltuin. Max kan even 
lekker rennen. Tijd om een snuffelspeurtocht voor hem 
uit te zetten. Zou Max de rode route al aankunnen? Van 
de blauwe route had Max vorige week alle snoepjes 
gevonden kijken of hem het ook lukt bij de veel moeilij-
kere rode route. “Max bakt er niks van,” hoort ze. Hij 
zoekt zich een ongeluk en wil omdat hij het warm heeft 
liever even in de speelvijver afkoelen. Dan maar even 
kijken of Henk de beheerder aanwezig is. Ze heeft van 

Elkaar ontmoeten in de hondenspeeltuin

3. BeLLo een pLezIeR vooR Mens en dIeR

Angelo gehoord dat op de website van Bello staat dat 
er volgende week een lezing wordt gegeven door 
Martin Gaus. Maar je moet je wel bij Henk aanmelden 
zei Angelo. Meestal is hij in het paviljoen te vinden. Daar 
zijn nog meer hondenbaasjes en vandaag is Cora er 
ook. Ze heeft nog nooit een hond gehad maar ze breit 
prachtige warme winterjasjes voor de hond. Gelukkig er 
nog een plekje voor de lezing van Martin. Ze is de 
laatste, meer kunnen er niet bij, zegt Henk. Het zaaltje 
naast het buurthuis zit propvol. Tijd om weer richting 
huis te gaan. Moet Max nog worden geborsteld? Liever 
zo min mogelijk hondenharen in huis. Tot morgen! 

“Het duurt wel 6 jaar,” zegt Cora, als ze Marietje en 
Max samen ziet weglopen. “Wat duurt 6 jaar?” vraagt 
Henk. “Nou, het opleiden van een blindengeleidehond. 
Ik vind het zo knap van Max.”
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3.1 Wat is een Bello?

In	eerste	instantie	is	Speeltuin	Bello	een	omheinde,	
leuke,	veilige,	openbare	ontmoetingsplek	voor	de	hond	
en	zijn	baasje.	Maar	ook	niet-baasjes	worden	actief	
uitgenodigd	voor	een	bezoek	in	de	eigen	woonwijk.	De	
tuinen	maken	onderdeel	uit	van	de	dagelijkse	wandel-
routes	van	hondenbezitters.		
	
Ten	tweede	biedt	Bello	op	een	niet-opdringerige	manier	
een	educatieprogramma,	dat	ingaat	op	de	omgang	met	
je	hond	in	de	stad.		
	
Ten	derde	is	Bello	een	“beeldentuin”.	De	vaak	saaie	
standaard	inrichting	elementen	worden	met	een	
eenvoudige	ingreep	door	kunstenaars	verfraaid.	

Rotterdam	staat	bekend	als	groene	stad.	De	tuinsteden,	
Kralingse	Plas,	Rottemeren,	de	singels,	Zuiderpark,	
Mathenesserlaan,	Graaf	Florisstraat,	zijn	enkele	voor-
beelden.	De	hondenspeeltuinen	gaan	het	groene	
karakter	van	de	stad	verder	onderschrijven,	versterken	
het	groene	imago.	Door	de	speeltuinen	krijgt	ook	het	
wat	meer	perifere	groen	een	grotere	betekenis	voor	de	
stad.	Geen	restgroen	meer	maar	een	Bello!

3.2 voor wie is Bello?

Vanwege	het	beschikbaar	stellen	van	publiek	geld	en	
het	gebruik	van	openbaar	gebied	zijn	wij	van	mening	
dat	alle	Bello’s	vrij	toegankelijk	moeten	worden	voor	alle	
Rotterdammers	en	Nederlanders	en	hun	gasten.	‘Open-
baarheid’	is	hier	het	devies.	Dit	is	uniek	in	de	wereld.	De	
meeste	hondenspeeltuinen	van	vergelijkbare	kwaliteit	
zijn	privé.	Uitsluitend	toegankelijk	voor	leden.	
Rotterdam	laat	zien	dat	het	anders	kan.	Dat	openbaar	
maken	in	combinatie	met	betaalde	leden	werven	wordt	
best	spannend.	Maar	met	de	Bello-pas	achter	de	hand	
verwachten	we	dit	gevecht	te	kunnen	winnen.			
	
Als	je	je	als	bezoeker	houdt	aan	een	aantal	basisregels	
ben	je	welkom.	Bij	‘regels’	denken	we	aan:	
•	 	Betreden	op	eigen	risico
•	 	De	hondeneigenaar	is	altijd	aanwezig

•	 	De	hondeneigenaar	is	verantwoordelijk	voor	zijn	
hond

•	 	Kinderen	tot	12	jaar	alleen	onder	toezicht
•	 	Net	zoals	in	de	rest	van	Rotterdam	geldt	ook	hier:	

uitwerpselen	opruimen!
•	 	Bij	niet-ernstige	calamiteiten	belt	u	06….	(hier	komt	

het	telefoonnummer(s)	van	de	beheerder(s)

Een	aantal	activiteiten	op	de	tuin	is	alleen	te	gebruiken	
door	betalende	leden.	Zij	kunnen	gebruik	maken	van	de	
hondenwasplaats,	de	fontein	activeren	en	kunnen	gratis	
deelnemen	aan	de	activiteiten.	

3.3 enkele Cijfers

De	oppervlakte	van	een	hondenspeeltuin	geeft	ook	de	
begrenzingen	aan	het	maximaal	aantal	bezoekers.	Wij	
gaan	uit	van	een	gemiddeld	terrein	van	40	x	62,5	meter.	
Hierop	kunnen	maximaal	30	honden	gelijkertijd	
aanwezig	zijn.	De	gemiddelde	verblijfsduur	is	45	
minuten,	dus	maximaal	40	honden	per	uur.	

Een	hond	wordt	gemiddeld	3	keer	uit	gelaten	op	een	
dag.	We	denken	dat	de	baasjes	1	maal	per	dag	kiezen	
voor	de	route	naar	de	hondenspeeltuin.	Als	de	speeltuin	
12	uur	per	dag	gebruikt	wordt	(9.00	uur	tot	21.00	uur)	
komen	dus	ca	480	honden	per	dag	naar	de	speeltuin	
(40	honden/uur	x	12	uur).	Per	speelplaats	komen	
jaarlijks	ca	145.000	bezoekers	(480x300dagen/jaar).

In	Rotterdam	wonen	circa	40.000	honden.	Dit	is	een	
schatting	van	de	gemeente	Rotterdam.	Zij	geven	aan	
dat	ca	34.000	honden	staan	ingeschreven,	Men	
vermoedt	8000	niet-gemelde	honden.	Om	al	deze	
honden	te	laten	genieten	van	een	hondenspeeltuin	
moeten	we	83	(40.000/480)	tuinen	aanleggen,	
verspreid	over	Rotterdam.
De	waarheid	ligt	meestal	ergens	in	het	midden,	dus	
laten	we	voorzichtig	schatten	dat	er	behoefte	is	aan	20	
Bello-speeltuinen	in	Rotterdam.
Bij	20	speeltuinen	hebben	we	het	dan	over	ca	2,9	
miljoen	(20	tuinenx480	honden/dagx300	dagen)	
bezoekers	per	jaar.	Dit	zijn	aantallen	waar	een	nationale	
topattractie	van	zou	smullen!



Lekker spelen met je hond Joggers en jonden hebben hun eigen 
plekkie

Leuke evenementen voor de hond en buurt

Groen en kunst in de buurtEen gezellige ontmoetingsplek
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Smullen?	Stel	dat	80%	van	de	honden	bij	zijn	
bezoek	aan	de	speeltuin	zijn	behoefte	doet	(volgens	
Martin	Gaus	is	dit	iets	dat	je	honden	kan	aanleren)	
2,9	miljoenx0,8	Dat	zijn	ca	2,3	miljoen	drollen.	Wat	
weegt	een	drol?	Die	van	een	teckel	is	lichter	als	die	
van	een	Deense	Dog.	Bij	een	gemiddelde	van	75	
gram/drol	verzamelen	we	met	20	parken	172.500	
kg	173	ton	uitwerpselen	in.	Omdat	het	geconcen-
treerd	wordt	aangeboden	is	het	goed	denkbaar	dat	
deze	uitwerpselen	kunnen	worden	vergist.

Het	zijn	maar	getallen.	Ze	leren	ons	vooral	dat	er	
een	grote	potentie	zit	in	de	groep	hondenbezitters.	
Wij	kunnen	velen	van	hen	bereiken	als	spin-off	van	
dit	stadsinitiatief.	Wij	kunnen	met	Bello	de	
gemeente	helpen	om	de	hondenbezitters	betere	
baasjes	te	maken,	zodat	ze	minder	overlast	veroor-
zaken	voor	de	veel	grotere	groep	niet-baasjes.	Dat	
leidt	tot	een	schonere	en	aantrekkelijke	stad.	Al	met	
al:	met	dit	initiatief	zetten	wij	de	stad	op	een	
positieve	en	creatieve	manier	op	de	kaart!	Ondanks	
dat	het	een	vies	beeld	oproept,	verzamelen	wij	op	
geconcentreerde	plekken	enorm	veel	uitwerpselen	
en	wie	weet	kunnen	we	hieruit	groene	energie	
gaan	winnen.

ambitie
Genoeg	over	de	getallen.	De	boodschap	en	de	kans	
die	de	stad	heeft	is	duidelijk.	We	beginnen	heel	
nuchter.	We	beloven	met	dit	projectplan	minimaal	4	
prachtige	Bello-tuinen,	we	gaan	een	inspannings-
verplichting	aan	voor	20	Bello-speeltuinen	en	meer	
tuinen	binnen	en	buiten	Rotterdam.

We	willen	bouwen	aan	een	grote	sociale	
community	die	bereid	is	mee	te	helpen	in	het	
onderhoud	en	toezicht	in	hun	buurt.

We	willen	de	sociale	cohesie	verbeteren	in	de	
wijken.	De	Bello-speeltuin	is	een	ontmoetingsplek	
voor	honden-	en	niet-hondenbezitter

De	Bello-speeltuin	is	niet	voor	een	selecte	elite	hij	is	
openbaar.

We	willen	verder	kijken.	De	koppeling	met	een	veilige,	
schone	kinderspeelplek,	is	een	kleine	stap.	In	andere	
landen	zijn	bij	hondenspeeltuinen	deze	relaties	al	
gelegd.	Mits	strikt	fysiek	gescheiden	kunnen	beide	
speelplekken	prima	naast	elkaar	bestaan.	Het	
onderhoud	en	toezicht	nemen	wij	mee.	Een	geweldige	
samenwerking	gloort	aan	de	horizon.	De	gemeente	faci-
liteert	de	basisvoorziening,	de	bewoners	het	extraatje.	
Samen	werken	ze	aan	het	onderhoud.

Een	hondenspeeltuin	gaat	niet	alleen	over	honden.	Het	
gaat	over	mensen,	wat	zij	samen	kunnen	bereiken	voor	
hun	stad.
	
Wij	geloven	in	onszelf.	Dus	onze	inzet	is	dat	we	zitten	
bij	de	laatste	5	stadsinitiatieven.	Laat	dan	de	Rotterdam-
mers	aan	het	woord!	We	hebben	met	ca	23.000	gere-
gistreerde	hondeneigenaren	in	het	stemgebied	ca	
70.000	potentiële	stemmers	(honden	stemmen	niet	
maar	de	gezinsleden	wel!).

