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1. SAMENVATTING 

1.1. Spelend door de tijd  
Dit speelruimteplan heeft de titel ‘Spelend door de tijd’ meegekre-

gen. Natuurlijk gaat dit erover dat de kinderen, jeugdigen en jonge-

ren hun belangrijke – zo niet belangrijkste - tijd al spelend doorbren-

gen. 

Dit plan gaat ook over spelen met de ruimte in de fysieke en financi-

ele middelen die nu, maar ook in de toekomst beschikbaar zijn. 

 

Spelen, sporten en ontmoeten) is niet alleen leuk en gezond, maar 

ook van wezenlijk belang voor de geestelijke en lichamelijke ontwik-

keling. Spelend wordt de omgeving verkend, ontmoetingen vinden 

plaats met andere kinderen, jeugdigen, jongeren, bekende en onbe-

kende volwassenen. Allerlei materialen, mogelijkheden, structuren en 

situaties komen tijdens het spelen op het pad van het spelende kind. 

Het omgaan met de voorwerpen en situaties in zijn of haar omgeving 

is een belangrijke voorwaarde voor de cognitief-psychische, moto-

risch-lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Niet voor niets staat in artikel 31 van het Verdrag inzake de rechten 

van het kind: ‘… erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, 

op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden.’ 

 

De centrale visie voor dit speelruimteplan is: 

In de visie vertaalt zich dat kort: 

 

Visie 

 

Ieder kind in Leiderdorp kan op ‘eigen wijze’ veilig buiten 

spelen in de wijk waar hij of zij woont. 
 

 

Deze visie is in drie ambities gevat: 

 

Ambities 

 

1. voldoende informele en formele speelruimte 

2. toegankelijke informele en formele speelruimte 

3. veilige instandhouding formele speelruimte 
 

 

De drie ambities worden in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt in 16 be-

leidsvoornemens. 

1.2. Samenvatting speelruimteanalyse 
Het resultaat van de analyse van speelruimte in Leiderdorp is ‘minder 

maar beter’. Uit de analyse van de speelruimte aan de hand van de 

landelijk gehanteerde richtlijnen blijkt dat er minder speelplekken no-

dig zijn, maar dat de speelplekken beter en specifieker per leeftijds-

categorie moeten worden ingericht. De inrichting is dan beter afge-

stemd op de wensen van de verschillende doelgroepen en de buurt 

waar de doelgroep woont.  

De relatief grote hoeveelheid speelplekken is ontstaan doordat de 

gemeente Leiderdorp grotendeels in de jaren 70 en 80 is gerealiseerd 

met de toenmalige hoge(re) kinderaantallen en de stedenbouwkun-

dige visie van een dichte spreiding van speelplekken. De grootste wij-

zigingen in speelplekken vinden dan ook plaats in Voorhof (-12 plek-

ken), Binnenhof (-6 plekken) en Buitenhof-Oost/Zuid (-7 plekken).  
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In de oudere wijken, zoals Kerkwijk en Oranjewijk, moeten wel enkele 

verbeteringen in speelplekken komen. In Zijlkwartier wordt voorgesteld 

wel drie speelplekjes samen te voegen naar één locatie Dit betreft 

slechts plekken met letterlijk een wipveer zonder speelwaarde. In de-

ze wijk moet ook meer aandacht komen voor de jeugd en wordt een 

forse verbetering van een voetbal-/trapveld voorgesteld. 

 

Daarnaast heeft Leiderdorp ten opzichte van vergelijkbare gemeen-

ten meer aandacht gehad voor voldoende speelplekken in de nieu-

were wijken. Hoewel in Leyhof de verdeling van speelplekken beter 

kan, ontbreken in wijken uit dezelfde periode elders in Nederland nog 

veel meer plekken. 

Enkele woongedeelten van Leiderdorp (Patrimoniumpark) en Driega-

tenbrug) liggen zodanig geïsoleerd dat de daar wonende kinderen 

geen speelplek kunnen bereiken. Hoewel dit dan weinig kinderen be-

treft, kan met een eenvoudige basisvoorziening toch formele speel-

ruimte geboden worden. 

Inventaris Huidig Streefbeeld Verschil 

aantal speelplekken  96   62  -34 

met functie voor: kinderen 0 tot en met 5 jaar   79   49  -30 

jeugd 6 tot en met 11 jaar   44   27  -17 

jongeren 12 tot en met 18 jaar   18   18  0 

streefbeeld secundaire plekken   39  

streefbeeld nieuwe plekken  4  

    

aantal speel- en sporttoestellen 305 241 -64 

aantal speelprikkels 47  108  61 

oppervlakte valdemping {m2}  8.749 1  6.562  -2.187 

    

aanschafwaarde 
      

speel- en sporttoestellen  € 919.714   € 809.930  -€ 109.784 

Speelprikkels  € 10.893   € 25.950  € 15.057 

meubilair en afscheidingen  € 212.697   € 124.225  -€ 88.472 

aanschafwaarde ondergronden  € 571.962   € 307.187  -€ 264.775 

 aanschafwaarde totaal  € 1.715.266   € 1.267.293  -€ 447.973 

    

Tabel 1 Wijzigingen formele speelruimte 

 

Verder valt het op dat in gemeente Leiderdorp ten opzichte van di-

verse vergelijkbare gemeenten meer aandacht voor jongeren is ge-

weest en er relatief meer sport- en ontmoetingsplekken zijn gereali-

seerd. OBB vond het opvallend dat tijdens de rondgangen de jeug-

digen van 6 tot en met 12 jaar zich vrijwel geen enkele keer beklaag-

den over de jongeren, er relatief weinig vandalisme op de speelplek-

ken werd waargenomen (m.u.v. bekladde toestellen) en jongeren 

zich niet echt speelplekken hebben toegeëigend. Daarnaast werden 

ook in de diverse andere betrokken bronnen als de internetenquête, 

enquêteformulieren en het Lokaal jeugdoverleg veel minder klachten 

geuit dan OBB in vergelijkbare gemeenten ziet. 

 

 

                                                   
1 Waarvan zand  1.175  m2; boomschors  5.304  m2; rubbertegels  2.215 m2; 

kunstgras  55 m2 
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Bovenstaande versterkt de OBB-visie dat overlast voorkomen kan 

worden door voldoende en passende voorzieningen en jongeren 

naar voor hen geschikte locaties geleid kunnen worden. 

1.3. De speelruimte en bezuinigingen 

1.3.1. De financiële speelruimte 

In het kader van de bezuinigingstaakstelling is het jaarlijkse budget 

van 2011 ten bate van spelen van circa € 175.000 teruggebracht naar 

€ 150.000 en wordt in de kadernota een verdere bezuiniging van € 

30.000 euro2 voorgesteld tot € 120.000 per jaar.  

Uitgaande van de huidige gemiddelde levensduur van circa 14 jaar 

(≈8,1%), de onderhoudskosten van 4,8% en de beheerkosten van 1,5% 

van de investeringswaarde kan theoretisch bij een jaarlijks budget 

van € 120.000 circa € 830.000 aan geïnvesteerde waarde aanwezig 

zijn3. 

 

Zoals in Bijlage X aangegeven, is om de huidige investering van ruim € 

1.715.000 voldoende te onderhouden en te vervangen een jaarlijks 

budget van € 255.000 nodig. Dat de speelplekken nog redelijk onder-

houden zijn (ondanks lager budget dan raming) zal naar inschatting 

van OBB mogelijk zijn geweest doordat het vervangen van toestellen 

gedeeltelijk zal zijn uitgevoerd met extra middelen in het kader van 

veiligheidsoperaties sinds de invoering en enkele verscherpingen van 

het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Ook zal een ge-

deelte van de toestellen wat langer zijn blijven staan en zijn toestellen 

weggehaald zonder ze te vervangen. 

1.3.2. De varianten 

In paragraaf 1.2 is al beschreven dat Leiderdorp een relatief ruim 

aanbod aan speelplekken heeft. Dit geeft de mogelijkheid om de 

bezuinigingsdoelstellingen op verschillende manieren door te voeren. 

In het kort worden hiertoe drie voorstellen beschreven, waarbij met 

name het structurele budget per jaar, de eenmalige kosten, de af-

schrijvingstermijnen en de uitvoeringssnelheid als variabelen zijn be-

trokken. 

 

Variant I: ‘Minder, afbouw tot haalbare’ 
Structurele budget  € 120.000 per jaar  

Eenmalige herinrichtingkosten € 27.000 

Waarde voorzieningenbestand € 830.000 

Secundaire plekken / opheffen > 45 

Nieuwe plekken 0 

Uiteindelijk aantal plekken < 52 

Aantal speel- en sporttoestellen 160 

 

Het behalen van zowel de bezuinigingstaakstelling (€ 25.000) als de 

kadernota (€ 30.000) is mogelijk door zo veel speelplekken op te hef-

fen dat er een voorzieningenbestand ontstaat met een waarde van 

maximaal € 830.000. Dit betekent dat: 

 Meer dan 45 speelplekken als secundair aangewezen zouden 

moeten worden; 

 het opknappen van de centrale wijkspeelplekken niet of be-

perkt kan worden uitgevoerd; 

 geen nieuwe speelplekken worden aangelegd of speelplekken 

verbeterd in die gedeelten waar de kinderen de grootste tekor-

ten aan speelruimte hebben; 

                                                   
2 Voor de periode 2013 tot en met 2016 bepaald 
3 Rekensom: 120.000 gedeeld door 11,4% (8,1%+4,8%+1,5%) 
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 de waarde verder wordt terug bezuinigd dan in het voorgestel-

de streefbeeld; 

 de eenmalige kosten voor het herinrichten van de 45 secundai-

re plekken hoger zullen liggen (€ 28.000). 

 

Als extra secundair aan te wijzen komen het eerst in aanmerking de 

basisvoorziening in Patrimonium [001], het niet realiseren van de voor-

gestelde basisvoorziening in Driegatenbrug [Z 5] en de speelplek in 

Leyhof [Z 1], verschillende als steunplekken aangewezen plekken voor 

kinderen en het (verder) afbouwen van toestelaantallen op de plek-

ken met meer dan drie toestellen per leeftijdscategorie. 

 

Variant II: ‘Minder en matig’ 
Structurele budget  € 150.000 per jaar 

Eenmalige herinrichtingkosten € 24.000 

Waarde voorzieningenbestand € 1.000.000 

Secundaire plekken / opheffen > 40 

Nieuwe plekken 0 

Uiteindelijk aantal plekken < 57 

Aantal speel- en sporttoestellen 190 

 

Het behalen van de bezuinigingstaakstelling (€ 25.000) is mogelijk 

door zo veel speelplekken op te heffen dat er een voorzieningenbe-

stand ontstaat met een waarde van maximaal € 1.000.000. Dit bete-

kent: 

 de waarde verder wordt terug bezuinigd tot onder het voorge-

stelde streefbeeld; 

 minder dan het aantal benodigde speelplekken in het streef-

beeld kan worden onderhouden en vervangen; 

 het opknappen van de centrale wijkspeelplekken beperkt 

wordt uitgevoerd door het (op de langere termijn) regulier ver-

vangen van speeltoestellen en eventueel het herplaatsen van 

secundaire toestellen; 

 geen nieuwe speelplekken worden aangelegd of speelplekken 

verbeterd in die gedeelten waar de kinderen de grootste tekor-

ten aan speelruimte hebben; 

 de eenmalige kosten voor het herinrichten van de 40 secundai-

re plekken circa € 24.000 bedragen. 

 

Variant III: ‘Minder, maar beter’ 
Structurele budget € 130.000 per jaar (voor 4 jaar)  

Eenmalige kosten  € 37.000 * 4 = € 148.000 voor 4 jaar. 

Waarde voorzieningenbestand € 1.255.000 

Secundaire plekken / opheffen 39 

nieuwe plekken 4 

Uiteindelijk aantal plekken 61 

Aantal speel- en sporttoestellen 241 

 

Het behalen van de bezuinigingstaakstelling (€ 25.000) en gedeeltelijk 

die van de kadernota (€ 20.000) is mogelijk door: 

1. zo veel speelplekken op te heffen dat er een voorzieningenbe-

stand ontstaat met een waarde die gelijk ligt aan die van het 

streefbeeld zoals in de analyse aan de hand van de landelijke 

normen is opgesteld; 

2. het reguliere vervangingsbudget tijdelijk gedeeltelijk terug te 

brengen door het gedeeltelijk niet vervangen van toestellen in-

dien dat nog net veilig genoeg is, of vervangen met de oude 

secundaire toestellen en; 
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3. over 5 jaar een inventarisatie maken van achterstand in ver-

vangingen en dan alsnog toestellen vervangen c.q. verwijde-

ren. 

 

Dit betekent dat: 

 het in het geschetste streefbeeld benodigde aantal speelplek-

ken kan worden onderhouden; 

 het opknappen van de centrale wijkspeelplekken wordt uitge-

voerd door het beperkt vervangen van speeltoestellen en het 

herplaatsen van secundaire toestellen; 

 de nieuwe speelplekken worden aangelegd met secundaire 

toestellen; 

 de uitvoeringskosten voor het verbeteren van de informele 

speelruimte, de nieuwe speelplekken en het herinrichten van de 

secundaire plekken circa € 140.000 bedragen. Voorgesteld 

wordt om deze maatregelen in 4 jaar uit te voeren (is € 37.000 

per jaar). 

1.3.3. Enkele afwegingen 

Bij variant I neemt het aantal speelvoorzieningen af onder de waarde 

van het streefbeeld. Indien er in de toekomst weer meer middelen ter 

beschikking komen, zouden deze ingezet kunnen worden voor op-

bouw van het benodigde netwerk, maar dit vergt extra inzet voor het 

weer plaatsen van voorzieningen waar deze eerder zijn weggehaald. 

 

De impact van de voorstellen voor de bewoners van Leiderdorp kan 

groot zijn, met name in het sterk terugbrengen van het aantal speel-

plekken. Het is de ervaring van OBB dat meer begrip ontstaat indien 

verantwoord kan worden dat op andere locaties in de wijk zelf wel 

wordt geïnvesteerd en op afzienbare termijn speelplekken verbeterd 

worden. Een goed plan van uitvoer met heldere planning per wijk is 

daarbij een pre. 

 

Kop 7 voor witregel in inhoudsopgave 
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2. INLEIDING 
Dit rapport ‘Spelend door de tijd’ geeft het beleid van gemeente Lei-

derdorp inzake de openbare speelvoorzieningen. In dit beleidsplan 

worden de relevante richtlijnen, een analyse van de huidige situatie 

en de speelruimte, het wenselijk en het huidig openbare speelvoor-

zieningenniveau, de te nemen maatregelen en het te voeren beleid 

weergegeven. 

2.1. Waarom een speelruimteplan? 
In gemeente Leiderdorp ontbreekt het momenteel aan een eendui-

dig speelruimtebeleid. Er leven vragen als ‘Zijn we op de goede rit?’ 

en ‘Hoe verhoudt Leiderdorp zich in de 3%-norm?’ en soms worden 

de beslissingen ten aanzien van speelplekken in de huidige situatie ad 

hoc genomen. Gezocht wordt naar concrete normen voor (bui-

ten)speelruimte voor een meer verantwoorde en onderbouwde af-

weging voor het al dan niet realiseren van voorzieningen en beoorde-

len van de huidige speelvoorzieningen. 

2.2. Doelstelling  
Met dit plan willen we komen tot een praktisch en breed gedragen 

speelruimteplan. In dit plan worden de beleidsuitgangspunten voor 

spelen vastgelegd en wordt geschetst welke aanpassingen nodig zijn 

om hieraan te voldoen. 

Naast deze zogenaamde informele speelruimte moet er een evenre-

dig verdeeld aanbod van formele speelvoorzieningen aanwezig zijn. 

De speelstructuur dient aan te sluiten op het aantal, de leeftijd en de 

behoefte van de verschillende leeftijdsgroepen per buurt. Het plan 

dient als uitgangspunt voor het realiseren van uitnodigende speel-

plekken ten behoeve van spelen, bewegen en ontmoeten. 

Voor het aanbod van formele speelvoorzieningen dienen er vol-

doende financiële middelen te zijn, zodat het mogelijk is passend be-

heer, onderhoud en vervanging uit te voeren.  

Dit speelruimteplan gaat over de gemeentelijke voorzieningen in de 

openbare ruimte waar kinderen, jeugd en jongeren die in de buurten 

en wijken wonen, gebruik van kunnen maken. 

2.3. Begripsbepaling 

2.3.1. Speelprikkel en speeltoestel 

Bij speelruimte wordt onderscheid gemaakt tussen speelprikkels en 

speeltoestellen.  

 

Speelprikkels zijn objecten die niet specifiek voor het spelen geplaatst zijn, 

maar een scala aan speelmogelijkheden bieden in de informele en formele 

speelruimte. 

Speeltoestellen zijn die voorzieningen in de formele speelruimte die specifiek 

voor het spelen geplaatst zijn en gemaakt zijn voor een bepaalde speelmo-

gelijkheid. 
 

In Bijlage I wordt nader ingegaan op het begrip speelprikkel. 

2.3.2. Streefbeeld 

In de analyse wordt gesproken over een streefbeeld. Dit is de verde-

ling van speelplekken die recht doet aan een eerlijke verdeling van 

speelvoorzieningen over de leeftijdscategorieën van de doelgroep 

en buurten. 

2.3.3. Secundaire voorzieningen 

Er wordt gesproken over secundaire speelplekken of –toestellen De 

als secundair aangeduide voorzieningen hebben geen functie 

(meer) in het voorgestelde openbaar speelvoorzieningenniveau.  
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De onderhoudskosten voor deze toestellen moeten beperkt blijven tot 

inspectiekosten. De toestellen kunnen eventueel in participatie wor-

den gegeven aan (een groep) bewoners die bij de desbetreffende 

speelplek wonen. Dit zou betekenen dat de zorg aan de speelplek bij 

de participanten wordt neergelegd. De gemeente vervangt de toe-

stellen niet meer, zij voert alleen nog inspecties uit in het kader van de 

veiligheid. Wanneer een toestel gebreken vertoont, wordt het verwij-

derd. Een andere mogelijkheid is om de toestellen van de secundaire 

voorziening te plaatsen (hergebruiken) op een andere speelplek. 

2.3.4. Leeftijdsaanduidingen 

In het speelruimteplan wordt de volgende indeling in leeftijdscatego-

rieën gehanteerd. 
  

doelgroep = van 0 tot en met 18 jaar  

kinderen = van 0 tot en met 5 jaar 

jeugd = van 6 tot en met 11 jaar 

jongeren = van 12 tot en met 18 jaar 

Hierbij wordt opgemerkt dat (richtlijnen voor) speel-, sport- en ont-

moetingsvoorzieningen voornamelijk gericht zijn op de kinderen, 

jeugd en jongeren. De groep 19 tot en met 23 jaar gebruikt de open-

bare ruimte veel minder en kan daarbij gebruikmaken van de voor-

zieningen voor de jongeren. 

