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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de realisatie van de eerste Bibian Mentel Playground, in
Loosdrecht.
De eerste Bibian Mentel Playground
Op sportpark Loosdrecht aan het einde van ’t Jagerspaadje wordt in april 2022 begonnen
met de realisatie van de eerste Bibian Mentel Playground. De playground is de grote droom
van de op 29 maart 2021 overleden ereburger van Wijdemeren Bibian Mentel. De
playground wordt zo aangelegd dat kinderen met en zonder beperking door elkaar heen
spelen. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor kinderen mét en zonder beperking. De
Bibian Mentel Playground bestaat voor het grootste deel uit een pumptrack en wordt
aangevuld met speeltoestellen. Op de playground gelden de levensregels van Bibian en zijn
motiverende quotes te vinden om te spelen, sporten, bewegen en herinneringen te maken.
De playground wordt mogelijk gemaakt vanuit een unieke samenwerking, gestart uit een
inwonersinitiatief en ondersteund door De Mentelity Foundation, gemeente Hilversum en
gemeente Wijdemeren.
Pumptrack
Een pumptrack is een fietscrossbaan met zijn wortels in de BMX sport. Een baan met
heuvels en schuine bochten waarbij het de uitdaging is om zonder te trappen momentum te
genereren en steeds harder de baan rond te gaan, sprongen te maken en trucjes te doen.
De pumptrack is van speciaal sportasfalt gemaakt en geschikt voor alles op wielen van
rolstoel tot stepjes, skateboards en fietsjes.
Inwonersinitiatief
De totstandkoming van de playground is voor de gemeente Wijdemeren begonnen bij het
initiatief van twee Loosdrechtse jongens. Zij hebben op vakantie kennis gemaakt met een
pumptrack en waren verkocht. Terug in Nederland hebben zij een plan gemaakt en contact
gezocht met de dorpscoördinatoren. De gemeente heeft in eerste instantie een bijdrage uit
het dorpsbudget toegezegd om het initiatief op gang te helpen. Eén van de opdrachten voor
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de initiatiefnemers was het werven van meer financiële middelen en draagvlak. Met een
enquête heeft het initiatief zo’n 600 steunbetuigingen opgehaald. Na en bericht in de lokale
krant over het initiatief is de Mentelity Foundation aangehaakt.
De Mentelity Foundation
Mentelity Foundation werkt al vanaf 2018 aan de droom van Bibian. Zij stimuleren inclusief
spelen, sporten, bewegen en plezier. Bibian heeft het initiatief omarmt en geadopteerd. De
foundation heeft het initiatief van de twee jongens naar een hoger niveau getild door hier de
Bibian Mentel Playground van te maken. De foundation is de grootste financier van het
project. De gemeente Wijdemeren is trots dat in Loosdrecht, de geboorteplaats van Bibian
Mentel, haar eerste playground geopend mag worden.
Locatie
Het initiatief heeft lange tijd gezocht naar locaties. Binnen Loosdrecht bleek geen geschikte
locatie. Onderzocht zijn onder andere het Catharina Amaliaplantsoen en De skatebaan aan
de Tjalk. Uiteindelijk is een locatie gevonden op ’t Jagerspaadje, op Sportpark Loosdrecht.
De gronden van Sportpark Loosdrecht vallen binnen de gemeentegrenzen van Wijdemeren
maar zijn in eigendom van de gemeente Hilversum.
Gemeente Hilversum
De gemeente Hilversum heeft het initiatief omarmt. De gemeente Hilversum stelt de locatie
beschikbaar, draagt financieel bij aan het project en neemt de playground in onderhoud. Na
aanleg draagt de gemeente Wijdemeren de track over in onderhoud aan de gemeente
Hilversum.
Draagvlak omgeving
Het project is op 15 december 2021 voor het eerst gepresenteerd aan de direct
aangrenzende verenigingen en omwonenden aan ’t Jagerspaadje. Zij vinden het een mooi
initiatief en vinden de locatie geschikt maar stellen een nieuwe ontsluiting van het sportpark
als voorwaarde voor de realisatie. Hierover zijn de aanwonenden van ’t Jagerspaadje al
langer in gesprek met beide gemeenten. Hierover heeft op maandag 21 februari een
vervolggesprek plaatsgevonden. De gemeenten stellen vast dat de verkeerssituatie veilig is
en dat de verwachtte toename in verkeersdruk door de playground niet dusdanig is dat een
nieuwe ontsluiting noodzakelijk is en dat de playground er dus kan komen.
financieel
 Wijdemeren draagt € 12.690,- bij uit het dorpsbudget aan de pumptrack als onderdeel
van de playground. Daarbovenop is er door Wijdemeren subsidie binnengehaald voor
dit project bij het Zwerfafvalfonds van de Nedvang. Na aanleg komt de voorziening in
beheer en onderhoud van de gemeente Hilversum en heeft de gemeente Wijdemeren
hier geen verplichtingen en kosten meer aan.
 De gemeente Hilversum draagt € 35.000,- bij.
 De Mentelity Foundation draagt €100.000 bij aan de pumptrack met
rolstoelvaardigheidsparcours en daarbovenop nog aanvullende middelen voor vijf
speeltoestellen.
Realisatie en opening
Het aanleggen van een pumptrack is specialistisch werk met maar twee bedrijven in
Nederland die hiertoe in staat zijn. De aannemer die dit werk uitvoert heeft enkel in april dit
jaar tijd om deze pumptrack te maken. De werkzaamheden starten daarom in april. De
opening van de eerste Bibian Mentel Playground wordt georganiseerd in de tweede week
van juni en in samenwerking met de afdelingen communicatie van zowel gemeente
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Wijdemeren als Hilversum. De Mentelity Foundation organiseert dan de “motivation to move
week”, onderdeel van de issuekalender.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

College van burgemeester en wethouders
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