3.4 de stedelijk impact van dit initiatief 

We	hebben	voor	dit	initiatief,	daar	waar	het	gaat	om	de	
planvoorbereiding	en	realisatie,	partners	aangezocht	
binnen	de	stadsregio	Rotterdam.	We	willen	met	het	
subsidiebedrag	vooral	de	regionale	economie	stimu-
leren.	Ambassadeurs	voor	het	initiatief	komen	uit	heel	
Nederland.	Voor	sponsoring	bewandelen	we	twee	stra-
tegieën.	De	eerste	is	de	Bellopas.	Deze	wordt	‘geladen’	
door	het	lokale	bedrijfsleven.	Zij	geven	de	leden	van	de	
stichting	kortingen	op	producten	en/of	diensten.	Omdat	
we	veel	tuinen	maken	gaan	we	kortingen	bedingen	bij	
toeleveranciers,	zoals	de	hekwerken,	toegangspoorten,	
inrichting	elementen,	speeltoestellen,	paviljoen	etc.	We	
hebben	als	hoofdsponsor	overleg	met	een	hondenvoed-
selproducent.	De	hoofdsponsor	brengt	geld	in	het	laatje	
van	de	stichting.	Voor	de	Bellopas	hebben	zich	de	eerste	
bedrijven	gemeld.	Met	de	hoofdsponsor	zijn	we	in	
gesprek	en	hebben	op	dit	moment	nog	geen	toezeg-
gingen.	Hou	onze	website	in	de	gaten	voor	updates!
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unIveRseeL onTWeRp



Het ‘universele ontwerp’  waarop we de specifieke ontwerpen per locatie baseren
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Dubbel hek systeem voor de 
entree naar de speeltuin

“Karakteristiek voor de hond is dat hij 
van oorsprong leeft in sociaal 
verband, de roedel. Deze roedel 

bestaat tegenwoordig uit het gezin waar de 
hond onderdeel van uitmaakt. Dat neemt niet 
weg dat de meeste honden het erg fijn vinden 
om contact te hebben met hun soortgenoten 
door onder meer samen te spelen, aan elkaar te 
snuffelen of achter elkaar aan te rennen. Dit 
contact is voor honden niet alleen leuk, maar 
ook leerzaam: samen lekker hond zijn met soort-
genoten, communiceren in hun eigen taal en 
met hun eigen omgangsvormen. 
In een losloopgebied hebben honden mogelijk-
heid om onaangelijnd dit contact met andere 
honden aan te gaan op hun eigen manier en in 

hun eigen tempo. In Rotterdam zijn de meeste 
losloopgebieden echter beperkt tot buiten de 
gebieden buiten de stad.
Een Bello Hondenspeeltuin kan gezien worden 
als alternatief  voor of als aanvulling op een 
losloopgebied in uw eigen buurt. De speeltuin is 
een speciaal ingerichte plek met voor elke hond 
wat wils- van snuffelbosjes tot zwemvijvertje. De 
honden kunnen zich hier vrijuit bewegen, op 
onderzoek uit gaan of samen keten met soort-
genoten. Omdat de speeltuin omheind is, 
hoeven de baasjes zich geen zorgen te maken 
over verkeer of mensen die minder met honden 
op hebben. De honden kunnen dus zonder 
beperkingen hun eigen gang gaan, van elkaar 
leren en vooral een leuke tijd hebben.”

Remco van Hattum,
gediplomeerd kynologisch instructeur, eigenaar 
van Hondenuitlaatservice dokkie.nl, momenteel 
bezig met de opleiding tot gedragstherapeut, 
en werkzaam als vrijwilliger bij het dierenasiel 
in Rotterdam.

hondenspeeLTuIn BeLLo
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Birdeye van de Bello aan de gordelweg
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Toelichting plaatje

4.  LoCaTIes en 
onTWeRp

4.1 Locatie

In	overleg	met	deelgemeente	Noord	hebben	we	aan	de	
Gordelweg,	bij	het	Esso-pompstation	de	eerste	concrete	
locatie	gevonden	voor	de	serie	van	minimaal	vier	Bello-
speeltuinen.	
De	plek	ligt	op	de	kruising	van	een	aantal	belangrijke	
routes.	Met	name	het	Gordelpad	is	momenteel	een	
populaire	wandelroute	voor	honden	en	hun	baasje.	De	
speeltuin	ligt	op	een	plek	die	velen	als	het	begin	of	eind	
van	hun	uitlaatrondje	beschouwen.
Ook	ligt	de	speeltuin	mooi	in	het	verlengde	van	de	
Bergsingel.	Hiermee	heeft	het	een	natuurlijk	aansluiting	
op	de	aanliggende	wijk	Bergpolder	en	het	Liskwartier.	
Tot	slot	grenst	de	speeltuin	aan	het	Rozenlaan	Viaduct	
richting	Hillegersberg.	De	groene	zone	langs	het	kanaal	
krijgt	door	de	hondenspeeltuin	meer	betekenis.

De	hondenspeeltuin	ligt	direct	naast	het	woongebied,	
maar	geeft	geen	overlast.	In	de	directe	omgeving	ligt	
een	pompstation	en	aan	de	overzijde	van	het	kanaal	de	
A20.	Het	profiel	van	de	Gordelweg	zorgt	voor	
voldoende	afstand	tussen	de	hondenspeeltuin	en	de	
woonbebouwing.
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Op ‘Animal Planet’  draait een televisie serie over een groep mensen die een hondenspeeltuin bouwen en beheren

Voorbeeld van een Amerikaanse hondenspeeltiuin (met kunstgras)
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Voorbeeld van een Amerikaanse Dogrun

4.2 Casestudy amerika

In	het	buitenland	zijn	hondenspeeltuinen	al	jaren	een	
succes.	Met	name	in	de	Verenigde	Staten	is	er	veel	
ervaring	opgedaan.	Door	de	druk	op	de	openbare	
ruimte	in	de	grote	steden	en	de	veiligheid	waren	ook	
daar	te	weinig	goede	plekken	voor	honden.	Inmiddels	
zijn	er	honderden	hondenspeeltuinen	aangelegd	en	is	
het	een	waar	fenomeen	geworden.	
Enkele	voorbeelden:
Amerikaanse	website	met	oproep	van	bewoners	voor	
website	http://ucdogpark.com/
Animal	Planet	–	hondenspeeltuin	http://animal.
discovery.com/tv/dog-park/
Hondenvoersite	met	een	wedstrijd	voor	de	beste	
hondenspeeltuinen.	http://www.beneful.com/Dream-
Dog-Park/

Wat kunnen wij leren uit de amerikaanse voor-
beelden?
1.		 	Maak	een	zone	voor	grote	honden	en	een	zone	voor	

kleine	honden.	Zorg	dat	deze	onderling	visuele	
obstakels	hebben.

2.	 	Voor	wat	betreft	materiaalgebruik	van	speelvelden:
	 	Gras	wordt	afgeraden	voor	de	meest	intensief	

gebruikte	delen.	Gras	heeft	water	nodig,	vraagt	om	
onderhoud.	Dit	gaat	niet	samen	met	intensief	
gebruik,	gras	kan	niet	goed	tegen	veel	hondenurine.

	 	Daarom	wordt	Decomposed	Granite	of	houtsnippers	
aangeraden	(grind).	In	de	randen	is	gras	weer	prima	
te	gebruiken.

3.	 	Voor	wat	betreft	de	entrees:	Plaats	de	aanlooproutes	
haaks	op	de	entree,	niet	langs	de	speeltuin,	want	
daar	schijnen	de	honden	wild	van	te	worden.	
Ingangen	hebben	een	dubbele	poort,	en	zijn	iets	
verwijderd	van	uitgang.	Beide	verwijderd	van	het	
centrale	speelveld.

	 	(bron:	o.a.	Dogparks.	Benefits	and	Liabilities	door	de	University	of	

Pennysylvania)
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een	goed	alternatief	voor	gras	en	het	beschadigt	de	
voetkussens	van	de	honden	het	minst.	Gras	heeft	de	
voorkeur	maar	door	het	verwachte	intensieve	gebruik	
zal	dit	al	snel	veranderen	in	een	modderpoel.	

Belangrijk	in	het	ontwerp	is	dat	de	tuin	eenvoudig	op	
onderdelen	aanpasbaar	is.	Iedereen	wil	wel	eens	een	
andere	inrichting	van	de	huiskamer,	honden	ook.	
Hierdoor	blijven	de	honden	enthousiast.	Als	de	honden	
enthousiast	zijn	blijven	de	baasjes	komen,	belangrijk	
voor	de	ledenbinding.

Aan	de	entree	hebben	we	veel	aandacht	gegeven.	We	
willen	voorkomen	dat	de	honden	plots	de	weg	op	
rennen	omdat	een	nieuwe	bezoeker	de	tuin	betreedt.	
De	sluis	voorkomt	dit.

4.3 ontwerp

Met	de	lessen	vanuit	het	buitenland	hebben	we	voor	de	
Bello-speeltuinen	een	standaardontwerp	gemaakt.	Dit	
ontwerp	bevat	alle	bouwstenen	van	de	speeltuin.	Het	is	
vooral	bedoeld	om	goed	te	kunnen	rekenen.	Voor	het	
ontwerp	hebben	wij	ons	laten	adviseren	door	Martin	
Gaus	en	Remco	van	Hattum.	Zij	hebben	raad	gegeven	
over	de	juiste	ondergronden,	speelobjecten	en	de	
hekwerken,

De	tuin	wordt	door	het	aanbrengen	van	geringe	hoog-
teverschillen	visueel	voor	de	honden	opgedeeld	in	
diverse	‘kamers’.	Zo	kunnen	honden	die	elkaar	niet	
liggen,	elkaar	ontwijken

Het	meest	intensief	gebruikte	deel	van	de	tuin	bestaat	
uit	een	halfverharding	van	Gravir	d’or.	Dit	granulaat	is	

Plattegrond speeltuin
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Wij	vonden	al	die	standaard	inrichtingselementen	en	
hekwerken	geen	aanvulling	voor	de	stad.	We	hebben	
kunstenaar	Albert	Kramer	gevraagd	om	op	basis	van	
standaardmeubilair	een	nieuwe	lijn	te	ontwikkelen.	Het	
hekwerk,	de	picknickplek,	de	hondenwasstraat,	
bebording	ze	krijgen	allemaal	een	knipoog	mee.
		
Met	de	bouwstenen	ontwerpen	we	uiteindelijk	de	
locaties.	Het	voorlopig	ontwerp	voor	Bello	1	voor	Noord	
is	toegevoegd	aan	het	projectplan	.

4.4 aansluiting op gemeentelijk beleid. 

De	hondenspeeltuin	sluit	één-op-één	aan	bij	het	
gemeentelijke	beleid.	De	locatie	voor	Bello	1	was	
voorzien	als	een	hondenlosloopgebied.	Tegelijkertijd	
zoekt	de	deelgemeente	naarstig	naar	een	alternatief	
voor	de	troosteloze	poepveldjes.	De	hondenspeeltuin	is	
daar	een	uitgelezen	kans	voor.
Ook	het	bestemmingsplan	biedt	geen	belemmering	voor	
het	realiseren	van	een	hondenspeeltuin.	
Verder	is	er	door	middel	van	de	beplanting	in	de	
hondenspeeltuin	de	mogelijkheid	om	de	ecologische	
verbinding	aan	het	Noorderkanaal	te	versterken.	De	
soortkeuze	van	beplanting	gaan	we	hier	op	laten	
aansluiten.

Speelzand ter plaatse van de 
graafplekken

Gravier d’or in de centrale gebied van 
de Bello

Zandondergrond rondom speelzand-
plekken (ophoogzand)

Objecten om te rennen in combinatie met kunst
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4.5  overige locaties verspreid over 
Rotterdam

Het	voorstel	is	om	verspreid	over	de	stad	naar	behoefte	
hondenspeeltuinen	te	realiseren.	Na	een	start	in	Noord	
verzetten	we	onze	bakens	naar	Rotterdam	Zuid.	Het	
initiatief	wordt	‘stadsbreed’	uitgerold.	De	overige	
locaties	zijn	nog	niet	concreet,	maar	er	lopen	wel	al	
voorzichtige	gesprekken	met	deelgemeenten	en	lokale	
organisaties.

De	criteria	waaraan	een	locatie	moet	voldoen	zijn	de	
volgende:
•	 	Voldoende	aantal	honden	in	de	omgeving	
•	 	Beschikbaarheid	van	locaties.	
•	 	De	locatie	moet	voldoende	bereikbaar	zijn,	op	loop-

afstand	van	veel	bewoners.
•	 	Een	pre	is	als	er	in	de	wijk	de	onderlinge	samenwer-

king/cohesie	tussen	bewoners	mager	is.