2.4. Afbakening speelruimte en doelgroep 
Het is belangrijk om te realiseren dat ruimte de bepalende factor is bij 

het spelen en niet zozeer de aanwezigheid van speeltoestellen. 

Speelruimte betreft ten eerste de ruimte die fysiek aanwezig is om te 

spelen, zowel in de informele ruimte als op ingerichte formele speel-

plekken. Ten tweede gaat speelruimte over de spreekwoordelijke 

ruimte die de doelgroep gegund wordt, met andere woorden: waar 

mag hij of zij spelen? 

2.4.1. Wat wordt verstaan onder speelruimte?  

Informele ruimte is de ruimte waar geen specifieke speeltoestellen 

staan, zoals straat, stoep en grasveld. Dat de openbare ruimte ook 

voor kinderen bedoeld is kan versterkt worden met speelprikkels (zie 

Bijlage II voor meer uitleg). Met formele speelruimte wordt de ruimte 

aangeduid die exclusief is ingericht voor de speel-, sport- of ontmoe-

tingsfunctie (de speelruimte met voorzieningen). Bedacht moet wor-

den dat slechts een beperkt deel van de buitenspeeltijd wordt door-

gebracht op plekken met speelvoorzieningen en dan nog maar klein 

percentage van de tijd echt op de toestellen. 

 

Mensen blijven zich hun hele leven ontwikkelen. De wensen wat be-

treft speel-, sport- en ontmoetingsruimte veranderen mee. Om de 

richtlijnen uit dit plan te toetsen worden de demografische gegevens 

gebruikt van kinderen, jeugdigen en jongeren. Sport- en ontmoetings-

ruimte biedt uiteraard ook volwassenen en senioren ruimte om te be-

wegen en ontspannen. De leeftijdsgroepen kinderen, jeugdigen en 

jongeren (totaal 5.572 = 21% van totaal inwoners)) maken echter het 

meest intensief gebruik van de openbare ruimte en ook speciaal van 

de formele speelruimte. Er zijn nu 2.031 kinderen (6% van totaal inwo-

ners), 1.991 jeugdigen (7% van totaal inwoners) en 1.550 jongeren (8% 

van totaal inwoners) in de gemeente Leiderdorp.4  

                                                   
4 Bron: Gemeente Leiderdorp, peildatum 1-1-2012. 

 
Rondgang door de buurt 
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2.5. Wijze van inspraak op het speelruimteplan 

2.5.1. KinderKlankBord 

Het KinderKlankBord is een middel om te weten te komen wat de 

jeugd belangrijke speelruimte en -mogelijkheden vindt. Dit instrument 

bestaat uit de rondgang en het maken van een buurtplattegrond.  

Rondgang: om een indruk te krijgen hoe de jeugd haar woonomge-

ving gebruikt om te spelen, werd voor het opstellen van het speel-

ruimtebeleidsplan een rondwandeling met jeugd gemaakt. Via tien 

basisscholen zijn zes tot acht jeugdigen onder begeleiding van OBB 

de buurt in geweest. 

De jeugdigen namen de opsteller van het speelruimteplan ‘op sleep-

touw’ door hun buurt naar hun favoriete en minst geliefde speelplek-

ken en vertelden ondertussen over de aanwezige speelruimte in de 

buurt.  

Verder werd gesproken over waar ze veel spelen als ze niet op de 

speelplekken spelen, waar de informele speelruimten en -plekken lig-

gen, of en hoe ze het schoolplein gebruiken, wat ze vaak spelen, wel-

ke routes ze gebruiken en wat gevaarlijke punten zijn. Ook kwam aan 

de orde of ze op een sport of andere vereniging zitten, of ze liever 

buiten of binnen spelen en of er nog dingen voor hen georganiseerd 

worden. 

Verder gaven de jeugdigen aan wat de grote problemen zijn bij het 

spelen, wat ze het meest zouden missen als ze zouden verhuizen of 

waar ze behoefte aan hebben.  

internet-enquête: Via alle basisscholen in Leiderdorp werd de jeugdi-

gen gevraagd een internetenquête in te vullen. Hierop is door 65 kin-

deren 29 jongens en 36 meisje van 5 tot en met 11 jaar gereageerd. 

Buurtplattegrond: de scholen werd verzocht mee te werken aan het 

maken van een buurtplattegrond. Dit is een opdracht die de leer-

krachten met de jeugd uitvoerden. De leerkracht werd gevraagd een 

kringgesprek over buitenspelen te houden. De kinderen kregen ver-

volgens de opdracht om in groepjes van ongeveer zeven kinderen 

op een groot vel (bijvoorbeeld flip-overformaat) een eigen platte-

grond van de buurt te tekenen. 

 

Hierin werden tekeningen en citaten over allerhande plekken in de 

buurt, waarmee ze goede of minder goede ervaringen hebben, ver-

werkt. Het kon daarbij zowel gaan over hun eigen kamer, verkeer, 

ravotgroen, winkels, sport- en kinderclubs als over speelplekken. De 

plattegrond hoefde niet geografisch juist te zijn, maar moest wel laten 

zien waar de jeugdigen een belevingswaarde hebben liggen. De 

gegevens uit de verkregen plattegronden zijn verwerkt in voorliggend 

rapport. 

Om hier een indruk van te krijgen van gebruik van voorzieningen door 

jongeren is de werkgroep Lokaal jeugdoverleg gevraagd aan te ge-

ven waar de kansen en problemen. Daarnaast zijn de relevante op-

merkingen uit de jeugdpeiling (door 344 jongeren ingevuld) in de 

analyse betrokken. 

2.5.2. Inspraak buurtbewoners 

Aan de deelnemers van de wijkoverleggen is een enquêteformulier 

over spelen in hun buurt toegezonden. Hierop hebben 35 mensen hun 

visie weergegeven. Daarnaast is aan inwoners die in de afgelopen 

anderhalf jaar een melding hebben gemaakt over een speelvoorzie-

ning of op een andere manier contact met de gemeente hebben 

gehad over een speelvoorziening om een reactie gevraagd. 

Dit speelruimteplan is, na goedkeuring door B&W, ter inzage gelegd 

waarbij de inwoners een reactie hebben kunnen geven. 

 
Buurtplattegrond 

 
Vragenformulier 
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2.5.3. Integrale ambtelijke werkgroep speelruimteplan 

Diverse onderdelen van het speelruimtebeleid hebben raakvlakken 

met verscheidene verantwoordelijkheden. Daarom is het plan in 

breed overleg opgesteld en is een ambtelijke werkgroep ingesteld 

met vertegenwoordiging vanuit alle afdelingen die betrokken zijn bij 

spelen. 

2.5.4. Veldinventarisatie 

Om een goede indruk te krijgen van de bespeelbaarheid van de ver-

schillende buurten heeft een aanvullende veldinventarisatie plaats-

gevonden. Hierin werd gekeken waar de jeugd speelt (zowel speel-

plekken als informele speelruimte) en welke routes ze gebruiken. Er 

werd ook gekeken naar bereikbaarheid van speelplekken, speel-

waarde, geschiktheid voor leeftijdscategorieën, welke fysieke en so-

ciale barrières er (kunnen) zijn en dergelijke. 

2.6. Leeswijzer voor het speelruimteplan 
Bovenstaande doelstelling is uitgewerkt in het speelruimteplan. Na de 

samenvatting in hoofdstuk 1 en een inleiding in hoofdstuk 0 beslaat 

deel I van dit rapport het eigenlijke speelruimtebeleid. In hoofdstuk 0 

wordt de visie op speelruimte omschreven en in hoofdstuk 0 wordt het 

te voeren beleid voor de speelruimte voor 2013 tot en met 2022 be-

schreven. Vooral dit deel van het speelruimteplan is het beleidsge-

deelte dat bestuurlijk moet worden vastgesteld. 

 

Deel II is de uitwerking van het voorgestelde beleid. In hoofdstuk 5 

wordt aan de hand van het geformuleerde beleid een analyse ge-

maakt van de mate waarin de aanwezige speelruimte voldoet aan 

de geformuleerde beleidsuitgangspunten. Met andere woorden: hoe 

ziet het openbaar speelvoorzieningenniveau eruit? Daarbij worden 

de noodzakelijke aanpassingen en financiële consequenties be-

schreven in hoofdstuk 0. Dit deel biedt een leidraad voor de aanpas-

singen aan de speelruimte in Leiderdorp. 

 

In deel III worden de bijlagen weergegeven. Deze tabellen bevatten 

(norm)cijfers, ramingen en voorbeelden behorende bij de huidige en 

wenselijke speelsituatie in Leiderdorp. 

Daarbij is het uitvoeringsplan gezien aard en omvang als losse Bijlage 

XII bijgevoegd. 

2.7. Periode vaststelling en voortgang  
Voorliggend speelruimteplan geeft het beleid weer voor de wijze 

waarop men de komende tien jaar met de speelruimte in het open-

bare gebied dient om te gaan. Het beleid wordt vastgesteld voor de 

periode 2013 - 2022. Hoewel in de analyse nadrukkelijk de toekomsti-

ge ontwikkelingen zijn ingeschat, is het raadzaam om halverwege de 

beleidsperiode de analyse van de speelruimte te actualiseren. Kin-

deraantallen en nieuwe visies en ontwikkelingen op het gebied van 

speelruimte kunnen dan worden geëvalueerd. 

 

Kop 7 ingevoegd voor witregel in inhoudsopgave  
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DEEL I SPEELRUIMTEBELEID 2013 - 2022 
 

Spelend door de tijd 

 
Speelruimteplan 

 

gemeente Leiderdorp 
 

 

 

BELEIDSPLAN voor SPEELRUIMTE 

 

2013 - 2022 
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3. VISIE OP SPELEN 
Dit speelruimteplan geeft handvatten voor het passend inrichten en 

in stand houden van de speelruimte in Leiderdorp. Met een overkoe-

pelende visie op speelruimte en spelen wordt richting gegeven aan 

ambities op dit terrein.  

 

Ruim een vijfde van de bevolking van Leiderdorp bestaat uit kinderen 

tot en met 18 jaar en heeft recht op openbare speelruimte. Daarbij is 

het goed te beseffen dat de speelruimte begint zo gauw deze doel-

groep de deur uit stapt. Voor hen is de hele openbare ruimte speel-

ruimte of deze er nu specifiek voor is ingericht (formele speelruimte) of 

niet (informele speelruimte). In de visie vertaalt zich dat kort: 

 

Visie 

 

Ieder kind in Leiderdorp kan op ‘eigen wijze’ veilig buiten 

spelen in de wijk waar hij of zij woont. 
 

 

Gemeente Leiderdorp heeft deze visie omdat spelen, sporten en 

ontmoeten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de cognitieve, li-

chamelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van de doelgroep 

en omdat spelen gezond is en invloed heeft op het woonplezier (zie 

tevens Bijlage I voor meer toelichting).  

 

Belangrijk uitgangspunt bij het aanbieden van speelruimte is dat deze 

toegankelijk is. De ligging en bereikbaarheid (veilige routes naar de 

plek) spelen hierin een belangrijke rol. Goed bereikbaar centraal ge-

legen speelplekken met een buurtfunctie hebben daarbij de voorkeur 

boven kleine beperkt ingerichte plekken met een straatfunctie. Ont-

moeting en samenspel vinden juist op deze centrale plekken plaats. 

Dit maakt samen met een uitdagende en gevarieerde inrichting dat 

de plek goed wordt gebruikt. Geschikt voor kinderen tot en met 18 

jaar maar met enige aanvullende voorzieningen ook voor een brede-

re doelgroep.  

 

De kwaliteit van de speelruimte wordt gewaarborgd door goed be-

heer, onderhoud en financieringsmogelijkheden.  

 

Ambities 

 

1. voldoende informele en formele speelruimte 

2. toegankelijke informele en formele speelruimte 

3. veilige instandhouding formele speelruimte 
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4. AMBITIES VOOR SPELEN  
De visie op speelruimte is vertaald in drie ambities. De ambities wor-

den in dit hoofdstuk vertaald in praktische handvatten voor beleid en 

analyse van speelruimte. Aan het einde van iedere paragraaf volgen 

een aantal aanbevelingen om de ambities concreet in te vullen.  

4.1. Voldoende informele en formele speelruimte 
De eerste ambitie van de gemeente Leiderdorp is om voldoende in-

formele en formele speelruimte aan te bieden. Een zogenoemd ba-

sisvoorzieningenniveau voor de openbaar toegankelijke speelruimte. 

In deze paragraaf wordt deze ambitie gekwalificeerd. Zo kan er uit-

eindelijk bepaald worden wat precies voldoende speelruimte inhoudt 

in meetbare richtlijnen. Hiervoor zullen landelijk gebruikte richtlijnen 

van OBB als basis dienen.5  

Uitgangspunt daarbij is het aantal kinderen. Als er weinig of geen kin-

deren wonen dan is er bijna geen speelruimte nodig. Andersom is er 

veel of ‘extra’ speelruimte nodig bij een hoge kinderdichtheid. Zie 

voor een overzicht ook de wijktabel in Bijlage VI. 

4.1.1. Richtlijnen voor Informele speelruimte 

Kinderen tot en met 11 jaar spelen slechts 10 tot 20% van hun speeltijd 

op speeltoestellen. De overige spelactiviteiten vinden plaats op an-

dere plekken in de openbare ruimte zoals op straat, in de plantsoe-

nen en langs het water. Deze zogenoemde informele speelruimte is 

dus van groot belang.  

 

De benodigde hoeveelheid informele speelruimte laat zich lastig 

kwantificeren. Het gaat om de hoeveelheden en oppervlaktes van 

grasvelden, struiken, bomen, pleinen, stoepen en water. Het gaat 

echter ook om de variatie, de bruikbaarheid en de veiligheid daar-

van. Op basis van onderzoek en ervaring heeft OBB richtlijnen ontwik-

keld voor informele speelruimte voor kinderen en jeugd (zie Tabel 1). 

Op basis van leeftijd kunnen specifieke eisen en wensen gekwantifi-

ceerd worden.  

 

 Richtlijnen informele speelruimte 

Leeftijds-

groep 
Kinderen 0 - 5 jaar Jeugd 6 – 11 jaar Jongeren 12-18 jaar 

Omvang  20 m2 / kind 100 m2 / 5 kind 1 plek / 15 jongeren 

Ligging 
aangrenzend aan 

woning 
eind van de straat In eigen buurt 

Invulling stoep en gras 

50% stoep en plein-

tjes, 50% gras en 

struiken 

‘op straat’ 

Speelwaarde 

leren fietsen, skaten, 

rommelen, fantasie, 

krijten, in zon / scha-

duw zitten 

verstoppertje, speur-

tocht, touwspringen, 

balletje trappen, hut 

bouwen 

ontmoeten, kletsen, 

showen, kijken naar 

voorbijgangers, 

brommers 

Verkeer 
woonerf, verkeers-

arm 

30 km zone,  

verkeersluw 
niet op rijbaan 

Bedreiging 

hondenpoep, afval, 

prikstruiken, giftige 

beplanting 

hondenpoep, afval, 

sierplantsoen 
n.v.t. 

Tabel 2 Richtlijnen informele speelruimte 

                                                   
5 Gebruikt in meer dan 80 gemeentes in Nederland.  
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4.1.2. Kinderen 

Kinderen spelen dicht bij huis, bij wijze van spreken onder het keuken-

raam individueel of met een buurmeisje of -jongen. Dit is vaak goed 

te zien aan het speelgoed dat rondom het huis ligt op een mooie zo-

merdag. Voor een kind valt al heel wat te beleven op 20 m2. Omdat 

een kind geen of moeilijk gevaren kan inschatten, is het belangrijk dat 

er geen of zeer weinig auto’s, brommers en fietsen rijden over de in-

formele speelruimte. Daarom zijn de tuin, de oprit, de stoep, de 

(doodlopende) straat, het achterplein en het grasveldje grenzend 

aan de voordeur de belangrijkste bron van informele speelruimte voor 

kinderen.  

 

 
Informeel spel door kinderen 

4.1.3. Jeugd 

De jeugd gaat steeds verder de wijk in. Haar verkenningsgebied is 

vrijwel de gehele openbare ruimte. De jeugd speelt meer in groepjes 

van klasgenoten of buurkinderen. Daarom moet de groene of grijze 

ruimte gebundeld zijn per vijf andere jeugdigen. Zo ontstaan er ruim-

tes van circa 50 m2 per speelbuurt.  

Er moet voldoende plantsoen en ruigte zijn waar ze kunnen bloemen 

plukken en hutten bouwen. Ook verkeersluwe wegen, stoepen, hofjes 

en pleintjes voor straatspelen als knikkeren, touwtjespringen, speur-

tochten en tik- en verstopspelen zijn nodig voor deze leeftijdsgroep.  

Verder groeit in deze leeftijdsgroep bij meisjes de behoefte aan 

‘kletsplekjes’. Bovendien gaat de kwaliteit van grasvelden hard ach-

teruit als er hondenpoep ligt.  

Tijdelijke speelactiviteiten, zoals de straatspeeldag, een huttenbouw-

week of georganiseerd spel, verhogen de waardering van de open-

bare ruimte voor spel. 

 

 
Informeel spel door jeugd 

 

4.1.4. Jongeren 

In 1996 en 2007 heeft gemeente Leiderdorp een nota over Jongeren 

OntmoetingsPlekken (JOPS) opgesteld. Spelen van jeugd is niet los te 

zien van jongeren in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het 

gezamenlijk gebruik van trapvelden en het ontmoeten van jongeren 

op plekken ingericht voor kinderen en jeugd. Daarom is in voorlig-

gend speelruimteplan in de analyse van de speelruimte ook de sport- 

en ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren meegenomen.  
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4.1.5. Richtlijnen voor formele speelruimte 

Formele speelruimte wordt gezien als een aanvulling op de aanwezi-

ge informele speelruimte. Is er een tekort aan informele speelruimte, 

dan zijn de kinderen aangewezen op de tuinen, speelplekken of spe-

cifieke pleinen en groenvoorzieningen waar ze veilig en rustig kunnen 

spelen. In deze situatie moeten er meer formele speelplekken zijn en is 

het belang van bijvoorbeeld openbaar toegankelijke schoolpleinen 

en speeltuinen groter.  

 

Een eerdere poging om de hoeveelheid speelruimte te onderbouwen 

en daarmee een eerlijke spreiding tot stand te brengen is de zoge-

naamde 3%-norm voor speelruimte. Op basis van een niet-

aangenomen initiatiefwet uit 2003 heeft de overheid in 2006 een be-

leidsbrief rondgestuurd aan alle Nederlandse gemeenten. De ge-

meenten werd verzocht om van de openbare ruimte 3% te bestem-

men als speelruimte. Kanttekeningen bij deze norm zijn dat elke vorm 

van kwalificatie ontbreekt, geen rekening gehouden wordt met de-

mografische gegevens en onduidelijk is welke openbare ruimte pre-

cies bedoeld wordt.  

 

De richtlijnen van OBB voor de spreiding van de formele speelplekken 

houden wel rekening met de demografische opbouw van een wijk en 

geven invulling aan de basiskwaliteit van speelruimte. Door toetsing 

aan deze richtlijnen kan aangegeven worden wanneer er wel of niet 

een speelplek moet komen en waar. De kosten van aanleg en on-

derhoud zijn hoog, dus kan er niet aan elk verzoek om een extra 

speelplek of het opknappen van een speelplek gehoor gegeven 

worden. De normen en richtlijnen zorgen voor een passend, begrijpe-

lijk en eerlijk antwoord op dergelijke verzoeken. In Tabel 3 wordt een 

overzicht gegeven van de richtlijnen.  
 

 Richtlijnen voor formele speelruimte 

Leeftijdsgroep 
Kinderen 

0 - 5 jaar 

Jeugd 

6 – 11 jaar 

Jongeren 

12 -18 jaar 

Actieradius  100 m 300 – 400 m 1.000 m 

Verzorgingsgebied 3 ha 50 ha 300 ha 

Aantal woonachtig 15 - 30 55 - 70 85 - 100 

Oppervlakte 100 – 500 m2 500 -2.000 m2 1.000 m2 

Voorzieningen 

3 toestellen, 

3 speelprikkels, 

bank & afvalbak 

3 toestellen, 

4 speelprikkels, 

bank & afvalbak 

4 toestellen, 

4 speelprikkels, 

bank & afvalbak 

Tabel 3 Richtlijnen voor formele speelruimte kinderen, jeugd en jongeren 

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat kinderen en 

jeugdigen drukke verkeerswegen, spoorwegen, watergangen en 

dergelijke vaak niet zelfstandig kunnen of mogen oversteken. Hoewel 

speelplekken binnen de actieradius kunnen vallen, zijn de speelplek-

ken achter een barrière niet bereikbaar, Dit kan leiden tot een extra 

speelplek als er daarvoor genoeg kinderen wonen (15 en meer).  

 
Bij het toepassen van de richtlijnen bepaalt de omvang van de aan-

wezige doelgroep binnen de actieradius, plus de hoeveelheid infor-

mele speelruimte en de barrières of er een formele speelplek nood-

zakelijk is. 
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4.1.6. Centrale plekken 

Daar waar er onvoldoende informele speelruimte is rond het huis en 

er veel kinderen wonen, wordt gekozen om de richtlijn van 15 kin-

deren binnen een actieradius te volgen om een speelplek aan te 

bieden. Daar waar er voldoende informele speelruimte is rond het 

huis wordt gekozen om minder speelruimte aan te leggen volgens de 

richtlijnen (30 kinderen in actieradius in plaats van 15 kinderen). Dit 

met als overweging dat kinderen bij voldoende grote tuin, op en in 

de groenstroken en de veilige stoepen rond het huis al veel informele 

speelruimte hebben. Daarnaast kunnen ouders het initiatief nemen 

om speelgelegenheid te creëren in de tuin en de kinderen speelgoed 

als bijvoorbeeld stoepkrijt, de tuinslang of hun fietsje mee te geven. 

 

Er moeten wel voldoende speelvoorzieningen komen voor de totale 

omvang kinderen in een buurt, ook al wordt de pleknorm binnen de 

actieradius niet gehaald. Deze plekken hoeven echter niet noodza-

kelijk op een afstand te liggen die voor kinderen zelfstandig te over-

bruggen is. Op meer centrale plekken in de buurt, waar ook ruimte 

voor jeugdigen is, kunnen kinderen met hun ouders voldoende forme-

le speelruimte met voorzieningen vinden om te spelen.  

 

 
 

Deze zogenoemde centrale plekken bieden door hun inrichting voor 

meerdere doelgroepen uitdaging en de kinderen leren bovendien de 

weg naar deze plekken sneller kennen. De routing verdient daarbij 

extra aandacht (zie paragraaf 4.1.6). Deze plekken lenen zich, als de 

ruimte op de plek groot genoeg is, ook goed voor het combineren 

van doelgroepen zoals bijvoorbeeld kinderen met een handicap, 

sportplek voor volwassenen en ontmoetings- en beweegplek voor 

senioren. 

 

Uit jarenlange analyse van speelruimte blijkt bovendien dat in cen-

traal liggende grote speelplekken duurzaam geïnvesteerd kan wor-

den, omdat er altijd voldoende jeugd en jongeren binnen de actie-

radius wonen. De levensduur van de plek is gelijk aan die van de 

buurt. 

4.1.7. Het combineren van leeftijdscategorieën 

Er zijn veel speelplekken ingericht met toestellen die geschikt zijn voor 

zowel kinderen als jeugdigen. Soms staan hier ook nog toestellen voor 

jongeren. Dit geeft vooral problemen als de ruimte te klein is. Omdat 

er toestellen voor jeugdigen en jongeren staan, gaan zij de plek (te-

recht) als de die van hen beschouwen.  
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De toestellen voor de jongste kinderen bieden hun echter geen uit-

daging meer; op een wipveer zijn ze wel uitgespeeld en ze zijn al op 

alle mogelijke manieren van de glijbaan afgegleden. Men kan het de 

jeugdigen en jongeren dan niet kwalijk nemen dat ze de aanwezige 

toestellen voor kinderen wel gebruiken in hun proces van grenzen 

verkennen: eens kijken met hoeveel ze op een wipveer kunnen. 

Een ander nadeel van het combineren van leeftijdsgroepen is dat 

jongere jeugd mogelijk ongewenst gedrag van de oudere jeugd en 

jongeren overneemt.  

 

Aan de andere kant is het combineren van leeftijdsgroepen op één 

speelplek zowel voor sociale als lichamelijke ontwikkeling aan te ra-

den. Een speelplek kan immers functioneren als ontmoetingsplek voor 

jong en oud uit de hele buurt. Het combineren van leeftijdscatego-

rieën kan alleen dan gerealiseerd worden als er voldoende ruimte is. 

Daarnaast moet er binnen deze ruimte een zonering aangebracht 

worden, met in elke zone voor de verschillende leeftijdscategorieën 

de voorzieningen.  

Op deze wijze zullen de verschillende leeftijdsgroepen hun eigen plek 

en uitdagingen hebben. De jeugdigen en jongeren zullen dan wel 

respect hebben voor de speelplek voor de kinderen en de toestellen 

weinig of niet misbruiken. Voldoende ruimte en duidelijke zonering en 

uitdagende voorzieningen per leeftijdsgroep maken een gezamenlij-

ke speelplek tot een succes. 

Geadviseerd wordt om alleen gecombineerde speelplekken aan te 

leggen indien er ruimte is voor voldoende toestellen en goede zone-

ring.  

4.1.8. Gebruik van semiopenbare speelplekken 

Met name jeugdigen maken veel gebruik van semiopenbare speel-

plekken bij (brede) scholen, speeltuinen, buurthuizen en recreatie-

voorzieningen. Bij een tekort aan formele speelruimte kunnen deze 

semiopenbare plekken belangrijke formele speelruimte voor kinderen 

en jeugd zijn. Door schoolbesturen en zo nodig andere partijen te be-

trekken bij het speelruimtebeleid kunnen maatoplossingen per wijk 

worden gemaakt om te voorzien in het wenselijk basisvoorzieningen-

niveau. Daar waar mogelijk kunnen schoolpleinen dan worden 

opengesteld voor gebruik na schooltijd (zie voor een checklist 0). 

Waar voldoende speelruimte is (basisvoorzieningenniveau) zijn 

schoolpleinen te zien als aanvullende speelruimte, een plus op het 

basisvoorzieningenniveau. De noodzaak deze open te stellen is dan 

niet aanwezig. 

4.1.9. Inbedding richtlijnen 

Binnen de gemeentelijke organisatie is ook betrokkenheid van diverse 

afdelingen nodig om speelruimte goed te laten functioneren en te 

integreren in alle planvorming. Zo heeft het huidige speelruimtebe-

leidsplan raakvlakken met alle afdelingen die betrokken zijn bij open-

bare ruimte. 

Zo wordt bijvoorbeeld in stedenbouwkundige en bestemmingsplan-

nen het gebruik van de ruimte grotendeels vastgelegd. Het blijkt dat 

als er in de stedenbouwkundige plannen onvoldoende rekening is 

gehouden met de noodzaak van speelruimte, er in de toekomst pro-

blemen te verwachten zijn.  

Het is belangrijk dat in het programma van eisen voor het opstellen 

van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen de richtlij-

nen voor speelruimte c.q. het speelruimtebeleid worden opgenomen. 

Aandachtpunt is ook dat indien ergens een speelplek noodzakelijk is, 

maar het bestemmingsplan dit niet toestaat, een enkeling de realisa-

tie ervan kan tegenhouden. 
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Er moet in een bestemmingsplan voldoende beleidsvrijheid zijn om op 

nieuwe ontwikkelingen en behoeften in te springen zonder dat hier-

voor het plan moet worden aangepast.  

Voor afstemming binnen de gemeente is een eerste aanzet gegeven 

door het speelruimteplan in een interactief proces vorm te geven met 

meerdere afdelingen. Hierbij zijn onder andere de onderwerpen na-

tuurlijke speelplekken, veiligheid, onderhoud en het betrekken van 

schoolpleinen in de speelruimte aan de orde geweest. Een regulier 

overleg over alles wat samenhangt met speelruimte zorgt voor een 

goede afstemming tussen de verschillende beleidsvelden. 

 
 

Beleidsuitgangspunten ambitie 1. Voldoende informele en formele speelruimte 

 

1. De OBB-richtlijnen bepalen het wenselijk openbaar toegankelijk speelvoorzienin-

genniveau. 

2. De OBB-richtlijnen voor informele en formele speelruimte worden voor zowel be-

staande wijken als (her)ontwikkelingswijken als uitgangspunt gehanteerd. 

3. De OBB-richtlijnen voor informele en formele speelruimte zorgen voor een een-

duidige benadering van bewonersvragen (verzoeken en klachten). 

4. Bij toepassing van de richtlijnen wordt gekeken of en waar speelruimte gecen-

traliseerd kan worden aangeboden. 

5. Daar waar een tekort aan formele speelruimte is, wordt gekeken of plekken in 

eigendom van derden (bijv. woningbouwcorporaties) of semiopenbare speel-

ruimte (bijv. schoolpleinen) onderdeel kunnen uitmaken van het basisvoorzienin-

genniveau. 

6. In alle planvorming betreffende de buitenruimte worden de OBB-richtlijnen voor 

speelruimte geïntegreerd en zo nodig bewaakt door een overlegstructuur over 

speelruimte tussen de betrokken gemeentelijke afdelingen. 
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4.2. Toegankelijke informele en formele speelruimte 

4.2.1. Het inrichtingsproces 

Kinderen kunnen goed uit de voeten in hun omgeving wanneer er 

‘marges‘ zijn tot eigen interpretatie, er voldoende ‘aanleidingen’ zijn 

om datgene te doen waar ze qua ontwikkeling aan toe zijn en er ‘ge-

tolereerd‘ wordt dat ze hun gang gaan. Bij het ontwerpen en inrich-

ten van de speelruimte is het de uitdaging om van de speelvoorzie-

ning en het omliggende terrein één speellandschap te maken, waar-

in deze drie punten op een evenwichtige manier zijn verwerkt.  

 

Er zijn vier factoren die het succes van een speelplek bepalen. Dit zijn 

ligging, ruimte, inrichting en onderhoud. Binnen de uitgangspunten 

voor de spreiding van de speelplekken wordt de ligging en de ruimte 

van de locatie meegenomen (zie paragraaf 4.1.5 en 4.1.6). Zo wor-

den de uitgangspunten voor de inrichting en het onderhoud goed 

geborgd. Het succes van de inrichting is afhankelijk van veel variabe-

len, waarvan gebruikersparticipatie er een is. De inrichting is dan ook 

bijna voor elke locatie uniek.  

 

Aan het inrichtingsproces van een plek kan met drie stappen struc-

tuur worden gegeven:  

1. afbakening en afstemming binnen de wijk; 

2. ruimtelijke zonering en inpassing in omgeving; 

3. geven van identiteit door invulling met aanleidingen. 

 

Bij de eerste stap, afbakening en afstemming binnen de wijk, wordt 

bepaald wat het gewenste/benodigde type plek is (centrale plek, 

kleinere speelplek, ontmoetingsplek of sportplek) en wat de actiera-

dius en de rol van de plek in het totale voorzieningenaanbod op wijk-, 

buurt- en straatniveau is. Daarbij wordt goed gekeken naar de be-

hoeftegroepen die er zijn en die gebruik willen en moeten maken van 

de plek, nu en in de toekomst. Hieraan kan vervolgens een investe-

ringsbudget en een participatietraject worden gekoppeld. 

 

De tweede stap, ruimtelijke zonering en inpassing in omgeving, moet 

zorgen voor een goede verdeling van de beschikbare ruimte op de 

plek. Er wordt daarbij in eerste instantie uitgegaan van de gebruikers 

en in tweede instantie van meeliftende behoeftegroepen. Er is een 

ruimtelijk zonering nodig op spelgedrag en op de behoeftegroep. Dit 

leidt tot een inrichting met voldoende open ruimte, gestructureerde 

ruimte, beschutting en margegebied. Deze ruimtelijke verdeling en 

zonering zorgt ervoor dat ieder kind de gewenste ontwikkelingsmoge-

lijkheden krijgt en behoeftegroepen elkaar niet overschaduwen. Het 

margegebied is daarbij de belangrijkste zone om te zorgen voor een 

goede inpassing van de plek in de omgeving. 

 

Bij de derde stap, geven van identiteit door invulling met aanleidin-

gen, krijgt de plek haar eigen identiteit en herkenbaarheid. Hier wordt 

in detail vormgegeven aan de aanleidingen tot spel. Dit gebeurt in 

de vorm van landschap en speeltoestellen, maar ook in de vorm van 

straatmeubilair, speelprikkels, hoogteverschillen, verhardingsmateria-

len, beplantingen, verlichting en andere inrichtingselementen. Door 

de identiteit samen met gebruikers vorm te geven, voelen gebruikers 

zich meer betrokken. Daardoor zijn ze meer vertrouwd met de plek en 

zullen ze zich er veilig voelen. Door te zorgen voor uitdaging en varia-

tie is er altijd wat te doen en komen gebruikers weer terug op de plek. 

 
netschommel 
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4.2.2. Toegankelijke informele ruimte 

In de kern gaat het bij de inrichting van de informele speelruimte over 

het kindvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Bij ieder plan en 

iedere maatregel moet nagedacht worden over hoe deze ruimte 

aantrekkelijker kan worden gemaakt voor kinderen tot en met 18 jaar.  

Het gaat hier om 21% van de inwoners van Leiderdorp. Zo gauw deze 

groep naar buiten gaat zijn ze in hun speelruimte en daar willen ze 

tikkertje en verstoppertje doen, fietsen, krijten en een balletje trappen. 

Kenmerken van informele speelruimte zijn: 

 De ruimte levert geen conflict op met de hoofdfunctie (bijvoor-

beeld 50 kilometerwegen). 

 Er kunnen geen levensbedreigende of blijvend letsel situaties ont-

staan door er te spelen. 

 Bij klachten wordt de beeldkwaliteit afgewogen tegen de kinder-

dichtheid en ontwikkelingskansen van het kind in de wijk. 

 Er worden speelprikkels toegepast die aanzetten tot spel. 

 Er worden speelprikkels toegepast als een signaal aan bewoners 

dat er gespeeld wordt en dat de bewoners moeten opletten (bij-

voorbeeld rijgedrag). 

 

De inrichtingsmogelijkheden zijn enorm en de creativiteit van ontwer-

pers en gebruikers zal er flink door geprikkeld worden. 

 

Bij verharding kan gedacht worden aan het toepassen van pleinplak-

kers of wegenverf in allerlei vormen en maten, afwijkende trottoirte-

gels in kleur, met cijfers, letters of andere plaatjes, afwijkende klinker-

patronen in doodlopende straten of parkeerplaatsen, het toepassen 

van betonelementen waar je op kunt zitten, over of vanaf kunt sprin-

gen of die je als evenwichtsbalk kunt gebruiken. 

 

Bij groen kan gedacht worden aan het toepassen van heuvels of juist 

laagtes, meer bosplantsoen voor bijvoorbeeld verstoppetje te spelen, 

toepassen van meer bomen met vruchten (bijvoorbeeld kastanjes of 

appels), inzaaien van bloemenmengsels zodat bijvoorbeeld bloemen 

plukken, het maaien van banen in extensieve grasstroken, maken van 

flauwe taluds bij watergangen, neerleggen van een boomstam of 

ingraven van een boomstronk. 

 

De routes tussen speelvoorzieningen en andere voor de doelgroepen 

aantrekkelijke voorzieningen moeten laagdrempelig zijn in gebruik 

door ze herkenbaar en veilig in te richten en goed te onderhouden.  

Ze moeten interessant en aantrekkelijk zijn om daarvoor de wijk in te 

gaan. Het gaat hierbij voornamelijk om het langzaamverkeersnetwerk 

bestaande uit verharde en halfverharde trottoirs, achterpaden, wan-

delpaden, fietspaden en verkeersluwe wegen. Kenmerken van routes 

zijn: 

• sluiten op elkaar aan en komen uit op of langs centrale plekken 

en andere belangrijke plekken voor de jeugd; 

• hebben de juiste maatvoering passend bij behoefte/gebruik; 

• hebben het juiste type verharding passend bij behoefte/gebruik; 

• zijn herkenbaar door markeringen (combi met info op internet); 

• zijn aantrekkelijk door de aanwezigheid van kleine rust- en actie-

punten; 

• moeten kruisingen met barrières veilig en overzichtelijk maken. 

 

 
voorbeeld informele ruimte 
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Een breed glad asfaltpad biedt andere mogelijkheden dan een oli-

fantenpaadje door het groen. Daarnaast kan de inrichting uitgebreid 

worden door het toevoegen van herkenningselementen of kleine rust- 

en attractiepunten die de route voor bredere groepen aantrekkelijker 

maken. Een betonbiels of breed voethek langs de route geeft kin-

deren iets om overheen te springen of evenwichtsbalk te lopen en 

geeft skaters de mogelijkheid om even een trick te doen.  

 

Een veilig langzaamverkeersnetwerk is niet alleen aantrekkelijk voor 

het gebruik door kinderen. De volwassenen maken al veel gebruik 

van de paden, wegen en watergangen om te fietsen, (hard)lopen, 

skaten/skeeleren, steppen, (spele)varen, zwemmen en schaatsen.  