•	 	Geen	overlast	voor	omwonenden
•	 	Draagvlak	vanuit	de	buurt
•	 	Gemeentelijk	draagvlak
•	 	Mogelijkheden	voor	toezicht
•	 	Al	aanwezige	groen/hondenvoorzieningen
•	 	Bereikbaar	voor	vuilophaaldienst

4.6 uitstraling

De	tuinen	hebben	een	hoog	kwaliteits-	en	uitstralings-
niveau.	We	hebben	heel	bewust	gekozen	voor	deze	
insteek.	Geen	veldje	met	een	hekwerkje	eromheen.	We	
willen	iets	moois	maken	voor	de	stad.	Pas	als	we	
kwaliteit	bieden	zullen	mensen	bereid	zijn	hiervoor	
bovenop	de	hondenbelasting	een	extra	bijdrage	voor	te	
leveren.	Gelukkig	is	men	ook	in	deze	moeilijke	tijden	
voor	kwaliteit	nog	steeds	bereid	te	betalen.
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4.7 sociale cohesie

“Als	je	weer	spontaan	aanspraak	wil	krijgen	op	straat,	
moet	je	met	een	kinderwagen	of	met	de	hond	naar	
buiten!”	is	een	tegeltjeswijsheid	van	de	hondenbezitter.	
Honden	geven	mensen	veel	liefde,	ook	als	ze	vereen-
zamen	is	de	hond	vaak	hun	laatste	maatje.	Ontmoeten	
is	dus	een	belangrijk	aspect,	dat	we	willen	stimuleren.	
Ook	als	je	geen	hond	hebt,	ben	je	meer	dan	welkom	bij	
speeltuin	Bello.	Om	dit	te	bevorderen	krijgt	iedere	Bello-
vereniging	een	potje	geld	om	activiteiten	te	organiseren	
op	de	tuin.	Hierbij	denken	we	aan	‘Puppy-middag,	
Hondenfotografie,	Hondencircus	voor	de	kinderen’.	Zo	
wordt	de	Bello-speeltuin	een	trefpunt	voor	sociale	activi-
teiten	in	de	wijk.	De	activiteiten	zijn	soms	gratis	soms	
wordt	voor	deelname	een	bijdrage	gevraagd.	Voor	de	
leden	van	Stichting	Bello	zijn	alle	activiteiten	gratis.

4.8 gehandicapten

De	tuinen	zijn	toegankelijk	voor	gehandicapten.	Voor	
mensen	met	een	handicap	is	het	nog	ingewikkelder	hun	
hond	goed	uit	te	laten	in	de	stad.	Zij	kunnen	lastig	naar	
de	buitengebieden	om	hun	hond	even	te	laten	rennen.	
De	Bello-speeltuin	komt	hun	tegemoet	aan	een	langge-
koesterde	wens.

4.9 paviljoen

Het	hart	van	de	Bello-speeltuin	vormt	het	Bello-pavil-
joen.	Dit	is	de	plek	om	elkaar,	ook	als	het	regent,	even	
te	spreken	om	verhalen	uit	te	wisselen.	Het	paviljoen	
moet	laagdrempelig	zijn,	zodat	ook	niet-	hondenbezit-
ters	spontaan	even	aanwippen.	Het	Bello-paviljoen	
wordt	deels	afsluitbaar	zodat	gereedschap	en	dergelijke	
veilig	kunnen	worden	opgeborgen.

Een hondenspeeltuin in Tampa, Florida
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5. hoe gaan WIj heT doen?

5.1 organisatievorm Bello Rotterdam

De	afzonderlijke	hondenspeeltuinen	zijn	georganiseerd	
rondom	één	centrale	moederstichting:	STICHTING	
BELLO.		
	
Deze	stichting	heeft	tot	doel	het	ontwikkelen	en	reali-
seren	van	hondenspeeltuinen	in	woonwijken.	We	willen	
voor	de	stichting	een	ANBI	status	aanvragen.	De	taak	
van	de	Stichting	Bello	is:
•	 Het	werven	en	innen	van	abonnementsgelden
•	 Het	distribueren	van	de	hondenpas
•	 Administratie	en	financieel	toezicht
•	 Marketing/onderzoek	en	communicatie
•	 Juridische	vraagstukken
•	 Ontwikkelen	en	aanleggen	van	speeltuin	Bello
•	 Het	werven	van	vrijwilligers

Directeur	van	Stichting	Bello	wordt	Initiatiefnemer	
Gerard	Sangers.
Voorzitter:	Jeroen	Leemans.
Landschapsarchitect	Directeur	HKB	Urban	Producers	en	
HKB	Stedenbouwkundigen	Groningen	Rotterdam.
Secretaris:	Remco	van	Hattum	Dokkie
Penningmeester:	Deze	positie	willen	we	vooralsnog	
reserveren	voor	een	vertegenwoordiger	van	de	
gemeente	Rotterdam.

Taken	van	de	directeur	van	Stichting	Bello:
•	 Dagelijkse	leiding
•	 Werven	leden	vereniging	Bello
•	 Opdrachtgever	voor	de	aanleg	van	de	Bello-speel-

tuinen.
•	 Overleg	partner	en	contactpersoon	gemeente	

Rotterdam
•	 Oprichten	van	de	diverse	vereniging
•	 Werven	van	vrijwilligers	voor	onderhoud	en	beheer
•	 Verwerven	van	draagvlak	in	de	wijk
•	 Aansturen	van	de	beheerders
•	 Contactpersoon	en	adviseur	voor	de	vereniging	

besturen

•	 Toezicht	op	functioneren/onderhoud	speeltuinen	
Bello

•	 Plannen	en	houden	van	jaarvergadering	vereniging	
en	Stichting

•	 Werving	sponsoring	Stichting	Bello
•	 Coördinatie	tussen	partners	realisatie	speeltuinen	

Bello
•	 Organiseren	activiteiten	ten	behoeven	van	speel-

tuinen	Bello
•	 Financiële	verantwoording	bestuur	Vereniging	Bello
•	 Administratie,	marketing,	promotie,	personeelszaken
•	 Handhaven	en	toetsing	Bello	formule

Onder	de	Stichting	hangen	de	verschillende	vereni-
gingen.	Elke	Bello-speeltuin	krijgt	een	eigen	vereniging	
met	vrijwilligers.	De	vrijwilligers	zorgen	voor	het	
onderhoud,	beheer	en	de	organisatie	van	activiteiten.	
Het	werken	met	vrijwilligers	helpt	om	de	kosten	van	
onderhoud	en	toezicht	in	de	hand	te	houden.	Ze	
versterken	ook	het	imago	van	Opzoomer	Rotterdam:	de	
gemeente	waar	burgers	zelf	de	handen	uit	de	mouwen	
steken	om	te	bouwen	aan	de	stad.	Onze	aanpak	het	
gebruik	van	de	eigen	kracht	van	bewoners	zorgt	voor	
draagvlak	onder	en	sterkere	binding	tussen	Rotterdam-
mers.

5.2 ontwikkelstrategie

De	subsidie	van	het	stadsinitiatief	wordt	ingezet	voor	de	
aanloopkosten	en	de	realisatie	van	de	tuinen.	We	gaan	
als	een	speer	aan	de	slag	om	snel	de	eerste	tuin	op	te	
leveren.	We	tuigen	de	stichting	op	en	stellen	een	
directeur	aan.	Als	Bello-speeltuin	1	klaar	is	gaan	we	
intensief	aan	de	slag	met	het	promoten,	het	werven	van	
leden	en	sponsoren.	Wat	wordt	de	definitieve	prijs	van	
het	lidmaatschap?	We	kunnen	mensen	hierover	nu	pas	
echt	goed	bevragen	met	de	eerste	tuin	als	voorbeeld.	
Als	het	vuurtje	brandt	en	we	de	eerste	effectrapportage	
hebben,	maken	we	tuin	2	en	3.	Nu	kunnen	we	goed	
zien	hoe	men	de	Bello-speeltuinen	omarmt.	Slaat	het	
aan?	neemt	het	een	vlucht?	We	zetten	het	stoplicht	op	



33

oranje.	Samen	met	alle	partners,	gemeente	en	
sponsoren	gaan	we	in	overleg.	Als	de	resultaten	het	
succes	laten	zien	wat	we	nu	verwachten	stoten	we	door.	
Als	de	aanwas	van	leden	en	sponsoren	erg	tegenvallen	
schakelen	we	over	op	het	langzamegroeiscenario.	We	
ontmantelen	deels	Stichting	Bello	van	haar	personeel.	
Want	bij	dit	scenario	hoort	een	kleinere	organisatie.	
Maar	we	gaan	wel	door.	Zoals	beloofd	maken	we	Bello-
speeltuin	nummer	4.
In	het	snelle	groeiscenario	leggen	we	3	a	4	tuinen	per	
jaar	aan.	In	het	langzamegroeiscenario	maken	we	elke	3	
a	4	jaar	één	nieuwe	Bello-speeltuin.

We	hebben	op	drie	momenten	een	wervingscampagne.	
De	eerste	keer	valt	samen	met	de	stemronde	van	de	
stadsinitiatieven.	Hier	denken	we	een	zeer	bescheiden	
bijdrage	op	te	halen.	Rotterdammers	zijn	van	het	type	
eerst	zien	dan	geloven.	Hopelijk	wordt	het	tegendeel	
bewezen.	Aan	onze	inspanningen	zal	het	niet	liggen.	Na	
de	opening	van	Bello-speeltuin	nummer	1	gaan	we	
opnieuw	werven	zowel	leden	als	sponsoren.	Als	we	
laten	zien	dat	we	doorpakken	met	tuin	twee	en	drie	
breken	we	definitief	de	harten	van	de	Rotterdammers.		
Bij	de	derde	campagne	kunnen	we	het	effect	pas	echt	
goed	zien.	Hier	verwachten	we	een	grote	toestroom	van	
leden	en	sponsors.
Bij	sponsoring	richten	we	ons	op	het	verkrijgen	van	
materiaalkortingen	voor	de	aanleg	van	de	tuinen	en	op	
voedingfabrikanten.	We	produceren	immers	massa	(veel	
tuinen)	en	bereiken	veel	hondenbezitters.	In	ruil	voor	
exclusieve	sponsoring	willen	we	kortingen	op	
producten,	diensten	en	inzet.	Met	crowdfunding	gaan	
we	het	publiek	benaderen.	Deze	kunnen	kiezen	uit	drie	
opties:	eenmalige	bijdrage,	lidmaatschap	Bellopas	en	
vrijwilliger	worden.

5.3 planning

Hieronder	een	beknopte	beschrijving	van	de	planning,	in	
het	schema	is	deze	verder	gedetailleerd.

Na	het	winnen	van	het	stadsinitiatief	gaan	we	aan	de	
slag	met	de	voorbereiding	van	de	aanleg	van	Bello	1.	
Deze	wordt	eind	2013	geopend.	Begin	2014	starten	wij	
met	wervingcampagne	2.	In	de	tweede	helft	van	2014	
gaan	we	Bello	2	en	3	maken.	Na	de	groen	licht	vergade-
ring	waar	we	de	vervolg	tempo	bepalen	realiseren	we	
tuin	4.	Afhankelijk	van	de	hoogte	van	het	lidmaatschap	
laat	de	cash-flow	berekening	toe	drie	a	vier	tuinen	per	
jaar	te	realiseren.

In	het	begin	is	de	groei	gestaag	dit	doen	we	om	twee	
redenen.	We	hebben	tijd	nodig	voor	leden-	en	sponsor-
werving	en	we	lopen	als	we	moeten	overschakelen	naar	
het	langzamegroeiscenario	tegen	liquiditeitproblemen.

Na	tuin	vier	lijkt	de	planning	een	soort	mantra.	Eerst	op	
zoek	naar	geschikte	locatie.	Dit	vragen	we	natuurlijk	
aan	de	mensen	zelf	in	overleg	met	de	gemeente.	
Daarna	het	ontwerpproces.	De	bouwstenen	hiervoor	
zijn	al	bekend.	Als	we	het	eens	zijn	over	het	ontwerp	
gaan	we	nieuwe	leden	en	vrijwilligers	werven	in	het	
gebied.	Daarna	gaat	de	aanleg	van	start	en	openen	we	
na	ca	3	weken	weer	een	nieuwe	Bello-speeltuin.
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2013

14/02	tot	01	juni
voorbereiding marketing en 

weving
Wat	gaan	we	doen:	opzetten	

van	een	marketing	campagne,	
benaderen	potentiële	

sponsoren,	voorverkoop	
lidmaatschap	Bello	Pas

Doelen:	binnenhalen	gelden	
stadsinitiatief,	40.000	euro	aan	

sponsoring,	werving	vrijwilligers.