Door ook voor deze behoeftegroep routes actief vorm te geven en te 

voorzien van markeringen worden ze beter gebruikt. Door de wensen 

van sportverenigingen te betrekken bij de inrichting of aanpassing 

van sportroutes wordt het gebruik en de aantrekkelijkheid van het 

netwerk nog meer verbeterd. Samenwerking met andere beleidster-

reinen is hierbij noodzakelijk.  

4.2.3. Toegankelijke formele ruimte 

De centrale plekken moeten door hun rol, ligging en ruimte ingericht 

zijn voor minimaal twee behoeftegroepen tot 18 jaar en een daarbui-

ten. Ze worden ingericht in overleg met gebruikers en omwonenden. 

Door hun functie in de wijk blijft Leiderdorp eindverantwoordelijke 

voor de definitieve inrichting. Kenmerken van centrale plekken zijn:  

 goed bereikbaar liggen op straat-, buurt- en wijkniveau; 

 goede zonering op spelgedrag en behoeftegroep; 

 plek bieden aan spelen door diverse speelvoorzieningen (speel-

toestellen, speelprikkels enzovoorts); 

 plek bieden aan sporten door diverse sportaanleidingen (sport-

toestellen enzovoorts);  

 plek bieden voor een ontmoetingsplek voor jongeren; 

 open ruimte hebben, maar ook beschutte hoekjes; 

 sociaal veilig zijn;  

 maakbare ruimte bevatten voor gebruikers; 

 goed zijn ingepast in de omgeving; 

 veel mogelijkheden bieden voor samen spelen; 

 op wijkniveau rekening houden met kinderen met een beperking 

(zie ook NSGK); 

 geen hekwerk of borden6 bevatten, behalve als het veiligheids- of 

beheerstechnisch onvermijdelijk is; 

 ruimte bieden voor georganiseerde activiteiten; 

 goed worden onderhouden.  

 

Een centrale plek kan prima functioneren zonder een grote hoeveel-

heid speeltoestellen. Zo liggen er grote kansen op en in multifunctio-

nele groenstroken, parken en pleinen. Door hier met activiteiten en 

een specifieke aanleiding (bijvoorbeeld fontein, hoog klimnet, heu-

vels, water, zand en bosjes) te werken kan een kansrijke plek relatief 

eenvoudig worden gerealiseerd. Kiest men voor een plek die niet in 

de openbare ruimte ligt, zoals een schoolplein, speeltuin of kinder-

boerderij, dan is het belangrijk dat deze plek geheel of gedeeltelijk 

een openbaar karakter heeft.  

 

                                                   
6 Borden als met spelregels of aanwijzingen voor gebruik waarbij geen hand-

having kan plaatsvinden 
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De kleinere speelplekken zijn plekken met een lager voorzieningenni-

veau. Ze geven invulling aan wensen op straat- en buurtniveau of 

maken een route aantrekkelijk. de bewoners kunnen dan een actieve 

rol spelen bij ontwerp, realisatie en instandhouding ervan. Kenmerken 

van steunplekken zijn: 

 goed afgestemd zijn op de wensen van de betrokken behoefte-

groep(en); 

 dicht bij woningen liggen of langs routes; 

 plek bieden aan spelen door speelprikkels en bij hoge kinder-

dichtheid een enkel speeltoestel; 

 plek bieden aan sporten door prikkels, zoals belijning, doelpaaltjes 

of een spelkist met ballen; 

 plek bieden aan kletsplekken door zitaanleidingen of straatmeubi-

lair; 

 sociaal veilig zijn en niet achteraf liggen; 

 maakbare ruimte bevatten voor gebruikers; 

 goed ingepast zijn in de omgeving; 

 geen hekwerk of bebording bevatten behalve als het veiligheids- 

of beheerstechnisch onvermijdelijk is; 

 goed worden onderhouden. 

 

Ook deze plekken kunnen multifunctioneel of zeer specifiek zijn. Zo zijn 

er mogelijkheden voor ontmoetingsplekken, waterplekken, straat-

speelplekken en groenspeelplekken. Door op deze plekken een aan-

leiding te plaatsen (in de vorm van een picknickbank, paaltjes voor 

voetbal, springtouw, bokspring, een paar heuveltjes met keien en 

boomstammen, een fonteintje of waterpomp, een kunstwerk, enkele 

speeltoestellen of gekleurde verharding) wordt deze plek een impuls 

om de wijk in te gaan voor zowel kinderen als volwassenen. 

4.2.4. Bewonersbetrokkenheid 

Veranderingen in de openbare ruimte en zeker speelruimte grijpen 

direct in op de belangen van inwoners. Betrokkenheid van bewoners 

zorgt voor een groter draagvlak, de inrichting beter te laten aanslui-

ten op de wensen, meer betrokkenheid bij het schoon en heel hou-

den te creëren, en ook voor meer verdraagzaamheid en betere so-

ciale contacten rondom de plek. Meer sociale contacten verhogen 

de sociale veiligheid rondom de plek door mogelijke sociale controle.  

 

Welke groepen hebben belang bij speelruimte en hoe moeten zij be-

trokken worden? In eerste instantie hebben gebruikers belang bij 

speelruimte. In tweede instantie hebben omwonenden en ouders een 

belang, maar ook professionals en bewonersgroepen, zoals woning-

bouwverenigingen.  

De participatieladder geeft inzicht in de mate waarin groepen be-

trokken kunnen worden.  
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Figuur 1 Actoren speelruimte en participatieladder 
 

 

Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de speelruimte en de 

daar aanwezige speeltoestellen zorgt zij ook voor initiatie en coördi-

natie van inspraak conform de reguliere regelingen. Belangrijk is dat 

de wijze van inspraak aansluit bij de omvang van de ingreep en de 

specifieke situatie. 

Gebruikers worden betrokken bij het ontwerp en de inrichting van de 

speelplek via de reguliere inspraakmogelijkheden. Op het moment 

dat een speelplek in hoofdlijnen is bepaald door de gemeente wor-

den de bewoners en gebruikers geraadpleegd.  

Omwonenden en ouders worden geïnformeerd bij de beslissing om 

speelruimte op te heffen dan wel aan te leggen. Omwonenden en 

ouders worden zo mogelijk betrokken bij het beheer en onderhoud 

van de speelplek.  

Professionals wordt gevraagd om advies bij de aanleg en inrichting 

van de speelplek. De gemeente zal echter zelf de centrale regie blij-

ven voeren over het gehele proces van beslissing van waar speel-

ruimte komt tot hoe deze wordt ingericht.  

 

Beleidsuitgangspunten ambitie 2. Toegankelijkheid 

 

7. Centrale plekken zijn zo aantrekkelijk ingericht dat ze uitdaging bieden aan 

meerdere behoeftegroepen, waarbij veel aandacht is voor samen spelen en 

bewegen, ook met minderheidsgroepen. 

8. Daar waar (her)inrichting van de openbare ruimte plaatsvindt, wordt nage-

gaan hoe de informele speelruimte verbeterd kan worden. 

9. Routes van en naar voorzieningen in de breedste zin, zijn herkenbaar en laag-

drempelig zodat het eenvoudig en leuk is om op pad te gaan met onderweg 

rustpunten en genoeg te zien of te doen. 

10. In de directe woonomgeving worden kleine speelplekken met bewoners inge-

richt zodat ze zich er thuis voelen en de zorg ervoor willen dragen. 
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4.3. Goed onderhoud, beheer en financiering 
Het beleid, het beheer en onderhoud en de financiering moeten op 

elkaar afgestemd zijn om voldoende schone, hele en veilige speel-

ruimte over langere tijd te kunnen aanbieden.  

4.3.1. Onderhoud 

Het onderhoud bestaat uit de werkzaamheden die door de onder-

houdsmedewerker fysiek aan het toestel en de omgeving uitgevoerd 

moeten worden. 

 

Onderhoud en veiligheid 

Kinderen (en hun ouders) moeten erop kunnen rekenen dat de spe-

ciaal tot spelen aangebrachte speelvoorzieningen veilig zijn. Daar-

mee wordt niet bedoeld dat alle risico’s vermeden worden. Risico’s 

zijn nooit volledig uit te sluiten. Risico’s bij het spelen zijn tevens een 

wezenlijk onderdeel van het spel en het leerproces.  

Maar de gemeente heeft wel een wettelijke plicht om speelconstruc-

ties goed te onderhouden en regelmatig te controleren. De speeltoe-

stellen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speel-

toestellen (WAS) en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176 en NEN-

EN 1177). De gemeente moet kunnen aantonen dat zij alles in het 

werk heeft gesteld om de toestellen veilig te plaatsen en in stand te 

houden.  

De gemeente controleert hiervoor al op regelmatige basis de veilig-

heid van de speeltoestellen en houdt hiervan logboeken bij. Ook is 

het van belang om na te gaan of de (in)formele speelruimte al dan 

niet onder het WAS valt (zie voor een stroomschema hiervoor Bijlage 

IV). De gemeente heeft verder een zorgplicht ten aanzien van de 

door derden geplaatste objecten in de openbare ruimte. Zij kan met 

schoolbesturen hiertoe een overeenkomst sluiten en eventueel bij 

door particulieren geplaatste objecten er op aansturen deze te ver-

wijderen.  

 

Onderhoud en materiaalkeuze 

De mate van onderhoudsintensiviteit hangt veelal samen met de ma-

teriaalkeuze. Dit geldt zowel voor de toestellen als voor de (valdem-

pende) ondergronden van toestellen. Houten speeltoestellen zijn 

doorgaans sneller onderhevig aan aantasting. Hierbij gaat het om 

houtrot, brandschade (vandalisme) en stabiliteitsproblemen door uit-

droging van het hout. Toestellen van metaal en kunststof zijn hier vaak 

minder gevoelig voor en zijn tevens minder slijtagegevoelig.  

Ten opzichte van kunstgras of rubber tegels heeft een zandonder-

grond meer speelwaarde. Deze is ook gemakkelijker aan te passen 

aan een nieuwe situatie. Aan de andere kant vergt zand meer werk-

zaamheden om dit veilig en schoon te houden.  

In Leiderdorp is vanwege het onderhoud gekozen voor het toepassen 

van ondergronden van rubber tegels bij vervanging van oude onder-

gronden en worden geen zandbakken meer aangeboden in de 

openbare ruimte. Het kleine, huidige aantal zandbakken wordt op 

den duur opgeheven. 
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Onderhoud en vervanging 

Het is van belang te bepalen wanneer er te hoge kosten voor het 

onderhoud worden gemaakt. Als stelregel geldt dat als er structureel 

meer onderhoudsgelden worden uitgegeven dan de eigenlijke ver-

vangingsreservering, er beter vervangen kan worden. Er moet een 

keuze gemaakt worden tussen een laag onderhoudsniveau en vroe-

ge vervanging of een hoog onderhoudsniveau en late vervanging. 

Vooralsnog neemt de levensduur van de speeltoestellen toe doordat 

producenten meer duurzame en onderhoudsarme grondstoffen ge-

bruiken.  

De aanschafwaarde loopt daarmee op, maar het onderhoudsbud-

get kan worden beperkt. De terugverdientijd ligt daarbij ongeveer op 

9 jaar. Voor het huidige toestelbestand zal de gemiddelde levensduur 

op 12 jaar liggen. Dit komt door de vele kunststof toestellen en het 

beperkte aandeel houten toestellen. Bij de aanschaf van dezelfde 

materialen kan de gemiddelde levensduur naar 14 tot 16 jaar. 

 

Niveau van onderhoud 

De wijze van onderhoud moet ervoor zorgen dat de plek en het toe-

stel schoon, heel en veilig zijn. Dit houdt in dat zolang het toestel altijd 

schoon is, goed in de verf zit, goed functioneert en voldoet aan de 

geldende veiligheidseisen, de gemeente een dikke 10 als rapportcij-

fer krijgt en het onderhoudsniveau 100% is.  

Er kan van uitgegaan worden dat de werkzaamheden die ervoor 

zorgen dat een toestel veilig is, ook (maar beperkt) zorgen voor heel-

heid en schoonheid. Dit niveau is vergelijkbaar met een 60%, net iets 

meer dan veilig. 

Het landelijke gemiddelde ligt rond de 65-75%. Leiderdorp kan met de 

huidige budgetten en inventaris een onderhoudsniveau van 60% be-

reiken  

4.3.2. Beheer 

Onder beheer vallen alle activiteiten met betrekking tot speelvoorzie-

ningen die niet bij onderhoud of beleid horen. Dit zijn onder andere 

het opstellen van beleid, beheer en onderhoud, het maken van ont-

werpen en bestekken, het aansturen van onderhoud, het beheren 

van gegevens, het verzorgen van inspraak en het afhandelen van 

klachten. Veel van deze activiteiten vinden op kantoor plaats en re-

sulteren in kosten voor uren. Hierdoor zijn deze kosten minder zicht-

baar. Toch zijn dit onmisbare schakels in het geheel. Zonder deze ac-

ties wordt immers geen uitvoer gegeven aan het gestelde beleid en 

worden bestaande voorzieningen niet onderhouden. Ook periodieke 

controles van de speeltoestellen, waarvan de resultaten worden 

vastgelegd in logboeken, maken onderdeel uit van het beheer. Er 

moet rekening gehouden worden met beheerkosten die circa 2,5% 

van investeringswaarde van de speeltoestellen en ondergronden be-

draagt, exclusief de uren voor participatie.  

4.3.3. Financiering 

Bij het vaststellen van de budgetten voor aanleg, onderhoud, beheer 

en vervanging van speelvoorzieningen zal er gezocht moeten wor-

den naar de juiste onderlinge verhouding tussen deze posten. Indien 

dit niet het geval is, zullen bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe 

speelplekken de onderhoudskosten steeds verder stijgen, zonder dat 

daarvoor budget aanwezig is en dus de staat van onderhoud en de 

veiligheid afneemt. De onderhouds-, beheer- en vervangingsbudget-

ten moeten daarom aangepast worden nadat er extra of duurdere 

speeltoestellen zijn geplaatst of speeltoestellen zijn verwijderd. 
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4.3.4. Centraliseren van plekken 

Uit de speelruimteanalyse blijkt dat het aantal speelplekken terugge-

bracht kan worden. Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase betreft 

het niet meer vervangen van toestellen op locaties. In tweede instan-

tie wordt speelruimte gecentraliseerd. Deze slag zou verbetering van 

centraal gelegen speelruimte inhouden, waarna alsnog een aantal 

plekken kunnen komen te vervallen.  

Deze omvorming kost een investering die snel uitgevoerd zou kunnen 

worden, maar gezien de financiële situatie waarschijnlijk op een lan-

ge termijn via het reguliere budget gerealiseerd moet worden. Op 

termijn zullen er minder plekken zijn en zullen de voorzieningen meer 

gecentraliseerd staan.  

Onderhoud kan daarmee sneller en effectiever plaatsvinden. Boven-

dien kunnen toestellen op deze plekken duurzaam worden ingekocht 

(duurzaam met lange levensduur en onderhoudsarm) waardoor de 

gemiddelde levensduur nog verder toe zou kunnen nemen naar wel 

18 tot 20 jaar. 

 

Beleidsuitgangspunten ambitie 3. Veilige instandhouding formele speelruimte 

 

11. De gemeente zorgt voor tijdig en goed onderhoud en vervanging van speel-, 

sport- en ontmoetingsruimte. 

12. De gemeente toont aan dat zij voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen en 

kan aantonen dat zij alles in het werk heeft gesteld om de toestellen veilig te 

plaatsen en in stand te houden. 

13. De gemeente hanteert een gemiddelde levensduur van minimaal 14 jaar voor 

de toestellen en stemt het onderhoudsniveau (65%)7 daarop af. 

14. Ambitie om informele speelruimte aan te bieden wordt regelmatig met de be-

trokken afdelingen afgestemd. 

15. Er komt geen nieuwe speelruimte zonder instandhoudingbudget.  

16. Het speelruimteplan wordt verder uitgewerkt in een gestructureerd beheer- en 

onderhoudsplan. 
 

 
 

 7 ingevoegd voor witregel in inhoudsopgave  

                                                   
7 Er kan van uitgegaan worden dat de werkzaamheden die ervoor zorgen 

dat een toestel altijd veilig is, ook zorgen voor een bepaalde mate van heel-

heid en schoonheid. Het onderhoudsniveau is dan circa 60%. Worden daar-

naast meer werkzaamheden gedaan om het toestel heel en schoon te hou-

den, dan kan dit onderhoudsniveau toenemen tot 70%. 
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DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE  
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5. ANALYSE SPEELRUIMTE 

5.1. Leeswijzer analyse Speelruimte 
In de analyse worden de geformuleerde beleidspunten vertaald naar 

de situatie in de verschillende buurten van de gemeente. 

5.1.1. Bij het lezen van de analyse 

Aangeraden wordt om bij het lezen van de analyse het wijkoverzicht 

uit Bijlage VI, de tabel met speelplekken uit Bijlage VII en de kaart uit 

Bijlage XI erbij te houden.  

In de tekst staan de speelpleknummers tussen haakjes [***]. Dit zijn de 

nummers van de huidige speelplekken. Deze corresponderen met de 

speelpleknummers op de kaarten. Daarnaast staan er aanduidingen 

als [Z **] in de tekst. Dit zijn de nieuwe plekken/zoekgebieden. 

Verder zijn met [M **] de voorgestelde maatregelen ter verbetering 

van de informele speelruimte aangeduid. 

5.1.2. Leeftijden en termen 

In de tekst wordt gesproken over drie leeftijdscategorieën zoals ook 

beschreven in het beleidsplan: 

kinderen = van 0 tot en met 5 jaar 

jeugd(igen) = van 6 tot en met 11 jaar 

jongeren = van 12 tot en met 18 jaar 

5.1.3. Kinderaantallen en prognoses 

Uit de Gemeentelijke Basis Administratie blijkt dat op 26 mei 2012 in 

Leiderdorp 5.572: 0- tot en met 18-jarigen woonden: 1.641 kinderen, 

1.895 jeugdigen en 2.036 jongeren. Naar inschatting aan de hand 

van de huidige aantallen per categorie zal de komende zes jaar het 

aantal kinderen en jeugdigen afnemen en het aantal jongeren lang-

zaam toenemen tot 2.185 (=1.895+2.036/7).  

Gezien er in eventuele nieuwbouw waarschijnlijk meer jonge gezinnen 

komen, is in die buurten een toename aan kinderen te verwachten. 

Per speelbuurt voor kinderen, of buurt voor jeugd en jongeren, is re-

kening gehouden met een prognose: het aantal blijft gelijk of neemt 

af of toe. Hierop is het voorzieningenniveau voor de komende tien 

jaar afgestemd. 

5.1.4. Onderverdeling buurten 

Bij het opstellen van de analyse is zoveel mogelijk rekening gehouden 

met de buurtindeling en naamgeving zoals die in gemeente Leider-

dorp gehanteerd worden. Voor de doelgroep kunnen grenzen van 

buurten overigens heel anders liggen; naast harde grenzen zoals we-

gen, watergangen en grote groengebieden, zijn ook sociale of ge-

voelsmatige barrières belangrijk. Door de rondgangen met de jeugd 

is een beeld van deze grenzen verkregen. Door bovengenoemde in-

deling is het mogelijk dat enkele, in de analyse gehanteerde grenzen 

iets anders lopen dan verwacht. 

Soms is het nodig om meer buurten te beschrijven in één blok. Deze 

zogenoemde speelbuurten ontstaan doordat de ruimtelijke opbouw 

verschilt, er een drukke weg of watergang ligt of er een sociale barriè-

re is. Dit zijn vaak grenzen die door ouders ook als fysieke grenzen 

meegegeven worden aan de kinderen en jeugdigen bij het zelfstan-

dig spelen. De jeugd moet vaak binnen deze speelbuurten blijven. 

5.1.5. Tekstwolken naast de tekst 

In de linkerkantlijn staan tekstwolken. In deze wolken staan opmerkin-

gen die de jeugd maakte tijdens de rondgangen, op de internet-

enquête en op de buurtplattegronden. Ook zijn dit reacties uit de 

jongerenpeiling, de reacties uit het Lokaal jeugdoverleg en de en-

quêteformulieren. De wolkjes hebben betrekking op de wijk, speelplek 

en/of het aspect dat daarnaast wordt beschreven. 

 
Een rondgang 

" voorbeeldtekst " 

Eronder de herkomst 
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Als er verder nog nuttige of leuke reacties zijn in de internet-enquête 

waarvoor naast de tekst geen ruimte is, staan deze onder de tekst.  

 

11 Jongen (11) speeltuin agter mijn huis verstopertje voetbal verbot vor de spiltuin agter mijn huis 

10  Meisje (10) achter bij ons is een speeltuin ja soms vind ik 

het leuk daar spelletjes doen 

soms bij onze school is er een klimmerek en een hooge een lage 

en meeste kinderen gaan op de hogen en soms maken we ruzie en 

dat vind ik wat minder fijn en somige speeltuine zijn zaai want 

dan heb je wijnig speelplek of er zijn geen grote klimrekken en  

5.1.6. Secundaire speelplekken 

In de analyse worden plekken aangeduid als secundair. Secundair 

betekent dat de speelplek of een aantal speeltoestellen op een 

speelplek geen functie (meer) heeft in het openbaar speelvoorzie-

ningenniveau. 

Toestellen kunnen blijven staan totdat ze aan vervanging toe zijn. Het 

kan ook zijn dat gezien de kosten de secundaire toestellen verwijderd 

moeten worden of ergens anders herplaatst worden om invulling te 

geven aan het openbaar speelvoorzieningenniveau. Een voordeel 

van het langzaam verwijderen van speeltoestellen is dat deze langer 

ter beschikking van de doelgroep blijven. Een nadeel is dat één of 

een enkel toestel dat niet uitgebreid onderhouden wordt een nega-

tieve invloed kan hebben op het aanzicht van de openbare ruimte. 

Het in één keer verwijderen van alle secundaire toestellen is organisa-

torisch het eenvoudigst en voorkomt dat er iedere keer opnieuw uit-

leg moet worden gegeven aan bewoners en de doelgroep.  

 

Wanneer de toestellen door het secundair worden van een plek ver-

wijderd worden, is het erg belangrijk dat er een bespeelbare ruimte 

achterblijft die niet wordt gebruikt voor parkeren, siergroen of om 

honden uit te laten. Zeker in de buurten waar op langere termijn weer 

een hogere kinderdichtheid is te verwachten, is het van belang dat 

deze ruimten als informele speelruimte beschikbaar blijven. Dit zou 

kunnen worden vastgelegd in het bestemmingsplan maar ook door 

de wijze van (her)inrichting. Door een aantrekkelijke informeel be-

speelbare ruimte met speelprikkels te maken, is het duidelijk dat er 

gepeeld kan (blijven) worden. 

 

 

  

 
Secundaire plek 
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5.2. Speelruimte in Leyhof 
In Leyhof wonen circa 140 kinderen (0 tot en met 5 jaar), 275 jeugdi-

gen (6 tot en met 11 jaar) en 300 jongeren (12 tot en met 18 jaar). 

Naar verwachting zal het aantal kinderen en jeugdigen de komende 

jaren verder afnemen en het aantal jongeren toenemen tot circa 

320.  

Zoals in Bijlage VI te zien is, zijn het aantal plekken en toestellen per 

kind en het aantal toestellen per plek hier het laagst van Leiderdorp. 

5.2.1. De kinderen in Leyhof 

Tijdens de rondgang en op de enquêteformulieren werd door kin-

deren, jeugd en ouders aangegeven dat de Schildwacht de meest 

gevaarlijke straat is en daarmee ook de speelplek aan de Jacoba 

van Beierenlaan [040]. Wellicht is het mogelijk na te gaan in hoeverre 

werkelijk gevaarlijke situaties zich voordoen en hoe de verkeerssituatie 

verbeterd zou kunnen worden. 

 

Voor de kinderen is de hoeveelheid informele speelruimte variërend 

per straat maar in het algemeen voldoende. Zo hebben bijvoorbeeld 

de Elisabeth van Engelandlaan en Jacoba van Beierenlaan brede 

stoepen, biedt het Burchtplein veel mogelijkheden tot informeel spel 

en zijn er verspreid groenstrookjes en rustige straten waar gespeeld 

kan worden. 

Uit de enquêteformulieren komt een gevarieerd beeld ten aanzien 

van de vraag naar speelplekken naar voren; op de meeste wordt 

specifiek aangegeven dat er een tekort is, uit andere lijkt naar voren 

te komen dat er voldoende speelplekken zijn. Dit komt overeen met 

de analyse van waar de kinderen wonen. 

 

Voor de kinderen is het opvallend dat rondom de speelplek aan de 

M. van Oostenrijklaan [038 A] slechts 2 kinderen van 0 tot en met 5 

jaar blijken te wonen en slechts 5 rondom de speelplek in het noorden 

bij aan de Dijkwacht [039] (huisnummers 144-184). 

Aan de Jacoba van Beierenlaan 2 t/m 160 + 1 t/m 99 plus Poortwacht 

28-69 is een ‘witte vlek’ in zelfstandig bereikbare speelplekken voor de 

bijna 40 kinderen die daar wonen. 

Voor een duurzaam beeld met een goede spreiding en rekening 

houdende met de afname van het aantal kinderen en jeugdigen 

wordt voorgesteld: de speelplekken [037], [040] en [041] en [042] spe-

cifiek voor kinderen in te richten, de speelplekken [039] en [038 A] als 

secundair aan te wijzen en een speelplek voor kinderen te realiseren 

in de groenstrook [Z 1]. Daarmee wordt dan ook invulling gegeven 

aan de diverse verzoeken op de enquêteformulieren. 

 
Brede stoepen 

 

 

-maar deze ligt dermate bij een gevaarlijke 

weg, te weten de schildwacht, waar als nog 

steeds als “gekken” gereden wordt.- 

Enquêteformulier [040] 

“Ik voetbal daar [040] altijd maar dat mag vaak 
niet van die mensen die daar wonen, maar als ik 

naar dat voetbalveld aan de weg [038 B] ga 
kom ik altijd onder de poep thuis en de bal ligt 

altijd in het water” 

Internetenquête  
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5.2.2. De jeugd in Leyhof 

De jeugdigen vinden hun informele speelruimte voornamelijk op de 

randen van de wijk: in de groenstroken bij de Dijkwacht worden hut-

ten gebouwd, in de zomer zwemmen ze in de Dwarswatering (‘Ik wil 

daar graag een zwemvlonder’) en gaan ze ook zelfstandig naar De 

Bloemerd en het schoolplein bij ‘t Bolwerk/Hobbit. Over voetballen in 

de buurt zelf vertellen en schrijven ze dat ze regelmatig weggestuurd 

worden. 

4 van de speelplekken in Leyhof zijn medegeschikt voor de circa 275 

jeugdigen. Uit de rondgangen blijkt dat jeugdigen (uit de boven-

bouw) de speelplekken aan de M. van Oostenrijklaan [038 A], de Ja-

coba van Beierenlaan [040] en de Beatrijs van Vlaanderenplaats 

[042] eigenlijk saai vinden. De belangrijkste plek voor hen is het voet-

balveld aan de Dwarswatering [038 B]. Deze vinden ze onvoldoende 

ingericht en te slecht onderhouden. 

Aangezien het aantal jeugdigen de komende jaren zal afnemen van 

275 tot circa 150, wordt voorgesteld om met twee goed ingerichte 

speelplekken te voorzien. Het beste ten aanzien van ligging en ruimte 

komen daarvoor in aanmerking het trapveld aan de Dwarswatering 

[038 B] en de voorgestelde speelplek in de groenstrook [Z 1].  

Daarbij zou het trapveld [038 B] in aanmerking moeten komen voor 

verbetering van de bespeelbaarheid, bijvoorbeeld door kunstgras en 

het weren van honden(poep). 

 

leeftijd Welke speelplek vind je het leukst? Geef ons jouw advies! 

10 Jongen  de speeltuin met 1 klimrek, bij schildwacht en jacoba van beie-

renlaan, op de hoek. Ik voetbal daar altijd maar dat mag vaak 

niet van die mensen die daar wonen, maar als ik naar dat voet-

balveld aan de weg ga kom ik altijd onder de poep thuis en de 

bal ligt 

Het voetbalveld wat aan de weg in de leyhof ligt 

daar moet asfalt komen met een hek erom, meer 

hoeft niet want daar kan je dan van alles op doen. Ik 

ben die stront zat !!! 

9 Meisje speeltuintje aan de lentekade blauwe.  

Leuk maar kan leuker. Schommelen  

Hang netten zoals in de bloemert, 

8 Meisje OP het schoolplein van het Bolwerk Bij ons in de speeltuin op de dijkwacht mogen wel 

meer toestellen voor mijn leeftijd. Ik wik graag een 

schommel en wip en de rekstokken en een plekje om 

te zitten huisje 

10 Jongen een gras veldje vlak bij een soort van omgekeerde u flat. Als je 

een beetje doorloopt is er een soort pleintje waar je ook leuk 

kan voetballen tegen een muur aan met een boom en twee 

prullenbakken als pallen. 

een euke buurt waar je goed kan verstoppen en een 

pleintje om te voetballen en splletjes te doen. 

11 Meisje ik ga meestal naar het burchtplein, dat vind ik niet de leukste 

speelplek, meestal doen we daar verstoppertje of gewoon 

overschoppen 

dat die mensen die hamgen het netjes achter moe-

ten laten! 

10 Jongen de straat,nee,voetballen meer speeltuinen voor kinderen 

9 Meisje naar het veldje voor mijn deur en daar speel ik verstoppertje Klimreken duikelreken schommels een wip 

9 Meisje Naar het gras veldje voor mijn deur.  

En daar speel ik tikkertje. 

Touwen om touwtje tespringen. Een klimrek in de 

voorm als een appel. Schommels en duikel-rek. hoc-

key veld. 

10 Jongen de natuurspeeltuin we maaken er hutten  er mogen aleeng kinderen komen van 4 tot 38 

11 Jongen op de schildwacht daar voetballen we vaak dat het wel veilig en stevig is 

9 Meisje bij mij voor de deur  

9 Meisje bij mij voor de deur glijbaan schomel kopelrek boomhut 

  

 
Water voor doelen [038B] 
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5.3. Speelruimte in Buitenhof  
Gezien de stedenbouwkundige opbouw, maar ook uit de reacties 

tijdens de rondgangen met de jeugd en via de internetenquête blijkt 

dat Buitenhof-Midden/West en Buitenhof-Oost/Zuid samen een 

speelwijk vormen. 

Gezien de kinderaantallen, de leeftijd en de opbouw van de wijk 

wordt ingeschat dat in Buitenhof de komende jaren het aantal kin-

deren iets afneemt, het aantal jeugdigen sterk afneemt en het aantal 

jongeren de komende 6 jaar eerst toeneemt en daarna weer daalt. 

Buitenhof Huidig Inschatting  

over 6 jaar 

Inschatting  

over 12 jaar 

0 t/m 5 jaar 293 250 8 ? 

6 t/m 11 jaar 382 293 250 

12 t/m 18 jaar 399 439 355 

5.3.1. De kinderen in Buitenhof 

Voor de kinderen is er over het algemeen voldoende informele speel-

ruimte te vinden in de tussenpaden, op de rustige straten, op de 

stoepen en grasveldjes. De drukkere straten zijn voor de kinderen 

minder geschikt. 

De kinderen in Buitenhof Midden/West hebben in de huidige situatie 

11 speelplekken (mede) ter beschikking en daarnaast nog de speel-

plek op het speeleiland [031]. Gezien het aantal kinderen en de richt-

lijnen voor speelruimte zou voor hen met circa 6 goed verspreide 

speelplekken een duurzaam beeld kunnen worden bereikt.  

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat rondom de 

speelplekken aan de Tinnegieter [025 A] nu meer dan 25 kinderen 

wonen en aan de Lentekade [035] meer dan 30. Voorgesteld wordt 

om deze speelplekken specifiek voor kinderen ingericht te houden. 

Rondom de andere speelplekken wonen ook circa 25 kinderen, maar 

deze plekken hebben overlappende actieradius. 

Op basis van ligging in de wijk, verdeling van de kinderen, huidige 

inrichting en potentie wordt verder voorgesteld met de speelplekken 

aan de Neptunus [029] de Dwarstocht [028], het Klerkenhof [032 A], 

het Poortershof [034], de Middentocht [036] en de Buitenhof-

laan/Buitenhofeiland [031] te voorzien in speelruimte voor kinderen. 

De speelplekken aan de Wagenmaker achter nr. 25 [026], de Jonker-

hof [027],, het Kloosterhof [030] en het Prinsenhof [033] worden daar-

mee secundair en zouden informeel bespeelbaar heringericht kunnen 

worden. 

 

De kinderen in Buitenhof Oost/Zuid hebben de beschikking over 9 

speelplekken en met 3 tot 4 goed verspreid liggende plekken kan een 

duurzaam beeld worden bereikt. 

 

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat rondom de 

speelplekken eigenlijk nergens 15 kinderen wonen. Zo wonen rondom 

de speelplek aan de Steve Bikoplaats achter nr. 4 [043] 7 kinderen, 

aan de Bernard Zweersstraat [060] nog geen 10 kinderen, nabij het 

Jan de Hartogplein [045] en Hella Haassestraat [046] samen bijna 20 

kinderen, nabij de Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 [044] 12 kin-

deren, nabij de Willem van Otterloostraat [047] 13 kinderen, nabij het 

Jan Wolkerspad [049] 13 en aan het Cees Nooteboompad [050] 14 

kinderen. 

                                                   
8 In periode 2006-2012 trend -23%, voor 2012-2018 trend ingeschat op -15% 

 

"- speeltuin in onze straat (Dwarstocht) 

met mijn zusje (3 jaar), schommelen, op 

de glijbaan en het klimrek, met een bal 

spelen” 

internet-enquête 

“Van het speeltuintje achter mijn huis, 

dat onlangs is opgeknapt, wordt veel ge-

bruik gemaakt. 

De Jan de Hartogplein is op zich niet erg 

kinderrijk en heeft volgens mij voldoende 

aan bovengenoemd speeltuiintje [045].” 

enquêteformulier 

Er ontbreekt een speeltoestel die 

het schieten van voetballen in onze 

tuin blokkeert! 

Enquêteformulier [028] 
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Gezien de ligging in de buurt, de grootte en de huidige inrichting van 

de speelplekken wordt voorgesteld om voor de kinderen ingericht te 

houden de speelplekken aan de Buitenhoflaan/Buitenhofeiland [031], 

het Jan de Hartogplein [045], de Willem van Otterloostraat [047].  

De speelplekken aan de Steve Bikoplaats achter nr. 4 [043], de Bern-

hard Haitinkstraat achter nr. 1 [044], de Hella Haassestraat [046], het 

Jan Wolkerspad [049], het Cees Nooteboompad [050] en de Bernard 

Zweersstraat [060] worden daarmee secundair voor kinderen en kun-

nen informeel bespeelbaar heringericht. 

5.3.2. De jeugd in Buitenhof 

Uit de rondgangen met de jeugd en de reacties via de interneten-

quête blijkt dat Buitenhof-Midden/West en Buitenhof-Oost-Zuid samen 

een speelwijk vormen. Daarbij heeft het schoolplein ‘t Bolwerk/Hobbit 

een centrale belangrijke functie voor het spelen, ook in de weeken-

den en vakanties.  

Ook kent de jeugd de natuurspeeltuin in De Bloemerd, hoewel dit iets 

het minder het geval lijkt te zijn dan voor de jeugd uit in Leyhof. 

Uit de rondgangen, maar ook uit reacties via de internetenquête blijkt 

dat het informeel spelen van de jeugd prima kan plaatsvinden in de 

diverse bosschages, de grasveldjes en op de rustigere straten en par-

keerpleintjes. Een groot probleem is (ook in deze wijk) de overlast van 

hondenpoep. 

 

Voor de 390 jeugdigen in Buitenhof zouden er circa 5 geschikte speel- 

en voetbalplekken moeten zijn. Er zijn 10 speelplekken die mede) ge-

schikt zijn voor jeugdigen. Daarvan zijn er enkele met een eenvoudig 

speeltoestel mede geschikt voor jeugd. Tijdens de rondgangen wer-

den die speelplekken steevast aangeduid als ‘saai’. 

Daarnaast zijn in Buitenhof-Midden/West 3 voetbalplekken aanwezig: 

aan de Olieslager [025 B], aan het Klerkenhof [032 A], aan het Nie-

vaartpad [032 C]. 

In Buitenhof-Oost-Zuid is (slechts) één voetbalplek aanwezig aan de 

Willem van Otterloostraat [047] . Dat verklaart wellicht waarom juist in 

Buitenhof-Oost-Zuid op meerdere enquêteformulieren aangegeven 

wordt dat voetballen op een speelplek overlast veroorzaakt. 

 

Voorgesteld wordt om op het speeleiland [031] een centrale aantrek-

kelijke speelplek met uitdagende toestellen voor jeugd te realiseren. 

Verder heeft de huidige inrichting van het schoolplein aan de Kler-

kenhof [032 A] een belangrijke functie voor de jeugd. Daarnaast kun-

nen dan de huidige voetbalplekken [025 B], [032 C] en [047] verbe-

terd en aangevuld worden met toestellen voor jeugdigen. Het is wen-

selijk dat de voetbalkooi [032 C] een verbeterde ondergrond krijgt. 