Stichting	Bello

Stichting	Bello	en	vereniging	
Bello
Ontwikkelteam	Stadsinitiatief

Legenda

Bouwteam	Bello

Mijlpaal

01	juni
uitslag stemronde stadsinitiatief

Wat	gaan	we	doen:	persberichten,	achterban	inlichten	en	bedanken

03	juni
oprichting stichting Bello

03	juni	tot	01	oktober
operationeel maken stichting

Wat	gaan	we	doen:	Aanstellen	directeur,	overleg	met	buurtbewoners,	
wijkagent,	gemeente.	Eerste	actie	op	locatie	door	HKBouwkeet.	Opstellen	

draaiboek	publiciteit	en	werving.
Doelen:	Oprichten	Stichting,	Draagvlak	bij	de	buurt,	werven,	leden	

aanwas,	zichtbaarheid	op	locatie	van	initiatief.	Zichtbaarheid	stichting

03	juni	tot	01	oktober
voorbereiding bouwvoorbereiding

Wat	gaan	we	doen:	Defi	nitieve	locatie	keuze	Bello1,	uitwerking	ontwerp,	
operationeel	maken	bouwteam,	afstemming	met	gemeente,	We	werken	

zoveel	mogelijk	op	locatie	HKBouwkeet,	eventueel	vergunning	aanvragen	
HKBouwkeet.	Opstellen	draaiboek	aanleg

Doelen:	goede	bouwvoorbereiding	snelle	aanleg	Bello	1
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2013

01	oktober	tot	01	november
omschrijving: opening Bello 1

Wat	gaan	we	doen:	Feestelijke	opening	voorbereiden.	
Aanvraag	evenementen	vergunning.	Publiciteit	opening.	

Verfi	jnen	draaiboek	publiciteit	en	werving.	Opstellen	
draaiboek	vereniging.	Oprichting	vereniging	Bello1.	Sonderen	

gemeente	locatie	voorkeuren	Bello	2	en	3
Doelen:	werving,	ledenaanwas

Gevaar:	uitlopen	voorbereiding	uitstel	opening

01	oktober	tot	01	november
omschrijving: aanleg Bello 1

Wat	gaan	we	doen:	bouwbegeleiding	en	toezicht	werkzaam-
heden.	Evaluatie	bouwproces	verbeteringen	implementeren	

in	draaiboek
Gevaar:	door	uitlopen	onwerkbare	dagen	door	vorst	

Wie:	Vereniging	Bello	en	Stichting	Bello
01	oktober-	geen	einddatum

 operationeel maken vereniging
Wat	gaan	we	doen:	verkiezing	bestuur,	statuten	opstellen,	
algemene	ledenraad	vergadering	uitschrijven.	Beheerders	

aanstellen	Samenstelling	werkgroepen	(activiteiten,	
onderhoud,	beheer)	werven	uitvoeren	onderhoud

Doel	oprichting	en	operationeel	maken	vereniging	Bello1

15	november
omschrijving: offi ciële 
opening Bello1

01	november	geen	einddatum
omschrijving: werving campagne
Wat	gaan	we	doen:	Publiciteit,	
nieuwe	sponsoren	benaderen,	
Bellopas	“laden”	werven	leden	en	
vrijwilligers,	vaststellen	en	evalueren	
lidmaatschap	bijdrage.
Doel:	verstevigen	merk	Bello,	bij	
nieuwe	locaties	minimaal	200	nw	
leden	per	tuin,	voldoende	vrijwilli-
gers,	uitbreiding	bedrijven	op	
Bellopas
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2014

01	februari-	01	maart
omschrijving: lokatie 

keuze Bello 2 en 3
Wat	gaan	we	doen:	

overleg	gemeente	
lokatie	Bello	2	en	3.	

Voorstellen	bespreken	
met	buurtbewoners.

Doel:	lokatie	Bello	2	en	
3,	draagvlak	bij	omwo-

nenden

01	maart
omschrijving: Lokatie 
Bello 2 en 3 bekend

01	mei-01	september
omschrijving: ontwerp Bello 2 en 3

Wat	gaan	we	doen:	ontwerp	en	bouwvoorbereiding	Bello	2	
en	3.	Werken	op	lokatieZodra	defi	nitieve	plekken	bekend	

werken	op	locatie	(HKBouwkeet)
Doel	voorbereiding	aanleg	Bello	2	en	3

01	mei-	01	juni
omschrijving: effect onderzoek Bello 1

Wat	gaan	we	doen:	effect	en	rapportage	onderzoek	Bello	1
Doel:	optimaliseren	van	bedrijfsvoering

01	juni
omschrijving: effect rapportage Bello 1 defi nitief

Wat	gaan	we	doen:	aanpassen	en	implementeren	aanbevelingen	effect	rappor-
tage.	Draaiboeken	aanpassen.	Ontwerp	standaard	Bello	bijstellen.

Doel:	optimaliseren	van	bedrijfsvoering	Kinderziektes	uit	businessplan	halen

01	juni
omschrijving: groen licht vergadering aanleg Bello 2 en 3

Wat	gaan	we	doen:	goedkeuring	geven	aanleg	Bello	2	en	3.
Richtlijnen:	Stichting	Bello	600	betalende	leden	hebben.	Voldoende	aanmeldingen	

vrijwilligers	lokale	sponsoren	voor	de	BelloPas.	Positieve	pers	groot	draagvlak
Doel:	bewaking	explotatie
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2014

Wie:	Vereniging	Bello	en	Stichting	Bello
01	december	-	geen	einddatum

omschrijving: operationeel maken 
vereniging

Wat	gaan	we	doen:	verkiezing	bestuur,	
statuten	opstellen,	algemene	ledenraad	

vergadering	uitschrijven.	Beheerders	
aanstellen	Samenstelling	werkgroepen	

(activiteiten,	onderhoud,	beheer)	
werven	uitvoeren	onderhoud

Doel:	oprichting	en	operationeel	maken	
vereniging	Bello	2	en	3

02	juni-	31	december
omschrijving: aanleg Bello 2 en 3
Wat	gaan	we	doen:	bouwbegeleiding	
en	toezicht	werkzaamheden.	Evaluatie	
van	het	bouwproces	verbeteringen	
implementeren	in	draaiboek.

Stichting	Bello

Stichting	Bello	en	vereniging	
Bello
Ontwikkelteam	Stadsinitiatief

Legenda

Bouwteam	Bello

Mijlpaal
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2015

01	februari-	01	maart
omschrijving: locatie 

keuze Bello 4 t/m 8
Wat	gaan	we	doen:	

overleg	gemeente	
locatie	Bello	4	t/m8.	

Voorstel	locatie	4	
bespreken	met	buurt-

bewoners.
Doel:	locatie	Bello	4	

defi	nitief	maken	reser-
vering	voor	locatie	5	

t/m

01	maart
omschrijving: als van toepassing 
locatie 5 t/m 8 bekend maken

01	maart
omschrijving: Locatie 

Bello 4 bekend

01	mei-	01	juni
omschrijving: effect onderzoek Bello 2 en 3

Wat	gaan	we	doen:	effect	en	rapportage	onderzoek	Bello	1
Doel:	optimaliseren	van	bedrijfsvoering

omschrijving: effect rapportage Bello 2 en 3 defi nitief
Wat	gaan	we	doen:	aanpassen	en	implementeren	aanbevelingen	effect	rappor-

tage.	Draaiboeken	aanpassen.	Ontwerp	standaard	Bello	bijstellen.
Doel:	optimaliseren	van	bedrijfsvoering	Kinderziektes	uit	businessplan	halen

02	juni	–	01	juli
omschrijving: ontwikkelstrategie

Wat	gaan	we	doen:	Bepalen	ontwikkel	strategie.	Wat	wordt	het	tempo	van	
uitrollen	van	het	Bello	Concept.

Doel:	Om	gezond	verder	te	gaan	moet	de	stichting	nu	minimaal	600	
betalende	leden	hebben	afhankelijk	van	de	ontwikkelingen	en	prognoses	
bepalen	we	een	gezonde	ontwikkelstrategie.	Deze	moet	aansluiten	bij	de	

ontwikkeling	van	ledenaantal,	vrijwilligers	en	sponsoren.
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2015

15	november
omschrijving: opleveringsfeest 
belofte stadsinitiatief

omschrijving: bekendmaking 
ontwikkelstrategie
Doel:	informeren	vrijwilligers,	leden,	
gemeente,	bewoners,	over	in	welk	
tempo	we	het	concept	Bello	gaan	
uitrollen

01	juli-	30	september
omschrijving: ontwerp Bello 4 
eventueel 5 t/m8
Wat	gaan	we	doen:	ontwerp	en	bouw-
voorbereiding.	Zodra	defi	nitieve	plekken	
bekend	werken	op	locatie	(HKBouwkeet)
Doel	voorbereiding	aanleg

01	oktober	–	31	oktober
omschrijving: aanleg Bello 4
Wat	gaan	we	doen:	bouwbegeleiding	en	toezicht	
werkzaamheden.	Evaluatie	van	het	bouwproces	verbe-
teringen	implementeren	in	draaiboek.

31	oktober	-	geen	einddatum
omschrijving: operationeel maken vereniging
Wat	gaan	we	doen:	verkiezing	bestuur,	statuten	
opstellen,	algemene	ledenraad	vergadering	
uitschrijven.	Beheerders	aanstellen	Samenstelling	
werkgroepen	(activiteiten,	onderhoud,	beheer)	
werven	uitvoeren	onderhoud
Doel:	oprichting	en	operationeel	maken	vereniging	4

Stichting	Bello

Stichting	Bello	en	vereniging	
Bello
Ontwikkelteam	Stadsinitiatief

Legenda

Bouwteam	Bello

Mijlpaal
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5.4 de Bellopas Rotterdam

De	jaarlijkse	exploitatiekosten	van	de	Stichting	Bello	
Rotterdam	worden	deels	gedragen	door	haar	leden.	
Maar	waarom	zou	je	lid	worden	van	de	stichting?	De	
speeltuin	is	immers	openbaar.	In	ruil	voor	hun	jaarlijkse	
bijdrage	ontvangen	de	leden	de	Bellopas	Rotterdam.	De	
Bellopas	is	het	best	te	vergelijken	met	de	Rotterdampas.	
De	bezitter	van	de	pas	krijgt	kortingen	bij	tal	van	aange-
sloten	sponsoren	van	Bello.	Dit	zijn	veelal	in	de	buurt	
van	de	speeltuin	gevestigde	middenstanders.	Zoals	
bijvoorbeeld:	dierenarts	en	apotheek,	hondenuitlaatser-
vices,	diervoederspeciaalzaken,	trimsalon.

Tijdens	het	opstellen	van	dit	projectplan	zijn	we	al	
begonnen	met	het	verzamelen	van	intenties	van	
sponsoren	van	de	Bellopas.	De	eerste	bedrijven	hebben	
zich	geschaard	achter	het	initiatief.	Hun	intentieverkla-
ring	vindt	u	in	de	bijlage.

Iedereen	heeft	gratis	toegang	tot	Speeltuin	Bello.	Of	je	
nu	wel	of	niet	in	het	bezit	bent	van	een	Bellopas,	met	of	
zonder	hond,	je	bent	altijd	welkom.	Pasbezitters	hebben	
naast	kortingen	nog	een	aantal	extra	features	op	de	
speeltuin:

Is het niet fijn dat je je hond kunt wassen voordat 
hij naar huis gaat

Met je Bellopas kun je de fontein activeren

•	 Met	pas	voorrang	bij	toegang	tot	de	speeltuin.	In	
verband	met	de	veiligheid	van	de	honden	mogen	er	
maximaal		30	honden	tegelijk	aanwezig	zijn	in	de	
speeltuin.	Pasbezitters	krijgen	als	het	erg	druk	is,	
voorrang	op	toegang.

•	 De	fontein	kan	worden	geactiveerd	met	de	Bellopas.	
•	 Gebruik	van	de	hondenwasstraat
•	 Pasbezitters	krijgen	gratis	koffie
•	 Leden	kunnen	gratis	gebruik	maken	van	toiletgele-

genheid
•	 Gratis	deelname	aan	de	activiteiten.	

5.5 Kosten Bellopas

Uit	opgave	van	de	gemeente	blijkt	dat	Rotterdam	ruim	
33.730	geregistreerde	honden	heeft.	In	december	2012	
stonden	22.276	eigenaren	geregistreerd.	Het	aantal	
niet-geregistreerde	honden	bedraagt	naar	schatting	
8000.	Uit	eigen	onderzoek	blijkt	er	een	grote	bereidheid	
om	lid	te	worden	van	de	stichting,	mits	de	Bellopas	
onderdeel	uitmaakt	van	het	lidmaatschap.	In	alle	andere	
gevallen	ligt	een	aanvullende	bijdrage	bovenop	de	
hondenbelasting	bij	hondenbezitters	zeer	gevoelig.	
Naast	de	kortingen	en	attracties	op	de	tuin	voor	leden,	
werkt	ook	een	hoge	aantrekkelijke	uitstraling	van	de	
tuinen	bij	om	lid	te	worden	van	de	stichting.



Deelname aan evenementen in de speeltuin. Bijv:
•  Hondentrimmen
•  Gehoorzaamheidscursus
•  Puppy-ochtend
•  Hondenfotograaf

Diverse kortingen zoals bijvoorbeeld:
•  5% aankoop hondenvoer
• 5% korting dierenarts
• 10% korting trimsalon
• 10% korting hondenuitlaatservice

Mogelijkheid tot het activieren 
van de fontein en honden 
wasstraat

Gratis monsters hondenvoer
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Erkenning als lid van de honden-
speeltuin en gratis koffie
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Uit	eigen	marktonderzoek	komt	een	ruime	bandbreedte	
naar	voren	van	de	te	verwachten	ledenaantallen	per	
tuin.	Deze	liggen	tussen	de	350	tot	450.	Wij	steken	voor	
de	exploitatie	voorzichtig	in.	We	hebben	de	explotatie	
opgebouwd	rondom	minimaal	200	betalende	leden.	
Maar	onze	inspanningsverplichting	om	veel	hondenbe-
zitters	betaald	of	onbetaald	aan	ons	te	binden	ligt	
uiteraard	veel	hoger.	De	200	leden	zijn	voldoende	om	
de	belofte	van	4	tuinen	waar	te	kunnen	maken.	
	
Deze	leden	betalen	jaarlijks	minimaal	€120,-	lidmaat-
schap	incl.	BTW	(€ 0,33	per	dag).	Dit	is	voor	een	
gemiddeld	bezoek	van	1	per	dag	een	zeer	acceptabel	
bedrag	wat	met	de	kortingen	op	de	Bellopas	gemakke-
lijk	is	terug	te	verdienen.	Grote	troef	is	de	hondenwas-
plaats.	Een	plek	om	de	hond	lekker	in	te	zepen	en	te	
drogen.	Wel	eens	thuis	een	hond	gewassen	onder	de	
douche	of	in	bad?	Daarna	ben	je	nog	een	uurtje	aan	het	
schoonmaken.	Dat	doe	je	dus	binnenkort	lekker	bij	
Bello!
We	zijn	nog	druk	bezig	de	juiste	prijs	te	vinden	voor	de	
Bellopas.	Veel	bedrijven	en	instellingen	geven	aan	dat	
een	bijdrage	van	€	15,=	per	maand	ook	te	verkopen	is	
in	relatie	tot	het	niveau	wat	we	aanbieden.	In	Amerika	
worden	prijzen	van	€ 30,=	per	maand	gevraagd.	Deze	
prijs	vinden	we	voor	onze	opzet	niet	reëel.	De	Ameri-
kaanse	tuinen	zijn	namelijk	niet	openbaar,	Bello-speel-
tuinen	wel.	Wij	houden	de	deur	nog	open	voor	de	beste	
marktprijs,	maar	wij	zijn	in	de	exploitatieberekeningen	
uitgegaan	van	€	10,=.	De	definitieve	hoogte	van	de	
bijdragen	bepalen	we	bij	de	tweede	wervingscampagne.

5.6 de Belloaanpak

Na	het	winnen	van	het	stadsinitiatief	kunnen	wij	snel	
beginnen	met	de	aanleg	van	de	eerste	Bello.	De	
aanvangsgesprekken	met	deelgemeente	Noord	hebben	
hiervoor	al	plaatsgevonden	(zie	hun	steuntoezegging	in	
de	bijlage).	De	eerste	klap	is	een	daalder	waard.	Rotter-
dammers	kunnen	dus	snel	kennis	maken	met	het	
fenomeen	Bello.	Snel	na	de	opening	starten	we	door	
met	de	campagne	voor	de	realisatie	van	Bello	2	en	3.

Voordat	we	beginnen	met	de	feitelijke	aanleg	van	een	
nieuwe	Bello	gaan	we	op	zoek	naar	een	geschikte	
locatie	en	maken	we	het	inrichtingsplan.	Bij	dit	proces	
worden	natuurlijk	(deel)gemeente	en	bewoners	
betrokken.	Nadat	we	locatie	en	ontwerp	helder	hebben,	
gaan	we	een	wervingscampagne	starten	om	voldoende	
nieuwe	leden	te	hebben	Wij	vinden	het	beter	om	eerst	
nieuwe	leden,	vrijwilligers	en	sponsoren	te	werven,	
voordat	de	schop	in	de	grond	gaat.	De	huid	niet	
verkopen	voordat	de	beer	geschoten	is.	Voor	het	
werven	van	nieuwe	leden	zetten	we	de	expertise	in	van	
de	partners.	Bijvoorbeeld	Crowdfunding	door	HKBU	en	
marketing	door	W&I.	Deze	werkmethodiek,	het	uitrollen	
van	het	Bello-concept,	noemen	we	de	BelloAanpak.	
Door	deze	aanpak	blijft	de	exploitatie	van	de	stichting	
gezekerd	en	beschikken	we	altijd	over	voldoende	
draagvlak	voor	een	nieuwe	Bello	bij	hondenbezitters.

Bello-aanpak	=	locatie	+	minimaal	200	leden	+	aanvul-
lende	sponsoren.	
BelloPas	=	Gezonde	explotatie	+	Draagvlak
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5.7 vrijwilligers

De	Bello-tuin	moet	een	onderdeel	van	de	gemeenschap	
worden.	Daarom	vragen	we	van	hun	inzet	om	de	vereni-
ging	draaiende	te	houden.	Inzet	in	toezicht,	onderhoud	
en	het	organiseren	van	activiteiten.	De	oppervlakte	van	
de	Bello-tuinen	is	zo	gekozen	dat	ze	groot	genoeg	is	
voor	de	honden	en	redelijk	eenvoudig	te	onderhouden.	
Zo	zijn	niet	hele	grote	horden	vrijwilligers	nodig	om	de	
vereniging	draaiende	te	houden.	Van	de	beheerders	
wordt	gevraagd	dat	zij	vaker	aanwezig	zijn.	We	gaan	uit	
van	2	beheerders	per	tuin.	Voor	hen	hebben	we	een	
kleine	jaarlijkse	vergoeding	in	de	begroting	opgenomen.	
De	coördinatie	van	de	vrijwilligers	ligt	in	de	begin-
periode	(2013	tot	2015)	bij	de	directeur	van	de	
stichting.	Bij	sterke	groei	wordt	hier	een	nieuwe	functie	
voor	gecreëerd.

Voorbeeld van speeltuinobjecten te combineren met kunst 

5.8 effectrapportages

Uitgaande	van	de	te	verwachten	resultaten	kan	gecon-
cludeerd	worden	dat	de	Bello-speeltuin	een	effectief	
middel	is	in	de	strijd	tegen	overlast,	ter	bevordering	van	
het	leefplezier	(van	hondeneigenaren)	en	ter	bevorde-
ring	van	sociale	cohesie.	Aangezien	locaties	onderling	
andere	resultaten	kunnen	opleveren,	vanwege	afwij-
kende	demografische	en	psychografische	kenmerken,	is	
het	gewenst	om	een	effectmeting	uit	te	voeren	bij	
verschillende	gerealiseerde	speeltuinen.	

Als	start	wordt	een	effectmeting	uitgevoerd	bij	de	reali-
satie	van	de	eerste	hondenspeeltuin	(waarschijnlijk	deel-
gemeente	Noord).	Dit	onderzoek	vormt	de	basis	voor	
effectmetingen	en	dient	tevens	als	nulmeting	voor	de	
verdere	uitrol	van	het	concept.
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De	doelstelling	van	het	onderzoek	is	het	rapporteren	
van	de	wensen,	behoeften	en	het	gedrag	van	de	
doelgroep,	om	ten	eerste	een	oordeel	te	geven	of	het	
gewenste	effect	behaald	is	en	ten	tweede	om	een	
nulpunt	te	creëren	om	de	effectiviteit	van	het	project	te	
kunnen	beoordelen	na,	in	dit	geval,	zes	maanden.

De	deelvragen	die	tijdens	het	onderzoek	beantwoord	
dienen	te	worden	hebben	betrekking	op	de	directe	
gebruikers	(hondeneigenaren)	van	de	hondenspeeltuin,	
alsmede	op	de	omwonenden	en	de	projectorganisatie.	

•	 Omwonenden:	vragen	voor	de	bewoners	hebben	
betrekking	op	de	omschrijving	van	de	door	hen	
ervaren	overlast,	de	mate	van	afname	van	eventuele	
overlast,	de	wensen	ten	aanzien	van	de	speeltuin	en	
de	verwachtingen	die	zij	hebben	op	de	verdere	
uitrol.	

•	 Gebruikers:	Vragen	voor	de	gebruikers	hebben	
betrekking	op	de	effectiviteit,	gevoel	ten	opzichte	
van	de	speeltuin	en	knelpunten	bij	gebruik.

•	 Leden:	Vragen	voor	leden	hebben	betrekking	op	het	
gebruik	van	de	speeltuin,	de	ervaren	waarde	van	de	
Bello	pas	en	eventuele	knelpunten.

•	 Organisatie:	De	organisatie	wordt	geëvalueerd	aan	
de	hand	van	behaalde	resultaten.	Daarnaast	wordt	
onderzoek	gedaan	onder	het	bestuur,	de	beheerders	
en	vrijwilligers.

Aan	de	hand	van	de	resultaten	wordt	de	bedrijfsvoering	
van	Bello	eventueel	bijgestuurd.	Wanneer	zij	dit	doet	

heeft	zij	door	de	nulmeting	de	benodigde	informatie	
over	de	doelgroep	in	kaart	met	de	daarbij	geformu-
leerde	adviezen	voor	de	volgende	Bello-speeltuin.

Het	onderzoek	bestaat	uit	vier	onderdelen	welke	
hieronder	worden	beschreven:
•	 	het	opstellen	van	de	vragenlijst	en	het	onderzoeks-

kader;
•	 	het	afnemen	van	de	enquêtes,	in	persoon,	bij	

omwonenden,	gebruikers,	leden	en	organisatie-
team;

•	 	evaluatie	van	de	organisatie	effectiviteit;
•	 	het	verwerken	van	de	resultaten	tot	een	helder	

rapport	en	presentatie	aan	betrokkenen.

Bij	het	ontwikkelen	van	de	vragenlijst	wordt	veel	
aandacht	besteed	aan	de	validiteit	en	de	betrouwbaar-
heid.	Ter	verhoging	hiervan	worden	de	vragenlijsten	
gebaseerd	op	geaccepteerde	wetenschappelijke	
modellen,	zodat	begrippen	en	constructen	juist	worden	
gemeten.	Hierbij	wordt	speciale	aandacht	besteed	aan	
de	mate	van	ondervonden	overlast,	wat	complex	is	om	
correct	te	meten.	

De	steekproefgrootte	zal	met	een	foutenmarge	van	
7,5%	en	een	betrouwbaarheid	van	95%	worden	uitge-
voerd.	Respondenten	worden	in	persoon	benaderd	om	
deel	te	nemen	aan	het	onderzoek.
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5.9 Wie zijn onze partners:

gerard sangers  	Initiatiefnemer,	wordt	directeur	van	
stichting	Bello.	Blijft	zich	de	aankomende	jaren	inzetten	
om	de	doelstellingen	van	de	stichting	te	realiseren.

hKB urban producers   Als	medeopstellers	van	dit	
projectplan	faciliteren	zij	ook	de	crowdfundingcam-
pagnes.	Tijdens	de	realisatiefase	vertegenwoordigen	zij	
(Dominic	Tegelbeckers)	de	opdrachtgever	in	het	bouw-
proces.	Jeroen	Leemans	neemt	het	voorzitterschap	van	
de	stichting	Bello	voor	zijn	rekening.

dokkie.nl			dokkie.nl	is	een	hondenuitlaatservice.	
Eigenaar	Remco	van	Hattum	is	gediplomeerd	kynolo-
gisch	instructeur	en	werkzaam	als	vrijwilliger	in	dieren-
asiel	Rotterdam.	Remco	wordt	secretaris	en	adviseur	van	
Stichting	Bello.	Mooie	bijkomstigheid	is	dat	Remco	
tegenover	de	beoogde	locatie	woont	van	Bello	1.