De toestellen die eigenlijk net niet interessant zijn voor de jeugd om-

dat ze op een gecombineerde of te kleine plek staan zoals [028], 

[035], [036], [045], [048] en [050], worden daarmee secundair. Eventu-

eel kunnen deze herplaatst worden op de genoemde centrale plek-

ken voor de jeugd. 

 

leeftijd Welke speelplek vind je het leukst? Geef ons jouw advies! 

9 Jongen het schoolplein van het bolwerk in de pannakooi. we 

voetballen daar altijd. en de basket-korf is ook leuk. 

tussen mijn huis en het schoolplein is een drukke straat. de 

Haarlemmerstraat 

9 Meisje in de speeltuin trapolines en schomels 

9 Jongen Het gras veldje bij de mollen. Ikhoef allemaar over-

testeken en dan ben ik er al. Daar voetbal ik en speel 

tikkertje. 

Kopeltje duik rek.Maakt niet uit waar 

 
saai 

 
Kaal gespeeld [025] 

Doordat men iedere dag voetbalt in deze klei-

ne speeltuin gaat het hekwerk los zitten en 

het groen wordt platgetrapt … 

De kinderen zijn van mening dat er te weinig 

plekken zijn waar ze kunnen voetballen, er lijkt 

behoefte aan ‘niet ingevulde’ speelruimte waar 

ze werkelijk ‘de ruimte’ hebben.  

Enquêteformulier 

Prettig is het als de voetbalkooi [032 C] 

een andere bodembedekking krijgt, nu 

… voetballen ze liever in de speeltuin aan 

de Dwartocht. enquêteformulier 

“bij ons achter is een plijntje en een 

speeltuin in de speeltuin speel ik niet maar 

op het pleindje korfballen ik.’  

internet-enquête meisje 9 jaar 
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10 Jongen schoolplein v an het bolwerk een voetbal veldje met gras 

9  Meisje Schoolplein van het bolwerk. ik ga in de panakooi en 

spelen in de speeltuin. 

het is altijd druk op de van der havelaan.die laan ligt op weg 

naar school. 

9 Meisje - speeltuin in onze straat (Dwarstocht) met mijn 

zusje (3 jaar), schommelen, op de glijbaan en het 

klimrek, met een bal spelen 

- Natuurspeeltuin in De Bloemerd 

- Aparte voetbalveldjes, want nu voetballen de jongens in 

onze buurt altijd in de speeltuin voor de deur, en dan is het 

niet fijn en niet veilig om daar gewoon te spelen. 

- Een grasveld (verboden voor honden) met speeltuinspullen 

erop 

11 Jongen speeltuin Tinnegieter 

Leuker: natuurspeeltuin Bloemerd 

straat: tikkertje, schommelen, verstoppertje 

natuur speeltuin: hutten bouwen 

vieze houtsnippers in speeltuinen weg. 

nieuw speelattributen 

hekken om voetbalvelden ivm hondenpoep  

8 Jongen - in de straat  

- leukst: schoolplein 

- straat: voetballen , tikkertje, steppen,  

schoolplein: fietsenoetballen 

meer voetbalvelden zonder hondenpoep 

houtsnippers uit speeltuin 

8 Meisje ik ga vaak naar de speeltuin bij ons in de buurt daar 

speel ik vaak met mijn vrindinen dan speel ik soms wc 

tikkertje en vies en lekkertje 

een hockeyveld  

8 Jongen voetbal veld goals gras veld 

8 Meisje het pleintje daar springtouw ik. 

het grint daar voetal ik met vrienden 

een speelveld zonder een balkon en geparkeerde 

autô s 

9 Jongen de speltuin acht en ben er bijna elke avond en voetbal  een klein voetbalveldje er bij 

9 Meisje De speeltuin achter mijn huis.Maar het pleintje ach-

ter mijn huis is ook leuk.In de speeltuin staat een 

enorm speeltoestel.Ik ga vaak van de glijbaan af.Of 

ik ga schommelen(als mijn zusje niet op de schommel 

zit!). 

Soms ga ik op de koprolstang. 

koprolstang,schommels,glijbanen,pleintje,groot speeltoe-

stel,iets om aan te slingeren,klimboom(waar je een boomhut 

in kan bouwen). 

9 Meisje bij ons achter is een plijntje en een speeltuin in de 

speeltuin speel ik niet maar op het pleindje korfballen 

ik. 

er moeten wel natur gebieden blijven 

9 Meisje De speeltuin achter ons huis niet voetbalen in een speeltuin 
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5.4. Speelruimte in Binnenhof en De Bloemerd 
Binnenhof is duidelijk een wijk waar de aanvankelijke kinderdichtheid 

uit de jaren 70 en 80 sterk teruggelopen is. Gezien de kinderaantallen, 

de leeftijd en opbouw van de wijk wordt ingeschat dat in Binnenhof 

de komende jaren de aantallen ongeveer gelijk blijven maar dat de 

kinderen in de loop van de jaren in verschillende delen van de buurt 

zullen wonen door komst van jonge gezinnen.  

Omdat De Bloemerd geen woonwijk is, zijn hiervan geen kinderaan-

tallen. De speelplekken De Bloemerd [062] en [062] en de natuur-

speeltuin zijn het beste in te delen bij de naastliggende wijk Binnen-

hof. Deze speelplekken hebben een belangrijke bovenwijkse functie 

voor heel Leiderdorp en worden in hun huidige inrichting voor jeugd 

en jongeren aangewezen. 

5.4.1. De kinderen in Binnenhof 

Doordat er redelijk veel straten doodlopend zijn en er diverse achter-

paden zijn en de meeste woningen een tuin hebben, is er voldoende 

informele speelruimte voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar te vinden.  

De 75 kinderen hebben 7 speelplekken ter beschikking.  

Deze speelplekken zijn vrijwel hetzelfde van opzet: een hofje met een 

wipveer, huisje/glijbaan en een enkel groter toestel zoals een 

schommel of klimrek. Gezien de ligging van de plekken hebben deze 

voornamelijk een functie voor de direct aanwonende kinderen. 

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat rondom de plek 

aan: de Luykendreef achter nr. 12 [051] 12 kinderen wonen, Vossius-

laan [054] 11 kinderen, Spiegheldreef [055] 15 kinderen, Huygensdreef 

[056] 9 kinderen, Huygensdreef [057] 5 kinderen, Camphuysendreef 

[058] 13 kinderen en de Oltmansdreef [059] 9 kinderen. 

Gezien het aantal kinderen en de oppervlakte van de wijk zou met 

twee goed verspreide aantrekkelijke speelplekken voorzien kunnen 

worden in de richtlijnen voor speelruimte. Voorgesteld wordt om de 

meest aangewezen plek daarvoor, het Van Alphenplein [053] ook 

voor kinderen te gaan inrichten. 

Verder kan overwogen worden na te gaan of het gedeelte van het 

schoolplein van de Schakel niet als tweede openbare speelplek voor 

kinderen zou kunnen worden opengesteld en ingericht. Gezien het 

gesloten karakter van dit ommuurde schoolplein wordt ingeschat dat 

dit niet haalbaar is.  

Voor een goede verspreiding wordt daarom voorgesteld de speel-

plek aan de Huygensdreef [056] voor kinderen ingericht te houden, 

mede omdat deze het meest open is voor omliggende straten.  

Daarmee worden als informeel in te richten secundaire speelplekken 

aangewezen de Luykendreef achter nr. 12 [051], de Vossiuslaan [054], 

de Spiegheldreef [055], de Huygensdreef [057], de Camphuysendreef 

[058] en de Oltmansdreef [059]. 

5.4.2. De jeugd in Binnenhof 

Uit de rondgang en de internet-enquête blijkt dat de jeugdigen van 6 

tot en met 11 jaar in Binnenhof eigenlijk door de hele buurt kunnen 

komen, op straat en in de hofjes kunnen spelen, De Bloemerd kennen 

en er naar toe gaan en dat in de buurt hier en daar wel een hut kan 

worden gebouwd. 

Ze hebben enkele speeltoestellen zoals schommels en draaitoestel ter 

beschikking op de speelplekjes die ze niet echt aantrekkelijk vinden. 

Het belangrijkste voor hen is het voetbal, maar een plek waarvoor ze 

interesse hebben, dat is het voetbalveld op het Van Alphenplein 

[053]. Voorgesteld wordt om dit plein te verbeteren met enkele (her-

plaatste) speeltoestellen voor de circa 75 jeugdigen. 

  

 

 
Het trapveld [053] 

"ik speel overal en nergens meestal 

hang ik een beetje rond en soms fiets 

ik en soms skate ik hangt er van af" 

internet-enquête 

“Ik speel in een speeltuin waar ze een 

voetbal kooi hebben” 

enquêteformulier 

“ik speel overal en nergens 

meestal hang ik een beetje 

rond en soms fiets ik en soms 

skate ik hangt er van af” 

enquêteformulier 



OBB Ingenieursbureau 740.03 © 41 
Spelend door de tijd; speelruimteplan Leiderdorp 

versie d.d. 23-8-13  

5.5. De speelruimte in Winkelhof 
De net 50 kinderen van 0 tot en met 5 jaar in Winkelhof hebben drie 

speelplekken.  

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt in Winkelhof precies 

de helft van de 50 kinderen van 0 tot en met 5 jaar, de helft van de 

30 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en de helft van de 45 jongeren 

van 12 tot en met 18 jaar jaar ten noorden en ten zuiden van het win-

kelcentrum te wonen.  

Voor alle leeftijdscategorieën is voldoende informele speelruimte te 

vinden in de hofjes en pleintjes. Om invulling te geven aan de richtlij-

nen voor formele speelruimte is het voldoende om de speelplekken 

aan het Dubloen via het pad naast nr. 19 [063] en de Florijn [064] voor 

kinderen ingericht te houden.  

Rondom de speelplek aan de Schelling [066] wonen 8 kinderen. Deze 

plek kan als informele bespeelbare ruimte worden heringericht zonder 

speeltoestellen. 

 

De jeugd en jongeren kunnen redelijk goed naar de speelplekken in 

Kerkwijk en eventueel andere naastliggende wijken. Zo worden in de 

internetenquête speelplekken in Voorhof en Buitenhof-Oost/Zuid 

genoemd. 

 

leeftijd Welke speelplek vind je het leukst? Geef ons jouw advies! 

5 Meisje Speeltuintje tussen Florijn en Karolusgulden. De glijbaan en het 

duikelrek zijn erg leuk en de bosjes om in te spelen. Alleen zijn 

de houtsnippers op de grond erg vies. (Zeker met de honden en 

kattenpoep en plas, zegt mama) Misschien mooie en zachte 

tegels 

Let op de hangjeugd hier in de buurt9.  

9 Jongen in de speeltuin bij ons in de beurt daar spelen we meesstal 

voetbal 

Nou het mag niet vervuild worden door jongens die 

ouder zijn dan 18 en de kinderen moeten veilig kunnen 

spellen en het belangrijkst dat het goed gebouwd is en 

je moet kunnen schommellen en glijden en slingeren en 

klimmen en kunnen tafel tennissen en kun 

11 Meisje Ik speel haast nooit buiten, ik ga meestal naar het winkelhof,of 

op het schoolplein hangen met vrieden ofzo, 

Een voetbalveld ofzo. 

10 Jongen RCL voetballen voetbalvelden 

11 Jongen die dicht bij de muzelaan ja leuk in het klimrek en tikkertje dat ze geen glas achter laten bij de speeltuinen 

11 Meisje groene blauwe speeltuin in de muzelaan ik vind dit niet de leuk-

ste speelplek ik zit daar altijd op de schommel want er zijn gro-

te kinderen die daar hard schieten met ballen dus  

meer dingen in een speeltuin en anderen plekken voor 

hangjongeren meer voetbalkooien en meer dingen voor 

kinderen van mijn leeftijd 

10 Meisje ik ga naar speelplek in de waterbieskreek. ik vind het leuk om te 

slingeren. en ik vind het de leukste speelplek. 

ik heb geen advies. 

11 Meisje Ik hang alleen in het winkelhof ik speel niet vaak ergens. Ergens waar je kan chillen. 

10 Meisje We hebben alleen een kleine speeltuin maar die is helemaal niet 

leuk. Dus ik ga vaak met iemand op de trampoline maar een leu-

ke speeltuin zou toch fijner zijn. 

leuke speeltoestellen want nu zijn er alleen maar 

een stomme wip en een duikelrek ik wil heel graag een 

schommel  

10 Jongen de speeltuin en daar schommelen wij ook altijd Je moet schommels neer zetten  

11 Meisje ik ga naar een plek vlak bij m'n huis. ik vindt het niet de leukste 

omdat het een beetje saai is.ik ga vaak met vrienden spelen  

 

 

  

                                                   
9 Let op reactie van meisje van 5 jaar? 

“Speeltuintje tussen Florijn en Karolus-

gulden. De glijbaan en het duikelrek zijn 

erg leuk en de bosjes om in te spelen. Al-

leen zijn de houtsnippers op de grond erg 

vies. (Zeker met de honden en kattenpoep 

en plas, zegt mama) Misschien mooie en 

zachte tegels” 

internetenquête  
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5.6. De speelruimte in Voorhof 
Voorhof is een wijk waar de aanvankelijke kinderdichtheid uit de jaren 

70 en 80 sterk is teruggelopen. Gezien de kinderaantallen, de leeftijd 

en opbouw van de wijk wordt ingeschat dat in Voorhof de komende 

jaren de aantallen voor de jeugd en jongeren zullen teruglopen en 

daarna ongeveer gelijk blijven. De kinderen zullen dan wel in de loop 

van de jaren in verschillende delen van de buurt wonen door de 

komst van jonge gezinnen. 

5.6.1. De kinderen in Voorhof 

In Voorhof is voor de kinderen van 0 tot en met 5 jaar in het algemeen 

voldoende informele speelruimte te vinden in de hofjes, de rustige 

straten en de tuinen. 

De circa 135 kinderen van 0 tot en met 5 jaar hebben de beschikking 

over 15 in meer of mindere mate voor hen ingerichte speelplekken. 

Uit de overzichtstabel in Bijlage VI blijkt daarmee Voorhof de wijk te 

zijn met de meeste speelplekken per kind: gemiddeld 9 kinderen per 

speelplek en 4 kinderen per toestel. 

 

Zoals op de kaart in Bijlage IX te zien is, overlappen de actieradius van 

deze speelplekken elkaar sterk. Veel van de speelplekken voor kin-

deren liggen in hofjes zodat deze in eerste instantie alleen een functie 

hebben voor de kinderen die er direct omheen wonen. 

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat in de ‘kreken-

buurt’ circa 40 kinderen wonen, in de ‘zomenbuurt’ 30 kinderen, in de 

‘tuinenbuurt’ 25 kinderen en in de ‘kampenbuurt’ 35 kinderen. 

 

Voorgesteld wordt om voor de kinderen een echt aantrekkelijke cen-

trale speelplek in de wijk te realiseren, die echt de moeite waard is 

om met de (klein)kinderen naartoe te gaan, waar andere ouders en 

kinderen zullen zijn en het mogelijk is echt leuke speeltoestellen te 

plaatsen. Daarnaast kan dan per buurt een aantrekkelijke steunplek 

aanwezig zijn. 

 

Voorgesteld wordt om de speelplek aan het Heelblaadjespad [073] 

tussen de scholen aan te wijzen als buurtplek aangezien de route 

naar centraal gelegen scholen goed bekend is en daar voldoende 

ruimte en potentie aanwezig is. De dichtgegroeide tribune tussen het 

Heelblaadjespad en het water doet al vermoeden dat in de aanvan-

kelijke opzet van de wijk een centralere functie voor het middenge-

bied voorzien was. 

 

Als steunplekken kunnen dan voor een goede spreiding en algemene 

toegankelijkheid/zichtbaarheid het beste aangewezen en verbeterd 

worden de speelplekken aan de Lisdoddekreek [067], in De Groene 

Dolk [070] en aan de Kamperfoeliezoom/Klimopzoom [077].  

Daarnaast wordt voorgesteld de Brunelkamp tegenover nr. 10 [081] te 

verplaatsen naar de groenstrook nabij de flat Bolderikkamp-

Korenbloemkamp. Dit omdat van de kampenbuurt de meeste kin-

deren in de Bolderikkamp wonen en naar verwachting daar ook op 

termijn de meeste kinderen zullen wonen. 

 

 

 
Een ingesloten plek [080] 

 
Lekker zwerven door de buurt 

naar een schoolplein vaak naar de 

regenboog dan ga ik schommelen ik 

vind dit de leukste speelplek 

internet-enquête  
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Bovenstaande voorstellen betekenen dat als informeel bespeelbare 

ruimte secundair worden aangewezen de huidige speelplek(jes) aan 

de Bereklauwkreek [068], de Kalmoeskreek [069], de Waterbieskreek 

[071], de Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 [072], de Andoornzoom 

[074], de Hondsdrafzoom [075], de Fluitekruidzoom [076], de Dalkruid-

zoom [078], de Rozemarijntuin/Tijmtuin 19 [079], de Dragontuin [080] 

en de Brunelkamp-Ratelaarkamp [082]. 

 

 

 

 

5.6.2. De jeugd in Voorhof 

Uit de rondgangen en de internetenquêtes in de Voorhof blijkt dat 

voor de jeugd de schoolpleinen eigenlijk belangrijke speelplekken zijn. 

Wel zouden ze graag meer of betere plekken hebben om te voetbal-

len. 

Daarnaast kennen ze De Bloemerd en de skatebaan bij het zwem-

bad de Does aan de Willem-Alexanderlaan [005]. Hoewel ze erg veel 

overlast van hondenpoep ervaren, spelen ze veel in het groen, de 

straten, de achterpaden enzovoort.  

 

Tijdens de twee rondgangen door de buurt gaven de meest kinderen 

aan dat de huidige speelplekken saai en voor de kleine kinderen zijn. 

Dit komt overeen met het beeld van ingesloten kleinere speelplekken 

waar een enkel toestel voor jeugdigen bijgeplaatst is zoals een glij-

baan en duikelrek. 

 

Voor de circa 170 jeugdigen zouden er twee tot drie speelplekken 

aanwezig moeten zijn. Aangezien ingeschat wordt dat het aantal 

jeugdigen zal afnemen, wordt voorgesteld om te voorzien in de be-

hoefte aan speelplekken met een verbeterde inrichting van de 

speelplek nabij de scholen: Heelblaadjespad [073], een uitgebreidere 

inrichting van De Groene Dolk [070] (inclusief voetbalveldje) en het 

behouden van het voetbalveldje aan de Brunelkamp tegenover nr. 