Binder			Binder	wordt	voor	de	eerste	serie	tuinen	onze	
huisaannemer.	Binder	heeft	al	een	lange	staat	van	dienst	
en	heeft	vele	projecten	voor	de	gemeente	mogen	
aanlegen	en	onderhouden.	Zij	kennen	de	kwaliteitseisen	
die	de	gemeente	stelt	aan	de	inrichting	van	openbaar	
groen.	Daarnaast	is	Binder	gespecialiseerd	om	samen	
met	bewoners	het	onderhoud	voor	hun	buurt	uit	te	
voeren.	Hier	neemt	Binder	de	ingewikkelde	klussen	voor	
haar	rekening	of	voert	bijvoorbeeld	snoeimateriaal	af.	
De	bewoners	doen	zelf	het	merendeel	van	het	werk.	
Dat	Binder	de	taal	verstaat	van	vrijwilligers	maakt	hen	
een	uitermate	geschikte	partner.

Taalgras			Tekstschrijver	en	(web-)redacteur

W&I consultants			Heeft	in	het	voortraject	het	busi-
nessplan	mee	helpen	opstellen.	Gaat	in	de	toekomst	de	
marketing	verzorgen	en	de	effectrapportages.	Houden	
een	kritische	blijk,	zijn	ons	geweten,	en	onderbouwen	
de	effecten	met	harde	meetbare	cijfers.	

Kramer			Albert	Kramer	kunstenaar	in	Rotterdam	heeft	
de	ontwerpen	en	prototype	gemaakt	voor	de	inrich-
tingselementen	zoals	de	hondenwasplaats,	bebording	
en	speelobjecten.	

jana Blahova			Landschapsontwerper.	Jana	heeft	het	
ontwerp	gemaakt	voor	de	standaard	Bello-speeltuin	en	
de	doorvertaling	daarvan	naar	Bello1.	In	de	toekomst	
blijft	zij	onze	landschapsadviseur/ontwerper.

BeeldInzicht			grafisch	vormgevers.	Hebben	de	layout	
verzorgd	van	het	projectplan.	Verzorgen	in	de	toekomst	
alle	communicatiemateriaal	zoals,	huisstijl,	website,	
nieuwsbrief,	folders.

vis en visser			juridisch	adviseur	en	registeraccountant.	
Neemt	de	boekhouding	van	Stichting	Bello	voor	zijn	
rekening.

Walter Brokx			Brokx	heeft	in	het	projectplan	de	audio-
visuele	communicatie	voor	zijn	rekening	genomen.	In	de	
toekomst	blijft	Brokx	bij	het	project	betrokken.

ambassadeur Martin gaus			Martin	is	al	35	jaar	lang	
de	hondenspecialist	van	Nederland.	Televisiepersoonlijk-
heid.	Hij	draagt	ons	initiatief	een	warm	hart	toe.	Helpt	
bij	het	zoeken	naar	sponsoren,	geeft	advies,	reflecties	
op	ontwerp.



47



48

inzet.	Hiervoor	is	mankracht	nodig.	Vandaar	dat	de	
stichting	bij	het	verkrijgen	van	de	subsidie	snel	een	
directeur	aanstelt	om	die	kar	te	trekken.	De	directeur	
krijgt	een	tijdelijk	contract	voor	maximaal	1,5	jaar	1,0	
fte.	Bij	het	langzamegroeiscenario	hoort	ook	een	kleine	
organisatie.	De	groenlicht	vergadering	eind	2014	begin	
2015	bepaalt	de	verdere	betrokkenheid	van	de	directeur	
bij	de	stichting.	

Baten
Voor	de	dekking	van	investering,	aanloopkosten,	oprich-
tingskosten,	onderzoek,	eenmalige	kosten	en	loon-
kosten	wordt	vanuit	het	stadsinitiatief	een	subsidie	
aangevraagd	van	1,2	miljoen	euro.
Bij	de	langzamegroeiscenario	een	lidmaatschap	van	
€10,=/	maand	brengen	de	800	leden	van	4	tuinen	en	
sponsoren	jaarlijks	ca	€	110.000,=	bijeen.	Genoeg	om	
de	exploitatie	van	de	stichting	en	de	verenigingen	te	
dekken.	Na	10	jaar	hebben	leden	en	sponsoren	de	
bijdrage	van	het	stadsinitiatief	minimaal	verdubbelt.

Tekort
Bij	de	langzamegroeiscenario	ontstaat	er	een	2015	een	
licht	tekort	in	de	liquide	middelen.	In	2016	zal	dit	tekort	
weer	zijn	weggewerkt	om	dat	in	dat	jaar	geen	Bello-tuin	
wordt	gerealiseerd.	

groei
Zoals	we	eerder	hebben	geschetst	is	het	onze	ambitie	
om	veel	meer	tuinen	te	realiseren,	ook	buiten	
Rotterdam.	Het	tempo	waarin	we	het	concept	kunnen	
doorpakken	wordt	bepaald	door	de	gebruikers	zelf.	
Meer	leden	betekend:	sneller	groeien.

verhouding  directe – indirecte kosten
De	directe	kosten	ca	1,07	miljoen		/	indirecte	kosten	ca	
108.000	=	ca	10%
Wat	vragen	we	van	de	gemeente	Rotterdam?	Een	
eenmalige	subsidie	vanuit	het	stadsinitiatief,	(bestuurlijk)	
ambassadeurschap,	geen	legesheffingen	voor	eventuele	
vergunningen.	En	voor	het	tonen	van	het	Bello-merk	
geen	precariokosten.

6. FInanCIËLe ondeRBouWIng

De	investerings-	en	exploitatieberekening	gaat	uit	van	
een	gebruiksperiode	van	10	jaar.	In	deze	periode	stelt	de	
gemeente	de	grond	beschikbaar	aan	de	stichting.	De	
stichting	zorgt	voor	de	aanleg	van	de	hondenspeel-
tuinen	en	het	onderhoud	van	het	terrein.
Waarom	maar	10	jaar?	Als	de	behoefte	aan	Bello	
hondenspeeltuinen	na	deze	periode	nog	steeds	
aanwezig	is	gaan	we	natuurlijk	door.	De	stichting	Bello	
sorteert	hier	alvast	op	voor.	Zij	gaat	voor	het	groot	
onderhoud	reserves	aanleggen.	Stichting	Bello	kan	de	
BTW	verrekenen	zodat	niet	21%	van	de	subsidie	
verdampt.

6.1 samenvatting ramingen

Zie	voor	uitgebreide	specificatie	en	onderliggende	
offertes	de	bijlage.

Kosten
De	aanlegkosten,	plankosten	voor	één	Bello-speeltuin	
bedragen	ca		€	260.000,=.	De	totale	eenmalige	kosten	
bedragen	ca	€	108.000,=.	Voor	Bello	1	hebben	we	voor	
het	eerste	jaar	ook	onderhoudskosten	gereserveerd.	Zo	
kunnen	we	tijdens	de	opbouwperiode	van	vrijwilligers	
de	tuin	onderhouden	of	hen	ondersteunen	met	inge-
wikkelde	klussen.		
De	jaarlijkse	exploitatiekosten	voor	de	stichting	Bello	
bedraagt	in	2013	ca	€	63.000,=		In	2014	€	118.000,-	
Naar	gelang	het	succes	zal	dit	snel	kunnen	stijgen	
omdat	we	dan	aanvullende	betaalde	krachten	moeten	
aannemen.	De	bijdrage	van	de	stichting	aan	de	diverse	
Bello-verenigingen	bedraagt	€12.500,=	per	vereniging.

Door	alle	partners	is	er	een	voorinvestering	gedaan	van	
circa	€	150.000,=.	Voor	een	groot	deel	wordt	dit	bij	
succesvolle	funding	uitbetaald	of	omgezet	in	vervolgop-
drachten.	De	initiatiefnemer	wil	zijn	voorinvestering	
voorlopig	in	de	stichting	laten	zitten.	Hiermee	wil	hij	zijn	
commitment	richting	gemeente	onderschrijven.

Voor	het	uitrollen	van	het	concept,	het	werven	van	
leden	en	sponsoren	moeten	we	hoog	inzetten.	Onze	
ambitie	krijg	je	alleen	maar	voor	elkaar	met	een	stevige	



sTIChTIng BeLLo 2013 2014
derden
sangers salariskosten	directeur jaar € 80.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00
W&I projectmonitoring jaar 1 € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00
W&I effectmeting jaar 1 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00

kantoorkosten/reiskosten jaar 1 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00
internet/telefoon jaar 1 € 2.40,00 € 240,00 € 240,00
Accountant/verzekering jaar 1 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
computer/soc.m jaar 1 € 600,00 € 600,00 € 600,00

promotie jaar 1 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
onvoorzien jaar 1 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
huur	werkplek mnd 12 € 300 € 1.800,00 € 3.600,00

€ 64.640,00 € 125.940,00

veRenIgIng hondenspeeLTuIn BeLLo

derden vergoeding	vrijwilligers persoon 3 €	1.000,00 €	3.000,00

onderhoudsmiddelen jaar 1 €	1.500,00 €	1.500,00

electra/water jaar 1 €	1.500,00 €	1.500,00

Activiteiten jaar 1 €	3.000,00 €	3.000,00

hulpmiddelen	(koffie) jaar 1 €	1.000,00 €	1.000,00

Hondenpas jaar 200 €	5,00 €	1.000,00

verzekering jaar 1 €	1.000,00 €	1.000,00

diverse	kosten jaar 1 €	500,00 €	500,00

€ 12.500,00
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InvesTeRIngen
aantal totaalpost

Binder bouwrijp	maken €	12.070,00
Binder vijver €	6.840,00
Binder heuvel 2 €	7.500,00
Binder zandbak 2 €	2.900,00
Binder groenstrook €	13.665,00
Binder banken 6 €	3.540,00
Binder zig-zag	palen 9 €	360,00
binder tunnel 2 €	1.500,00
Binder Rode	zand	ondergrond €	6.975,00
Binder gazon €	13.250,00
Binder Paviljoen €	20.000,00
Binder hekwerken €	18.300,00
Binder verlichting €	15.000,00
Binder onvoorziene	kosten €	15.000,00
Binder watervoorziening/pomp €	16.380,00

€	153.280,00
Binder algemene	kosten 2% €	3.065,60
Binder uitvoeringskosten 3% €	4.598,40
Binder winst	en	risico 5% €	7.664,00

€	168.608,00

kramer Hondenwasvoorziening €	10.000,00
kramer Speurroute €	7.500,00
kramer Markering	entree €	8.000,00
kramer infobord/spelregels €	3.500,00
kramer sponsoren	bord €	6.500,00
kramer inpassing	hekwerk €	7.500,00
kramer speeltoestellen	3	stuks €	12.000,00
kramer aanpasbaar	speelroute	 €	11.000,00
kramer honden	kamtafel €	6.000,00
Kramer kasten	paviljoen €	3.000,00

toegangsysteem/keycard 1 €	15.000,00

binder Voorziening	elektra 1 €	1.000,00
binder Aansluiting	riool 1 €	1.500,00

Jana architectkosten 1 €	2.000,00
HKBU bouwbegeleiding €	5.000,00

ToTaaL InvesTeRIng € 268.108,00
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vooRInvesTeRIngen paRTneRs pRIjs
G.J.J.	Sangers Idee,	ontwikkeling €	50.000,00
HKB Projectmanagement,	marketing,	projectplan,	tekenwerk,	teksten,	crowdfunding €	70.000,00
Binder terrein	engenering €	2.000,00
W&I marketing,	Businessmodel €	20.000,00
Divevo juridisch	advies €	500,00
Visser	en	Vis Fiscaal/notariskosten €	2.500,00
Kramer terreininrichting €	10.000,00
BeeldInZicht Grafisch	ontwerp €	3.000,00
Jana Tuin	ontwerp €	5.000,00
Totaal voorinvestering € 163.000,00

eenMaLIge KosTen sTIChTIng BeLLo
uitvoering prijs
W&I Businessmodel €	3.000,00
W&I Marketing	concept €	9.750,00
BeeldinZicht Grafisch	ontwerp €	2.000,00
Dibevo Juridisch	advies €	500,00
Visser	en	Vis Fiscaaladvies/notariskosten €	2.500,00
HKBU projectplan/funding/projectmanagement	etc €	75.000,00

Automatiserings	onderzoek €	500,00
Binder onderhoud	eerste	tuin	1jaar €	10.000,00
Totaal eenmalige kosten € 103.250,00
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7. RIsICo’s