10 [081]. Bij de te verplaatsen speelplek [081] hoeven naast de voet-

baldoelen niet echt veel toestellen voor de jeugd te staan. 

 

 

leeftijd Welke speelplek vind je het leukst? Geef ons jouw advies! 

10 Meisje naar een schoolplein vaak naar de regenboog dan 

ga ik schommelen ik vind dit de leukste speelplek 

Het is leuk als er een schommel, koppelduikelrek,bankjes en iets 

om op te klimmen is. 
 

  

 
Veel veldjes om te spelen 

“ Naar mijn schoolplein daar is het wel 

leuk en meestal ga ik dan met een 

vriend op de schommel en dan kletsen  

“Naar het school plein gaan. om daar te 

gaan krijten en springtouwen en nog 

meer spelletjes.” 

“Ik ga naar ales en nog wat leker 

crosen dat doe ik graag (met mijn 

fiets)” 

internet-enquête 

“ik vind dt er wel een voet-

balveltje moet zijn” 

“iets met veel lol zoals een 

voetbal goal” 

internet-enquête 
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5.7. De speelruimte in De Schansen en Baanderij 
Hoewel gescheiden door een water en zeer verschillend van opbouw 

wordt gezien de ligging en beperkte kinderaantallen de speelruimte 

van De Baanderij met die van De Schansen beschreven. In de Baan-

derij wonen verspreid net 10 kinderen, 4 jeugdigen en 14 jongeren. 

Naar verwachting zullen de kinderaantallen in deze wijk de komende 

jaren vrijwel gelijk blijven. 

5.7.1. De kinderen in De Schansen 

Tussen de flats is voor circa 100 kinderen van 0 tot en met 5 jaar op de 

brede stoepen en grasvelden wel ruimte te vinden voor informeel 

spel. Ook de galerieën en balkons hebben enige speelwaarde voor 

kinderen als het regent. Belangrijk is wel dat met name bij de uitgan-

gen de verkeersafwikkeling zodanig blijft dat er geen gevaarlijke situ-

aties ontstaan. 

Voor de kinderen wordt voorgesteld de uitgebreide inrichting van de 

speelplekken aan de Peppelschans [022 A], de Iepenschans [023] en 

de Houtschans [024 A] specifiek voor kinderen te bestemmen. 

 

5.7.2. De jeugd in De Schansen 

Tijdens de rondgang bleken de jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar 

door heel De Schansen te kunnen en te mogen komen. Op de buurt-

plattegronden wordt de Engelendaal als een barrière aangeduid en 

de (jongere) jeugd zal niet veel naar bijvoorbeeld de wijk Buitenhof 

gaan.  

Hoewel in de wijk zelf niet veel hoge bosschages (meer?) zijn om in te 

spelen en hutten te bouwen, gaan de durfals wel met vlotten de sloot 

op. Voor het voetballen kunnen de kinderen op de verschillende 

veldjes terecht. 

Uit de buurtplattegronden blijkt dat de jeugd veel speelt bij de Pep-

pelschans [022 B] en Houtschans [024 B]. Op de plattegronden wordt 

gevraagd naar voetbaldoelen, meer toestellen, maar ook eenvoudi-

ge speelaanleidingen als pleinplakkers. 

Voor de 120 jeugdigen zouden er twee goed ingerichte speelplekken 

aanwezig moeten zijn. Voorgesteld wordt om de speelplek aan de 

Peppelschans [022 B] specifiek voor jeugdigen ingericht te houden. 

Daarnaast kan dan het voetbalveld uitgebreid worden met enkele 

(te herplaatsen) speeltoestellen voor de jeugd en de voetbalmoge-

lijkheden te verbeteren door bijvoorbeeld 4 minidoelen te plaatsen 

op het asfaltveld (haaks op speelrichting) of in de nabijheid op het 

gras. Daarbij heeft het gras het voordeel dat de jongere leeftijden 

wellicht minder door de ‘grote jongens’ worden weggejaagd c.q. 

nog een andere plek hebben. 

  

 

 

 

“en leuk klimmerek en niet dat er oudere 

jongens gaan hangen en dat je alles kan doen 

dat er niet veel auto’s rijden” 

buurtplattegrond 
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5.8. De speelruimte in De Vogelwijk 
Gezien de kinderaantallen en leeftijd van De Vogelwijk wordt inge-

schat dat de kinderaantallen de komende jaren niet sterk zullen wijzi-

gen. Waarschijnlijk zullen de concentraties zich in de loop van de ja-

ren iets over de wijk verschuiven. 

5.8.1. De kinderen in De Vogelwijk 

In het algemeen is de informele speelruimte voor de circa 110 kin-

deren in De Vogelwijk beperkt tot de tuinen, achterpaden en stoe-

pen. 

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat de kinderen re-

delijk evenredig verdeeld over de wijk wonen. Met de huidige 4 

speelplekken voor kinderen wordt een goede spreiding behaald. De 

plekken zijn overigens niet echt heel aantrekkelijk voor kinderen inge-

richt. 

Voorgesteld wordt om de speelplekken aan de Sternstraat [016], aan 

de Koekoekstraat/Merelstraat [018] en de Spechtstraat [019] specifiek 

voor kinderen in te richten en aantrekkelijker te maken. Daarnaast 

kan de speelplek aan de Roerdompstraat [017] mede voor kinderen 

verbeterd worden. 

5.8.2. De jeugd in De Vogelwijk 

De informele speelruimte vinden de circa 100 jeugdigen verspreid 

door de buurten in de groenstroken en ook wel nabij het water. Tij-

dens de rondgang vertelde de jeugd dat ze de speelplekken eigenlijk 

maar saai vinden. De enige plek die hun dan nog aansprak was de 

Roerdompstraat [017 A en B], die wat excentrisch in de wijk ligt. 

Verder spelen ze door de hele wijk en gaan ook naar het schoolplein, 

met name dat van de Willem Alexanderschool. Ook komen ze wel in 

De Bloemerd en hebben de speelplekken uit het Park De Houtkamp 

een functie voor de jeugd uit De Vogelwijk. 

Voorgesteld wordt om de speelplek Roerdompstraat [017] te verbete-

ren voor de jeugd uit De Vogelwijk en De Schansen. Daarbij zouden 

dan enkele aantrekkelijke toestellen voor de jeugd her/geplaatst 

kunnen worden. 

Als optie kan overwogen worden om het schoolplein van de Prins Wil-

lem Alexanderschool voor wat betreft de speeltoestellen in het basis-

voorzieningenniveau te betrekken. Er ontstaan dan twee speelplek-

ken voor de jeugd aan weerskanten van de wijk. 

 

De paar toestellen die medegeschikt zijn voor jeugd op de speelplek-

ken aan de Koekoekstraat/Merelstraat [018] en de Spechtstraat [019] 

kunnen – via vervanging - naar gebruik door kinderen worden omge-

vormd. Deze toestellen op plekken voor kinderen hebben nauwelijks 

aantrekkingskracht op de jeugd. 

  

 

 
Foto rondgang saaaaiii 

Roerdompstraat 17B 

“ meer speel plekke wij hebben er maar een en dat is voor 

kinderen t/m 9 jaar en dat is bij mij achter in de sternstraat 

en een pleintje is daar ook maar de tegels liggen daar ongelijk 

en dan nog een geragepleintje waar we voetballen maar daar 

worden we weggestuurd” 

internet-enquête meisje 11 
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5.9. De speelruimte in Zijlkwartier 

5.9.1. De kinderen in Zijlkwartier 

Voor de circa 60 kinderen van 0 tot en met 5 jaar in Zijlkwartier is in 

diverse gedeelten beperkt informele speelruimte te vinden. De stoe-

pen zijn in het algemeen smal en in de staten wordt veel geparkeerd. 

Wel blijken de meeste kinderen te wonen in de gedeelten met tuinen 

en achterpaden. 

Rondom de speelplek aan de Van der Marckstraat [015 A] en de 3 in 

de Pinksterbloem [014 A], [014 B] en [014 C] wonen circa 45 kinderen. 

Voorgesteld wordt om de speelplek Van der Marckstraat [015 A] spe-

cifiek voor kinderen in te richten.  

De 3 speelplekken in de Pinksterbloem [014 A], [014 B] en [014 C] be-

staan slechts uit een enkele wipveer op verharding. Daar is nauwelijks 

enige speelwaarde aan toe te kennen. Voorgesteld wordt om deze 

als secundair aan te wijzen, eventueel ten guste van speelplek [015 

A].  

Rondom de speelplek aan de Splinterlaan [013] wonen in de wijk Zijl-

kwartier 12 kinderen en vanuit de wijk Ouderzorg 6 kinderen. Gezien 

de beperkte hoeveelheid informele speelruimte in deze buurt wordt 

voorgesteld de speelplek voor kinderen ingericht te houden. 

5.9.2. De jeugd in Zijlkwartier 

De circa 60 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar in Zijlkwartier hebben 

in de openbare ruimte op enkele plekken de mogelijk om hutten te 

bouwen of een balletje te trappen op straat. 

Voor deze leeftijdsgroep is er alleen het grastrapveld aan de Van der 

Marckstraat [015 B]. Dit blijkt ook wel te worden gebruikt door jeugd 

uit Ouderzorg en ook wel vanuit de Vogelwijk. 

Uit de rondgangen blijkt de jeugd ook wel de buurt uit te gaan, bij-

voorbeeld naar de Prins Willem Alexanderschool en omliggende wij-

ken.  

 

Voorgesteld wordt om na te gaan of het grastrapveld aan de Van 

der Marckstraat [015 B] verbeterd kan worden voor voetballen van 

jeugd, bijvoorbeeld door verharding of kunstgras. 

 

  

 
Speelplek??? 

 
Kaal gespeeld trapveld [015B]  

“ik ga naar geen enkie speelplek want het voetbalveld is geen gras dus het 

is moeilijk tegen de bal trappen en de speeltuin saai” 

“wij gaan vaak naar de pwa dat is een school plein.” 

internetenquête 
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5.10. De speelruimte in Ouderzorg 
Gezien de huidige opbouw van de kinderaantallen, de leeftijd en 

opbouw van de wijk blijven de kinderaantallen in Ouderzorg naar 

verwachting de komende jaren ongeveer gelijk. 

5.10.1. De kinderen in Ouderzorg 

In het algemeen is er in de tuinen, achterpaden en stoepen wel in-

formele speelruimte voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar te vinden, 

hoewel deze onder druk staat door het parkeren en het gegeven dat 

er redelijk hard gereden kan worden in de rechte straten. 

Voor de kinderen hebben de speelplekken in park De Houtkamp [021 

A] en de Kinderboerderij [021 B] een functie om met ouders te bezoe-

ken.  

Daarbij wordt opgemerkt dat de kinderboerderij eigenlijk niet in het 

basisniveau hoeft te worden betrokken; daarin kan de speelplek [021 

A] voorzien. Overwogen kan worden of het onderhoud en vervan-

ging van de speeltoestellen in de kinderboerderij ten laste van het 

budget openbare speelvoorzieningen zou moeten komen. 

Uit nauwkeurig onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat 

rondom de speelplek aan de Goudestein [009] circa 25 kinderen wo-

nen, aan het Jachtslotpad/Brittenburg [011] 40 kinderen, aan de 

Heemraadlaan [012] 60 kinderen en rond de speelplek Santhorst [020] 

circa 60 kinderen. Voorgesteld word om deze speelplekken goed in-

gericht (mede) voor kinderen te houden. 

Rondom de speelplek Nijenrode [010] wonen 12 kinderen van 0 tot en 

met 5 jaar plus. Voorgesteld wordt om deze speelplekken als informe-

le bespeelbare ruimte opnieuw in te richten. 

Rond de speelplek Bijdorp [008] wonen (nu nog) 21 kinderen. Naar 

inschatting zal in dit buurtjes het aantal kinderen afnemen. Voorge-

steld wordt om bij eventuele vervanging van de speeltoestellen goed 

na te gaan of het aantal kinderen niet nog verder is gedaald en dan 

de ruimte als informele bespeelbare ruimte opnieuw in te richten. 

5.10.2. De jeugd in Ouderzorg 

Voor de circa 210 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar is in Ouderzorg 

over het algemeen voldoende informele speelruimte aanwezig. Uit 

de rondgangen, buurtplattegronden en internetenquêtes blijkt dat 

de jeugdigen door de hele buurt mogen komen, maar ook naar de 

Vogelwijk en Zijlkwartier gaan, de speelplek in het park De Houtkamp 

[021 A] door hen gebruikt wordt en ze in het park zelf bijvoorbeeld 

hutten bouwen. 

Voor de jeugdigen zouden er 2 tot 3 speelplekken aanwezig moeten 

zijn. Aangezien ze naar het park De Houtkamp [021 A] kunnen, wordt 

voorgesteld om ten minste de voorzieningen voor jeugd aan het 

Jachtslotpad/Brittenburg [011] te verbeteren als centrale speelplek. 

Verder woont een kwart van de jeugdigen in het westelijk gedeelte 

van de buurt. zij kunnen nog in meer of mindere mate naar het gras-

trapveld aan de Van der Marckstraat [015 B]. Voorgesteld wordt om 

het grastrapveld aan de Van der Marckstraat [015 B] te verbeteren 

voor voetballen door jeugd uit Ouderzorg, bijvoorbeeld door verhar-

ding of kunstgras. 
 

leeftijd Geef ons jouw advies! 

11 Jongen  Naast het grasveldje tegenover ons huis staat een woning. De bal komt daar vaak in de tuin terecht en dat vinden ze 

niet zo leuk. Het veldje heeft veel gaten en kuilen en er lopen hier heel veel honden los. . Helaas maken ook veel jon-

gens van mijn leeftijd dingen kapot. 

7 Meisje  Ik verveel me hier vaak. Op het grasveldje wordt vaak gevoetbald door grotere jongens. Soms mag ik mee doen 

maar vaak zeggen ze dat ik in de weg loop en op het speelveldje verderop vind ik het ook niet zo leuk. 

  

 
buurtplattegrond 

“Het grasveldje voor ons huis (Jachtslotpad) 

om te voetballen en langs de slootkant om 

waterdiertjes te vangen. Soms ga ik basket-

ballen op een speelveldje met speeltuintje 

iets verderop[011]. Het is niet de leukste 

speelplein maar wel dichtbij huis.” 

internet-enquête 

“Naar het grasveldje voor ons huis (Jacht-

slotpad). Daar doen we blikkie trap en klim 

ik wel eens in een boom en naar het speel-

tuintje verderop om te hinkelen of van de 

glijbaan af te gaan.” internet-enquête 

“Er is een kleine speelruimte hoek Ocken-

rode/Nijenrode, waar wel gebruik van 

wordt gemaakt, doch niet intensief.“  

enquêteformulier 

“er is voldoende speelruimte, de toestellen 

zijn niet gericht op het jonge kind. En 

daarbij is er niet veel variatie in de toe-

stellen [012].” enquêteformulier 
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5.11. De speelruimte in Kerkwijk en Elisabethhof 
Gezien de ligging van Elisabethhof en Kerkwijk en de gesprekken tij-

dens de rondgang kunnen deze wijken voor de jeugd als één speel-

buurt worden gezien. 

5.11.1. Speelruimte in Elisabethhof 

In de wijk Elisabethhof hoeven voor de nog geen 10 kinderen van 6 

tot en met 11 jaar, de nog geen 15 jeugdigen van 6 tot en met 11 

jaar en de nog net 10 jongeren van 12 tot en met 18 jaar geen 

specifieke speelplekken aanwezig te zijn. De jeugd en jongeren 

kunnen redelijk goed naar de speelplekken en het schoolplein van de 

KJS (Koningin Juliana Sschool) in Kerkwijk en de andere naastliggende 

wijken. 

5.11.2. De kinderen in Kerkwijk 

De kinderdichtheid en het aantal kinderen in Kerkwijk is vergelijkbaar 

met bijvoorbeeld die in Leyhof. Er is voor kinderen duidelijk minder ge-

legenheid om op de straten te spelen dan in Leyhof. Uit de meeste 

enquêteformulieren blijkt dat men met de drie openbare speelplek-

ken voor kinderen en het schoolplein van de KJS tevreden is over het 

aantal, de inrichting en de ligging van de speelplekken.  

De tuinen zijn in het algemeen redelijk ruim voor kinderen om in te 

spelen. Wel wordt aangegeven dat er weinig mogelijkheden zijn om 

op straat en de stoep te spelen, met name door verkeer en gepar-

keerde auto’s. 

Gezien het aantal kinderen en de evenredige spreiding daarvan over 

Kerkwijk wordt voorgesteld om te voorzien in de behoefte aan speel-

ruimte met de speelplekken aan de Willem-Alexanderlaan [005], aan 

de Resedastraat [006 A], het Burgemeester Brugplein [007 A] en het in 

het basisvoorzieningenniveau betrekken van het schoolplein van de 

KJS. 

Over de speelplek aan het Burgemeester Brugplein [007 A] worden in 

de enquêteformulieren verzoeken geplaatst voor hekken in verband 

met verkeersgevaarlijkheid: ‘vandaar de wens om een hek rondom te 

plaatsen, juist op het gras ontbreekt dit waar veel balspellen gedaan 

worden, de kinderen lopen zo achter de bal aan in het spel verdiept.’ 

Wellicht dat met bijvoorbeeld boomstammen een soort van barrière 

kan worden gemaakt. Een hek zal er daar namelijk toe leiden dat 

kinderen en juist ook jeugdigen harder tegen de bal gaan trappen 

omdat een hek van bijvoorbeeld 80 centimeter of hoger als een bal-

lenvanger of doel zal worden gebruikt. 

5.11.3. De jeugd in Kerkwijk 

In Kerkwijk is voor de jeugd op verschillende plekken wel ruimte te 

vinden om een hut te bouwen, maar voornamelijk langs de randen 

van de wijk. De mogelijkheden om op straat of een grasveldje te 

voetballen zijn beperkt. 

Voor de circa 160 jeugdigen zouden 2 speelplekken aanwezig moe-

ten zijn. Voorgesteld wordt om daarvoor primair de speelplekken Wil-

lem-Alexanderlaan [005] voor hen mede ingericht te houden. 

Tijdens de rondgang blijkt verder dat het schoolplein van de KJS een 

belangrijke functie heeft. Voorgesteld wordt om deze ook voor de 

jeugd in het basisvoorzieningenniveau te betrekken [Z 2]. 

Uit de rondgangen blijkt verder dat het trapveld aan de Berkenka-

de/Schapenrustweg [007 B] redelijk goed gebruikt wordt. Voorgesteld 

wordt om dit te verbeteren met minimaal een tweede voetbaldoel. 

Ook kan nagegaan worden of met bijvoorbeeld door cultuurtechni-

sche maatregelen als draineren of bezanden de ondergrond verbe-

terd (droger) kan worden gemaakt. 