7.1 Bestemmingsplan

Onze	belofte	is	het	realiseren	van	minimaal	4	honden-
speeltuinen	in	3	jaar	binnen	de	gemeentegrenzen	van	
Rotterdam.	In	2013	realiseren	we	Bello	1,	in	2014	Bello	
2	en	3	en	in	2015	zijn	alle	Bello’s	gerealiseerd.
Dat	klinkt	snel	maar	we	verwachten	dat	we	snel	kunnen	
schakelen.	Het	ontwerp	met	alle	bouwstenen	is	bekend.	
Het	betreft	een	relatief	eenvoudige	aanleg.	We	hebben	
voor	de	eerste	Bello	al	afstemming	gezocht	met	grond-
eigenaar	en	deelgemeente.	Vergunningen	met	lange	
proceduretijden	zijn	niet	aan	de	orde.	Uitzondering	
hierop	is	wellicht	het	paviljoen.	Het	paviljoen	zal	hoogst-
waarschijnlijk	niet	passen	in	de	vrijstellingbevoegdheid	
van	bevoegd	gezag	binnen	het	fingerend	bestemmings-
plan.	Voorlopig	kunnen	we	vooruit	met	een	tijdelijke	
vergunning.	Binnen	de	vergunningperiode	kunnen	we	
eventueel	nieuw	bestemmingsplan	opstellen	en	laten	
vaststellen.
 
vertraging in de planning
Door	het	volgen	van	de	BelloAanpak	kan	het	aantal	
abonnees	de	voortgang	van	het	aantal	hondenspeel-
tuinen	versnellen,	maar	ook	vertragen.	Toch	hebben	we,	
gezien	het	enthousiasme	vanuit	de	hondenbezitters,	alle	
vertrouwen	in	het	halen	van	de	planning.	Om	met	een	
gezonde	exploitatie	te	kunnen	blijven	werken,	los	te	
blijven	van	een	subsidie-infuus,	vinden	we	het	
verstandig	om	ondanks	het	risico	van	wat	vertraging,	
vast	te	houden	aan	de	BelloAanpak.

heffingen
In	de	begroting	is	geen	rekening	gehouden	met	leges,	
precarioheffing	en	het	ophalen	van	de	uitwerpselen.	
Met	de	afvalstoffenheffing	houden	we	geen	rekening	
omdat	we	denken	dat	via	de	conventionele	afvalstoffen-
heffing	hiervoor	door	Rotterdammers	al	is	betaald.	
Mochten	we	toch	leges	en	precario	moeten	afdragen	
dan	verwachten	we	hier	alsnog	ruimte	voor	te	kunnen	
vinden	in	de	begroting.

Bellopas
De	Bellopas	is	een	krachtig	instrument	om	mensen	te	
verleiden	een	financiële	bijdrage	te	leveren	aan	de	
stichting.	Het	succes	van	Bello	hangt	af	van	haar	leden	
en	dus	van	de	pas.	Je	wilt	lid	worden	als	de	pas	je	
voldoende	voordeel	bied.	De	pas	moet	dus	stevig	
“geladen”	worden.	Allereerst	borgen	we	dit	zelf	
doordat	op	de	tuin	een	aantal	extra’s	exclusief	te	
activeren	zijn	voor	leden.	Leden	kunnen	meedoen	aan	
activiteiten.	De	eerste	aanmeldingen	van	bedrijven	die	
kortingen	willen	geven	hebben	we	inmiddels	ook	al	
mogen	begroeten.	Winkeliers	geven	aan	dat	ze	het	
gebruik	van	een	pas	inzetten	als	wapen	tegen	internet-
winkels.
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vrijwilligers
Het	onderhoud	van	de	tuinen	wordt	gedaan	door	vrij-
willigers.	Voordat	we	een	nieuwe	tuin	gaan	aanleggen	
werven	we	voldoende	vrijwilligers	om	dit	aan	te	kunnen.	
Maar	wat	gebeurt	er	als	na	een	paar	jaar	de	vrijwilligers	
afhaken	of	de	spoeling	dunner	wordt?	We	verwachten	
deze	terugval	over	4	à	5	jaar.	In	de	beginjaren	is	alles	
nieuw	en	wil	iedereen	helpen.	De	stichting	is	bezig	met	
het	uitrollen	van	het	concept.	Zodra	de	liquiditeit	het	
toelaat	gaat	de	stichting	reserves	aanleggen	om	de	vrij-
willigersdip	op	te	vangen.	We	willen	deze	gelden	niet	
gaan	gebruiken	om	het	onderhoud	over	te	nemen.	We	
blijven	vinden	dat	we	het	samen	moeten	doen	en	
waarmaken.	Voordat	de	dip	toeslaat	gaan	we	de	tuin	
extra	in	het	zonnetje	zetten	een	extra	activiteit	organi-
seren	bijvoorbeeld	een	kerstborrel.	De	kans	is	groot	dat		
hierdoor	mensen	weer	inspiratie	vinden	zich	aan	te	
melden	als	vrijwilliger.	We	zijn	ons	bewust	van	het	risico.	
Na	de	opstartperiode	wordt	dit	een	belangrijk	aandacht-
punt	voor	het	bestuur	van	de	stichting.

onvoorziene kosten
Natuurlijk	komen	we	voor	onverwachte	tegenvallers	te	
staan,	zaken	ingewikkelder	zijn	als	we	nu	verwachten.	
Veel	onverwachte	kosten	kunnen	we	voorkomen	door	
een	goed	locatieonderzoek.	Mocht	het	dan	toch	tegen	
dan	hebben	we	een	aantal	opties.	We	kunnen	kiezen	
om	niet	vier	maar	drie	tuinen	aan	te	leggen	in	het	
tegenvallende	jaar.	Hierdoor	komt	ruimte	in	de	exploi-
tatie.	Leden	vinden	dit	niet	leuk,	ze	verheugen	zich	op	
de	aanleg.	Een	goede	communicatie	en	vertrouwens-
band	met	de	leden	geeft	begrip	voor	een	dergelijk	
besluit.	We	zijn	een	gezonde	Stichting	met	goede	finan-
ciële	vooruitzichten	dus	een	kleine	lening	kan	
overwogen	worden.	Pas	in	het	laatste	geval	willen	we	
ingrijpen	in	het	kwaliteit	niveau	van	de	tuin.	Op	veilig-
heid,	hygiëne	en	ontmoeten	wordt	niet	bezuinigd.	

aansluiting Riolering
Vanwege	complexe	aansluiting	op	de	riolering	weten	
we	dat	dit	bij	Bello	1	een	kostenpost	kan	worden	die	
oploot	tot	€	20.000,=.	Hiervoor	kunnen	we	de	post	
onvoorzien	aanwenden.

het succes wordt te groot
Er	komen	zo	veel	honden	naar	de	tuin	er	ontstaan	lange	
files.	Eigenlijk	is	dit	niet	een	risico	maar	iets	wat	we	
hopen	dat	er	gebeurt.	In	dit	geval	moet	het	tempo	
omhoog.	Dat	kan	problemen	geven	in	de	liquiditeit.	
Maar	als	het	ledenaantal	ook	met	gelijke	tred	toeneemt	
kunnen	we	ter	overbrugging	een	externe	financiering	
overwegen.

overlast
Belangrijk	voor	het	draagvlak	van	de	niet-hondenbe-
zitter	is	dat	zij	plezier	beleven	van	de	tuin	in	hun	buurt.	
Geluid	(blaffen),	vechtende	honden,	het	stinken	naar	
uitwerpselen	kan	dit	ernstig	negatief	beïnvloeden.	
Voordat	we	met	de	aanleg	van	een	Bello	beginnen	
willen	we	breed	draagvlak	in	de	buurt.	Bij	de	locatie	
keuze	houden	we	rekening	met	de	afstand	tot	woonbe-
bouwing.	We	houden	via	andere	verenigingen	in	de	
buurt	een	vinger	aan	de	pols	of	zij	klachten	vernemen	
over	de	speeltuin.	We	gaan	een	persoonlijk	gesprek	aan	
en	willen	het	samen	oplossen.	Als	we	een	activiteit	
organiseren	informeren	we	direct	omwonenden.

hangjongeren
Hangjongeren	hangen	rond	in	de	tuin.	Mits	ze	zich	
gedragen	zijn	ze	welkom	en	gaan	we	een	praatje	met	
ze	maken.	Met	al	die	grote	honden	om	hen	heen	
verwachten	we	niet	snel	problemen	met	jeugdige	
gasten.

We kunnen geen hoofdsponsor aan ons binden
Het	ontbreken	van	sponsoring	hoeft	nog	probleem	te	
vormen.	Pas	na	Bello	1	stellen	we	het	lidmaatschapgeld	
vast	voor	de	Bellopas.	De	verwachtingen	zijn	dat	we	
deze	nog	naar	boven	kunnen	bijstellen.	Een	hogere	jaar-
lijkse	bijdrage	geeft	heel	veel	ruimte	in	de	exploitatie.	Bij	
tegenvallende	ledenaantallen	en	sponsoring	vallen	we	
terug	op	het	langzamegroeiscenario.
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CoLoFon
Team:
Jeroen	Leemans,		
Dominic	Tegelbeckers,	
HKB	Urban	Producers

Gerard	Sangers	Van	Idee	tot	markt
Jana	Blahova,	
Floor	Wijburg	W&I	Consultants
 
vormgeving en eindredactie: 
HKB	Urban	Producers,
BeeldinZicht

Teksten: 
HKB	Urban	Producers,	
Taalgras

©	HKB	Urban	Producers	Alles	uit	
deze	uitgave	mag	worden	
vermenigvuldigd	en/of	openbaar	
gemaakt	worden	mits	de	bron	en	de	
auteurs	worden	vermeld.
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INTENTIEVERKLARING 
 
 
 
ONDERGETEKENDEN 
Hondenuitlaatservice Joepie, gevestigd te Rotterdam (‘JOEPIE’) 
 
OVERWEGINGEN 
JOEPIE ondersteund het idee van de BELLO om een hondenspeeltuin op te richten en 
is daarom bereid bij te dragen aan het aanbod van voordelen op de ‘Rotterdam 
Hondenpas’.  
 
JOEPIE overweegt om korting te geven op het uitlaten van honden of het trimmen 
van de honden. 
Bovendien zien zij mogelijkheden in het aanbieden van evenementen op de 
hondenspeeltuin in de vorm van bijvoorbeeld een Introductiecursus Hondentrimmen 
of Hondenfotografie. 
 
 
 
Rotterdam, 11 februari 2013 
 
 
Hondenuitlaatservice Joepie    
Natasja Graaf     Marloes Gerritsen 
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Beste Dominic, 

Hierbij de offerte voor de door ons uit te voeren producten per speeltuin.

objecten Belloobjecten Bello

Hondenwas voorzieningHondenwas voorziening 10.000

SpeurrouteSpeurroute 7.500,00

Markering entreeMarkering entree 8.000,00

Info bord/spelregelsInfo bord/spelregels 3.500,00

Sponsoren bordSponsoren bord 6.500,00

Inpassingen hekwerkInpassingen hekwerk 7.500,00

speeltoestellen 3 stuksspeeltoestellen 3 stuks 12.000,00

aanpasbaar speelrouteaanpasbaar speelroute 11.000,00

Honden kamtafelHonden kamtafel 6.000,00

kasten paviljoenkasten paviljoen 3.000,00

€ 75.000,00

                                                                                                      Met vriendelijke groet,

                                                                     
                                                                                                            Albert Kramer                                               

KvK:  024286173                         BTW:  NL 0808.00.580.B.01                      ABN-AMRO: 43 24 35891

postadres: Stationssingel 105 a                                                    
                  3033 HG Rotterdam 
                   tel.:  010 - 4668607

postadres: Stationssingel 105 a                                                    
                  3033 HG Rotterdam 
                   tel.:  010 - 4668607

atelier: Drievriendenstraat 26
            3014 JS Rotterdam 
            gsm: 06-53617621 

atelier: Drievriendenstraat 26
            3014 JS Rotterdam 
            gsm: 06-53617621 

 info@kramer-kunstwerken.nl
 www.kramer-kunstwerken.nl
 fax:  31108920901

Offerte 201302

Hondenspeelplaats Bello

Offerte 201302

Hondenspeelplaats Bello

Betreft: speel en was voorzieningenspeel en was voorzieningenspeel en was voorzieningen Rotterdam, 7 februari 2013

postadres: Stationssingel 105 a                                                    

AlBERT KRAMER KUNSTWERKEN
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oveRLasT hondenpoep

De	hond	is	de	mens	zijn	beste	vriend.	Echter	bij	het	
uitlaten	gaat	het	vaak	fout.	De	overlast	veroorzaakt	
door	hondenpoep	blijkt	en	blijft	een	terugkerend	
probleem.	

Tegenwoordig	leven	in	Nederlandse	gezinnen	steeds	
meer	honden.	Het	zal	bijgevolg	niet	verbazend	zijn	dat	
de	hoeveelheid	hondenuitwerpselen	in	dezelfde	verhou-
ding	blijft	toenemen.	Deze	hondenuitwerpselen	
betekenen	vanuit	verschillende	standpunten	een	daad-
werkelijke	overlast	voor	de	stad.	De	uitwerpselen	die	al	
te	dikwijls	de	stoepen	ontsieren,	bevuilen	niet	alleen	de	
wegen	en	de	schoenen	van	de	voetgangers,	zij	zijn	
eveneens	regelmatig	verantwoordelijk	voor	valpartijen	
die	op	hun	beurt	verwondingen	kunnen	veroorzaken.	
Daar	komt	nog	bij	dat	wanneer	de	hond	niet	voldoende	
ontwormd	is,	zijn	uitwerpselen	parasieten	kunnen	
bevatten	die	overdraagbaar	zijn	op	de	mens	en	die	

bijgevolg	schadelijk	kunnen	zijn	voor	de	gezondheid.	Tot	
slot	is	het	organiseren	van	een	ophaaldienst	voor	
hondenpoep	een	aangelegenheid	die	de	gemeente	heel	
wat	geld	kost.	Tel	daar	het	toezicht	nog	bij	en	de	
berisping	van	baasjes	en	honden	die	zich	niet	aan	de	
regels	houden	en	men	komt	tot	een	aanzienlijke	
totaalsom.	

Naast	de	alom	bekende	overlast	van	stank	en	een	
verloederde	aanblik	zijn	er	ook	nog	een	aantal	overige	
overlastfactoren	die	veroorzaakt	worden	door	honden-
poep	en	minder	evident	zijn.	Hondenpoep	bevat	veel	
bacteriën	die	gevaarlijk	kunnen	zijn	voor	mensen	en	
andere	dieren.	Een	onderzoek	in	de	jaren	’90	in	de	
Verenigde	Staten	wees	uit	dat	hondenontlasting	ook	
verantwoordelijk	is	voor	watervervuiling.	De	uitkomst	
van	dit	onderzoek	wordt	de	‘Fido	hypothese’	genoemd.	
De	wetenschappers	ontwikkelden	laboratoriumtech-
nieken	om	de	oorsprong	van	fecale	bacteriën	te	bepalen	
die	water	vervuilen.	Één	methode	is	een	variant	van	het	
nemen	van	DNA-‘vingerafdrukken’.	Een	andere	
methode	bekijkt	de	antibiotische	weerstand	van	
microben	van	verschillende	soorten.	De	wetenschappers	
konden	tussen	belangrijke	en	minder	belangrijke	
bronnen	van	verontreiniging	onderscheid	maken	en	
kwamen	tot	de	conclusie	dat	20%	–	30%	van	de	
verontreiniging	veroorzaakt	werd	door	hondenontlas-
ting	die	niet	opgeruimd	werd.	Niettemin	blijven	mensen	
en	vogels	de	grootste	vervuilers	van	het	water,	evenals	
motorolie	en	bemestingsproducten,	maar	ook	honden-
ontlasting	vervult	dus	een	significante	rol	hierin	en	
neemt	de	derde	plaats	in	op	de	lijst	van	grootste	water-
vervuilers.	Op	sommige	stranden	in	Californië	in	de	
Verenigde	Staten	is	het	zelfs	zo	erg	dat	gebieden	
gesloten	moeten	worden	in	verband	met	gevaar	voor	de	
volksgezondheid,	doordat	de	niveaus	van	E-collibacterie	
in	het	water	te	hoog	zijn	door	de	hondenontlasting.	Er	
is	ook	geconstateerd	dat	de	hondenontlasting	een	
factor	kan	zijn	in	de	botanische	vervuiling	van	meren.	
De	uitwerpselen	lossen	op	in	regenwater	en	spoelen	
mee	het	water	(van	sloten	of	een	meer)	in.	De	voedings-
middelen	die	in	de	hondenontlasting	voorkomen	bevor-
deren	de	groei	van	onkruid	en	algen,	die	lichtpenetratie	
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en	de	groei	van	nautische	vegetatie	beperkt.	Dit	kan	
beurtelings	zuurstofniveaus	verminderen	die	het	water,	
vissen	en	andere	nautische	organismen	beïnvloeden.	Dit	
punt	is	wellicht	ook	van	betrekking	op	Capelle	aan	den	
IJssel	met	de	vele	waterwegen	in	de	gemeente	zoals	de	
IJssel,	de	Ringvaart	en	de	Nieuwerkerksche	Tocht.

Door	contact	met	hondenpoep	kan	men	worden	
besmet	met	parasieten.	10	tot	15	procent	van	alle	
mensen	zou	besmet	zijn	met	de	parasiet	Toxocara	Canis,	
of	de	hondenspoelworm,	een	schadelijke	worm	die	via	
uitwerpselen	van	honden	op	de	mens	overgebracht	kan	
worden.	Meestal	gaat	dit	ongemerkt	voorbij,	maar	soms	
treden	griepachtige	verschijnselen	op	of	kan	besmetting	
leiden	tot	oogklachten	of	lever-	en	longaandoeningen.	
Vooral	voor	spelende	kinderen	vormt	dit	een	groot	
risico.	Ook	voor	andere	dieren	kunnen	de	parasieten	die	
in	hondenuitwerpselen	voorkomen	een	risico	vormen.	Er	
is	overvloed	van	bewijsmateriaal	dat	huisdieren	en	
stedelijke	wild	significante	bacteriële	bronnen	kunnen	
zijn.	Volgens	van	der	Wel	(1995)	kan	één	enkele	gram	
hondenfecaliën	23	miljoen	darmbacteriën	bevatten.	De	
honden	kunnen	ook	gastheren	van	zowel	Giardia	als	
Salmonella’s	(Pitt,	1998)	zijn.	In	een	studie	van	1982	in	
Baltimore,	Maryland	werd	genoteerd	dat	die	fecaliën	de	
grootste	bijdragers	waren	van	fecale	streptokokbacte-
riën	(Lim	en	Olivieri,	1982).	Vooral	kinderen	krijgen	te	
maken	met	besmetting,	omdat	zij	vaak	in	het	gras	
spelen	waar	ook	hondenpoep	ligt.	Daarnaast	zijn	

mensen	met	een	verlaagde	weerstand,	veldsporters	en	
mensen	die	gebruik	maken	van	een	handmatige	rolstoel	
vatbaar	voor	besmetting.

Hondenpoep	is	een	van	de	dagelijkse	ergernissen	van	
burgers	en	dus	ook	van	diens	bestuurders.	Het	lukt	
maar	niet	de	openbare	ruimte	zogeheten	poepvrij	te	
krijgen.	Het	lijkt	een	kwestie	van	fatsoen,	dat	zich	
moeilijk	laat	afdwingen.	Hondenpoep	staat	al	jaren	in	
de	top-10	van	Nederlandse	ergernissen.	Hondenpoep	
op	straat	levert	niet	alleen	onsmakelijke	taferelen	op	en	
is	onhygiënisch,	het	is	ook	milieuvervuilend	en	het	vormt	
een	mogelijk	risico	voor	de	gezondheid.	Zowel	voor	de	
mens,	als	voor	andere	dieren.	De	overlast	zorgt	voor	
veel	irritatie	onder	de	mensen	die	gezamenlijk	gebruik	
maken	van	de	openbare	ruimte.	Daarnaast	levert	het	de	
gemeente	extra	schoonmaakkosten	op.	Een	passende	
oplossing	is	heden	ten	dage	dan	ook	noodzakelijk	om	in	
deze	de	samenleving	van	mensen	en	honden	de	balans	
te	houden,	danwel	te	krijgen.	Dieren	en	mensen	delen	
hun	leefgebied,	zeker	in	een	stadse	omgeving.	Het	
herstellen	van	de	synergie	tussen	deze	twee	groepen	is	
daarom	uiterst	belangrijk.	Immers,	hier	ligt	een	direct	
verband	met	het	gevoel	van	veiligheid	bij	de	burgers:	de	
veiligheidsbeleving	is	niet	alleen	gebaat	bij	‘blauw	op	
straat’	maar	ook	met	minder	overlast	van	vuil	op	straat.	

Voor	de	één	is	de	hond	een	lid	van	het	gezin,	voor	de	
ander	een	bron	van	overlast.	Gezien	de	lange	historie	
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van	het	nemen	van	uiteenlopende	maatregelen	en	het	
bereikte	resultaat	ontstaat	een	gevoel	van	onmacht.	Op	
het	probleem	met	betrekking	tot	hondenpoep	is	
moeilijk	grip	te	krijgen.	Het	is	ook	een	probleem	dat	de	
moeite	van	het	oplossen	waard	is.	Gebleken	is	dat	het	
probleem	niet	is	op	te	lossen	door	het	steeds	in	de	
schoenen	van	de	hondenbezitters	te	schuiven.	In	plaats	
van	het	hanteren	van	een	ontmoedigingsbeleid	of	een	
beleid	met	alleen	ge-	en	verboden	waar	hondenbezit-
ters	zich	aan	horen	te	houden,	zal	het	meer	gezocht	
moeten	worden	in	samenwerking	met	wel	en	niet-
hondenbezitters	waarmee	tot	een	oplossing	gekomen	
moet	worden.	Hierbij	valt	te	denken	aan	sociale	controle	
en	acceptatie,	een	breed	draagvlak,	inspraak,	medezeg-
genschap	en	verantwoordelijkheidsbesef.	

Met	de	Bello-speeltuinen	zal	de	gemeente	het	opruimen	
van	hondenpoep	niet	langer	alleen	wensen	te	bevor-
deren	door	handhaving,	maar	ook	door	het	faciliteren	
en	stimuleren	door	het	op	geschikte	locaties	belonen	
van	de	hondeneigenaren.	Dit	komt	dan	weer	ten	goede	
aan	de	leefbaarheid	binnen	de	gemeente,	daar	het	
makkelijker	wordt	gemaakt	voor	hondenbezitters	om	te	
voldoen	aan	gestelde	regels	(gedragsbeïnvloeding),	
tevens	doordat de	sociale	controle	wordt	vergroot.	Het	
wordt	nu	eenvoudiger	voor	bewoners	en	toezichthou-
ders	om	hondenbezitters	op	hun	verantwoordelijkheden	
aan	te	spreken.	

Veel	steden	wereldwijd	maken	gebruik	van	honden-
speeltuinen.	De	plaatsing	van	hondenspeeltuinen	beïn-
vloedt	niet	alleen	het	gedrag	van	de	hondeneigenaren,	
het	zorgt	ook	voor	een	positievere	beeldvorming	onder	
de	niet-hondenbezitters.	

Het	hondenbeleid	in	Rotterdam	is	gestoeld	op	een	
combinatie	van	drie	pijlers:	
•	 	Voorlichting/communicatievoorzieningen	
•	 	Regelgeving/handhaving
•	 	Voorzieningen

Het	laatste	punt	wordt	door	Bello	ingevuld,	waarmee	de	
eerste	twee	punten	sterker	onderbouwd	zullen	zijn.

Hondenspeeltuin	Bello	heeft	twee	uitgangspunten	
m.b.t.	het	hondenbeleid	in	Rotterdam:

•	 Eigen	verantwoordelijkheid	van	de	hondenbezitter	
vergroten

•	 Sterk	inzetten	op	gedragsbeïnvloeding

Eén	van	de	uitgangspunten	van	dit	beleid	is	het	inzetten	
op	gedragsbeïnvloeding.	De	oplossing	voor	de	overlast	
in	Rotterdam	ligt	namelijk	bij	de	hondenbezitter.	Als	
deze	zijn	eigen	verantwoordelijkheid	op	alle	terreinen	
zelf	neemt	zal	immers	een	groot	deel	van	de	klachten	
verdwijnen.	De	sleutel	voor	de	oplossing	ligt	dan	ook	in	
het	vergroten	van	de	bewustwording	onder	honden-
bezitters	dat	Bello	tegemoet	komt	aan	de	eigen	kracht	
van	de	gebruikers.
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