 
1 doel [007B] 

 

“De Houtkamp.. Met kleinkinderen is een 

stukje lopen juist ook leuk” 

“Er is onvoldoende speelruimte in de wijk. Er 

staan erg veel auto’s geparkeerd waardoor 

op de stoep spelen al bijna onmogelijk is, er 

zijn wel wat kleine speeltuintjes, maar gewo-

ne pleintjes of grasveldjes zijn er niet vol-

doende vind ik.” enquêteformulieren 

“een speeltuintje zoals bij het 

burgemeester brugplein is leuk” 

enquêteformulier 

“Er is voldoende, maar wel zo laten!” 

“… als uitbreiding van speelgelegenheid 

wordt bedoeld is het antwoord: neen” 

enquêteformulieren 
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Voor de speelplek aan de Willem-Alexanderlaan [005] moet verder 

opgemerkt worden dat deze voor meerdere wijken een functie heeft. 

Voorgesteld wordt om hier (via de reguliere vervanging) voor een be-

tere zonering en inrichting te zorgen. Nu staan de paar toestellen voor 

de jeugdigen gecombineerd met toestellen voor de kinderen, bij-

voorbeeld de wipveer en het glijhuisje en verder de voetbalgelegen-

heid. 

 

Opgemerkt wordt dat het gebied van de speelplek aan de Willem-

Alexanderlaan [005]  ontwikkeling is: plaatsing supermarkt en mogelijk 

wil de volleybalvereniging hier  (met hek afgesloten) beachvolleybal-

veldjes plaatsen (naast de skatebaan). Indien de ruimte voor verster-

king ingeperkt wordt, zal de versterking van speelruimte bij een 

(dichtstbijzijnde geschikte)centrale plek worden gerealiseerd.  

 

Met voorgaande voorstellen worden de mogelijkheden om te voet-

ballen in Kerkwijk verbeterd en hoeft niet ingegaan worden op het 

verzoek in de jongerenpeiling om op het Brugplein een voetbalveld te 

realiseren. 

 

Verder zou overwogen kunnen worden om op termijn het kleine tijde-

lijke (door BAM) voetbalveldje aan de Resedastraat [006 B] te ver-

plaatsen naar een voetbalkooi aan de Willem-Alexanderlaan [005]. 

 

  

 
palethut 

“op het Burgemeester Brugplein kan 

daar een voetbalveld. Ik heb dat al is 

eerder gevraagd alleen dat kon toen niet 

voor de veiligheid&schade maar dan kan 

je daar ook netten omheen zetten. Ik 

hoop dat u dit leest? jongerenpeiling 
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5.12. De speelruimte in Oranjewijk en Doeskwartier 
Uit de rondgang kwam naar voren dat voor de jeugd de Oranjewijk 

en het Doeskwartier voor spelen vrijwel één wijk is. Dit komt ook door-

dat de jeugd de weg naar de Willem de Zwijgerschool in het alge-

meen goed kent. 

Gezien de kinderaantallen in respectievelijk in de Oranjewijk en het 

Doeskwartier wordt ingeschat dat deze aantallen redelijk gelijk zullen 

blijven: circa 115/55 kinderen van 0 tot en met 5 jaar; 115/65 

jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en; 140/85 jongeren van 12 tot en 

met 18 jaar. 

Voor de jeugd en jongeren heeft de speelplek aan de Willem-

Alexanderlaan [005] een functie. Daarnaast zal naar verwachting 

eind 2012 in ’t Heerlijk Recht [Z 4] een grote speelplek zijn/worden 

gerealiseerd die ook een functie zal hebben voor de Oranjewijk en 

het Doeskwartier. 

 

Opvallend is dat het recent heringerichte schoolplein van de Willem 

de Zwijgerschool tegenwoordig afgesloten is. Landelijk is een trend 

aan de gang dat schoolpleinen subsidie krijgen als ze opengesteld 

worden voor de buurtkinderen. 

Deze maatregel zal waarschijnlijk het gevolg zijn van overlast van 

jeugd en jongeren op het schoolplein. Nu is dit wellicht niet vreemd 

gezien het feit dat de bijna 300! jeugdigen en bijna 250! jongeren op 

dit moment in Oranjewijk, Doeskwartier en Kalkhaven de beschikking 

hebben over twee voetbaldoelen, twee basketbalpalen, een tafel-

tennistafel en een enkele glijbaan, duikelrek en schommel. 

5.12.1. De kinderen in Oranjewijk en Doeskwartier 

Hoewel de straten in Oranjewijk en Doeskwartier redelijk vol gepar-

keerd zijn, is er in tuinen, op achterpaden, grasvelden en pleintjes 

voldoende informele speelruimte voor kinderen te vinden. 

 

In het noordelijk gedeelte van Oranjewijk is geen speelplek aanwezig. 

Er wonen 50 kinderen van 0 tot en met 5 jaar vrijwel rondom de Willem 

de Zwijgerschool. Daarnaast wonen nog eens 25 kinderen ten noor-

den van het Frederik Hendrikplantsoen. Er is dus voor bijna 75 kinderen 

geen speelplek aanwezig.  

Voorgesteld wordt om na te gaan of en hoe het schoolplein alsnog in 

het voorzieningenniveau kan worden betrokken [Z 3]. Wellicht dat 

sleutelbeheer door de buurt het mogelijk kan maken dat het school-

plein ook in het weekeinde en in vakanties overdag tot bijvoorbeeld 

19.00 uur beschikbaar komt voor de kinderen. Mocht dit niet mogelijk 

blijken, dan moet er ‘naast de school’ in het Frederik Hendrikplant-

soen een speelplek gerealiseerd worden. 

Daarnaast worden al alternatieven gecreëerd voor jeugd en jonge-

ren, bijvoorbeeld de speelplek in ’t Heerlijk Recht [Z 4] die naar ver-

wachting eind 2012 klaar is en de sportplek aan de Willem-

Alexanderlaan [005] die verbeterd en weer eenvoudig bereikbaar is 

vanuit de Oranjewijk. 

 

Rondom de speelplek aan de Bloemhofstraat [002 A] blijken 10 kin-

deren te wonen. En die kunnen gedeeltelijk ook gemakkelijk naar de 

speelplek aan Mauritssingel/Hubrechtplein [002 B] en – in mindere 

mate - naar de Bloemendaalselaan [004]. Voorgesteld wordt om voor 

de kinderen de plek [002 A] informeel bespeelbaar opnieuw in te rich-

ten en [002 B] en [004] als centralere plekken aan te wijzen. 
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Rondom de speelplek aan de Anna van Burenstraat [003] blijken cir-

ca 25 kinderen te wonen. Voorgesteld wordt om deze plek specifiek 

voor kinderen in te richten. 

5.12.2. De jeugd in Oranjewijk en Doeskwartier 

Voor de jeugd is in de Oranjewijk en het Doeskwartier voldoende in-

formele speelruimte te vinden in de groenstroken, de pleinen en op 

straat. 

Wel blijken de jeugdigen in de omgeving Bloemendaalselaan regel-

matig weggestuurd te worden als ze willen voetballen. Er wordt ge-

vraagd naar een voetbalkooi. 

De circa 180 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar in Oranjewijk en 

Doeskwartier zouden gezien de richtlijnen drie speelplekken ter be-

schikking moeten hebben. In de huidige situatie is in de buurt eigenlijk 

alleen de voetbalkooi op Mauritssingel/Hubrechtplein [002 B] aan-

trekkelijk. 

Rekening houdend met het gegeven dat de nieuwe speelplek in ’t 

Heerlijk Recht [Z 4] grote aantrekkingskracht heeft en de speelplek bij 

de Willem-Alexanderlaan [005] verbeterd (en weer bereikbaar) wordt 

voor de jeugd, wordt voorgesteld na te gaan of het schoolplein even-

tueel toch gedeeltelijk opengesteld kan worden voor jeugdigen.  

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet er ‘naast de school’ in het Fre-

derik Hendrikplantsoen een speelplek gerealiseerd worden. Daarbij 

kan ook meteen een eenvoudig grasvoetbalveld gerealiseerd wor-

den in het Frederik Hendrikplantsoen om de voetbaldruk iets te sprei-

den. 

Daarnaast zouden bij Mauritssingel/Hubrechtplein [002 B] de voorzie-

ningen voor de jeugd verbeterd uitdagender kunnen worden ge-

maakt. 

  

 

Ja de iets grotere kin-

deren die willen voetballen 

worden overal wegge-

stuurd omdat er anders 

auto’s beschadigen. Een 

voetbalkooi zou een schit-

terende aanvulling zijn. 

enquêteformulier 

Ja, nogmaals, het zou fijn zijn als er 

maatregelen genomen konden worden 

ivm met de ontlasting van honden. 

Mensen laten hun hond in en nabij de 

speeltuin poepen in de Bloemhofstraat. 

Dit is erg vervelend, aangezien mijn 

dochter en meerdere er graag spelen 

en thuis komen onder de hondenpoep!!! 

internetenquête 
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5.13. De speelruimte in Kalkhaven/’t Heerlijk Recht 
In de wijken Kalkhaven en ’t Heerlijk Recht hebben de bijna 40 kin-

deren van 0 tot en met 5 jaar, de bijna 70 jeugdigen van 6 tot en met 

11 jaar en de ruim 70 jongeren van 12 tot en met 18 jaar voldoende 

informele speelruimte in de tuinen, straten en plantsoenen. 

 

Een formele speelplek voor kinderen is er nog niet. Vooralsnog wordt 

ervan uit gegaan dat met de nieuwe speelplek in ’t Heerlijk Recht [Z 

4] voldoende formele speelruimte wordt gerealiseerd voor kinderen 

en jeugdigen. In een enquêteformulier wordt hierover geschreven: 

‘Met het voltooien van De Groene Schans zal er straks voldoende 

speelruimte zijn.’ 

 

Daarnaast zijn in de wijk in ontwikkeling mogelijk nog speelplekken 

voorzien. Voorgesteld wordt om deze te laten toetsen aan voorlig-

gend beleid. 

 

leeftijd Welke speelplek vind je het leukst? Geef ons jouw advies! 

9 Meisje (9) er komt nog een speel voor bij mij en dat word een hele 

leuke speel plak en er is een bos bij mij in de buurt 

klim bomen een veldje voor honden en duikelrekken 

5.14. De speelruimte in Driegatenbrug 
In Driegatenbrug kunnen de net geen 30 kinderen van 0 tot en met 5 

jaar, 35 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en nog 30 jongeren van 12 

tot en met 18 jaar ruim voldoende informele speelruimte vinden in de 

tuinen, de straten en en op de grasvelden. 

Er zijn uit Driegatenbrug relatief veel reacties via enquêteformulieren 

binnengekomen (10 stuks). Op veel van de enquêteformulieren wordt 

geklaagd over de hoogte van het gras en het groenonderhoud.  

Dat zal mede als oorzaak hebben dat voor de bouw de grond 

geroerd zal zijn geweest en op de rijke gronden gras en onkruid in 

korte tijd hoog kan opschieten. Voor spelen van jeugd kan hoog gras 

overigens ook een leuke speelwaarde hebben zoals bijvoorbeeld 

bloemenplukken en zoekspelen. Aan de andere kant worden 

balspelen er weer door belemmerd. 

Daarnaast blijkt uit de formulieren dat de kinderen wel allerlei vormen 

van spel kunnen doen in verschillende tuinen, met natuurlijke 

materialen en water gaan spelen en dat de bewoners spelen 

organiseren. 

 

Ook wordt regelmatig aangegeven dat de buurt al diverse keren bij 

de gemeente heeft gevraagd naar een speelplek voor 0- tot en met 

11-jarigen. Daarbij wordt dan ook verwezen naar andere wijken in 

Leiderdorp waar veel meer speelplekken zouden zijn. Dit beeld klopt 

slechts ten dele; uit Bijlage VI en onderzoek van de statitische 

gegevens blijkt dat in de huidige situatie bijvoorbeeld in de wijken 

Ouderzorg, Kerkwijk en Oranjewijk - waar veel minder informele 

speelruimte is -, veel kinderen wonen zonder dat er een speelplek 

direct in de buurt is. Zoals in voorgaande analyse geschetst zal in de 

toekomstige situatie het aantal speelplekken per kind in Leiderdorp 

verder afnemen. 

 

Gezien de ruime hoeveelheid informele speelruimte, de inschatting 

dat het aantal kinderen niet zal stijgen (eerder afnemen), de 

richtlijnen voor formele speelruimte en de richtlijnen voor speelruimte 

in Driegatenbrug hoeft er geen formele speelplek aanwezig te zijn. 

 
Eigen toestellen 

“ ik ga vaak in het heerlijk recht naar het 

grote grasveld in de wijk. het is wel een leuke 

speelplek om te voetballen ofzo, maar er is 

ook niet zo veel te doen. ik zit daar vaak te 

hockeyen of te voetballen.” 

Reactie internet-enquête  

“ Naar de trampoline die onze ouders 

hebben gekocht, er is verder geen 

speelplek in onze buurt.” 

internet-enquête  
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Omdat de kinderen in dit woongedeelte zodanig geïsoleerd wonen 

dat ze geen speelplek kunnen bereiken, kan met een eenvoudige 

basisvoorziening toch formele speelruimte geboden worden. 

Daartoe wordt voorgesteld om met enkele elementen en een enkel 

toestel een informeel verbeterd bespeelbaar veld te realiseren [Z 5]. 

Met maaibeheer en enkele elementen kunnen dan speelwaarden 

worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door met betonpoefs evenwichts-

elementen, zitplekken, stapstenen en voetbaldoelen te creeren. 

5.15. De speelruimte Patrimoniumpark 
In de omgeving van de speelplek Patrimoniumpark [001] blijken 4 kin-

deren van 0 tot en met 5 jaar, 17 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar 

en 24 jongeren van 12 tot en met 18 jaar te wonen. Deze speelplek 

heeft geen grote functie voor het basisvoorzieningenniveau. 

Omdat de kinderen in dit woongedeelte zodanig geïsoleerd wonen 

dat ze geen speelplek kunnen bereiken, kan met enkele toestellen 

een eenvoudige basisvoorziening worden geboden. 

 

 

   
7 toestellen voor 4 kinderen 
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6. REALISATIE STREEFBEELD EN JAARLIJKSE KOSTEN 
Aan de hand van de voorgestelde maatregelen zoals ook in Bijlage 

IV beschreven en de kencijfers zoals in Bijlage V worden in dit hoofd-

stuk de eenmalige en de structurele kosten weergegeven. De ge-

noemde bedragen zijn exclusief btw. 

6.1. Realiseren streefbeeld 

6.1.1. Overzicht wijzigingen en kosten 

De voorstellen in de analyse in het voorgaande hoofdstuk 5 leiden 

ertoe dat het aantal speelplekken sterk afneemt, maar beter inge-

richte centrale speelplekken worden gerealiseerd daar waar de 

doelgroep nu en komende jaren zal wonen. 

 

Inventaris Huidig Streefbeeld Verschil 

aantal speelplekken  96   62  -34 

met functie voor: kinderen 0 tot en met 5 jaar   79   49  -30 

jeugd 6 tot en met 11 jaar   44   27  -17 

jongeren 12 tot en met 18 jaar   18   18  0 

    

aantal speel en sporttoestellen 305 241 -64 

aantal speelprikkels 47  108  61 

oppervlakte valdemping {m2}  8.749   6.562  -2.187 

    

aanschafwaarde 
      

speel- en sporttoestellen  € 919.714   € 809.930  -€ 109.784 

speelprikkels  € 10.893   € 25.950  € 15.057 

meubilair en afscheidingen  € 212.697   € 124.225  -€ 88.472 

aanschafwaarde ondergronden  € 571.962   € 307.187  -€ 264.775 

 aanschafwaarde totaal  € 1.715.266   € 1.267.293  -€ 447.973 

    

jaarlijkse kosten ahv kencijfers    

Onderhoud op huidig niveau 60% en in streef-

beeld op niveau 65% 

   

uren:    

onderhoud uren [aantal]  972   718   € 254- 

beheer uren [aantal]  304   225   € 79- 

kosten (incl. uren)    

onderhoud [kosten uren]  € 56.370   41.648   € 14.722- 

onderhoud materiaal  € 25.515   18.851   € 6.664- 

beheer [kosten bij € 85 per uur]  € 25.853   19.101   € 6.752- 

afschrijving  € 139.777   103.272   € 36.505- 

kosten totaal  € 247.514   € 182.871   € 64.643- 

    

 Tabel 4 Inventarisatie en vervangingswaarde 
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Eenmalige kosten realiseren streefbeeld 

Het verbeteren van informele speelruimte voor 0 tot en met 18 jaar: 62 speel-

prikkels en zitaanleidingen 

 € 15.500  

Het realiseren van 4 zoekgebieden + verbeteren plekken: 47  toestellen  € 142.800  

Het hergebruiken van 63 van de in totaal 112 secundaire toestellen tot. wrd. € 

148.400  (besparing) 

 € 142.800- 

De bijkomende kosten veiligheidsondergrond (25%)  € 35.700  

subtotaal  € 51.200  

Bijkomende kosten  

Bijkomende (her)inrichtingskosten t.l.v. spelen: 75%  € 65.400  

Bijkomende (her)inrichtingskosten t.l.v. overige budgetten: 25%  € 21.800  

De kosten voor de uitvoering van het speelruimteplan 9% van de eenmalige 

investeringskosten € 142.800 

 € 12.900  

totaal  € 151.300  

Tabel 5 Kosten realisatie streefbeeld 

6.1.2. Uitvoeringssnelheid en eenmalige investering 

Opgemerkt moet worden dat de werkelijke eenmalige kosten sterk 

afhankelijk zijn van hoe snel de voorstellen kunnen worden uitge-

voerd, door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd, of er ‘werk 

met werk’ gemaakt kan worden enzovoort.  

Als alles in de loop der jaren via de reguliere vervanging zou gaan, 

kost het minder of wordt het uit de lopende budgetten betaald. 

 

Voorgesteld wordt om de eenmalige investeringen niet in één keer te 

doen, maar het streefbeeld in vier jaar te realiseren: 

 Als de geraamde investering verder wordt uitgesteld/wordt ge-

daan, duurt het erg lang voordat het streefbeeld gerealiseerd is 

en er wordt dan achter de feiten (lees de actuele kinderaantal-

len) aangelopen. 

 Dan wordt voorkomen dat op een oude speelplek één of enkele 

toestellen nog enkele jaren ‘staan te wachten’ totdat ze via regu-

liere vervanging elders wordt herplaatst. Deze speelplekken zullen 

dan niet erg aantrekkelijk zijn en uitlokken tot vandalisme. 

 Er is voldoende tijd om combinaties met lopende projecten te 

maken (werk met werk te maken). 

 Verder zijn er minder klachten en vragen vanuit bewoners te ver-

wachten, enerzijds omdat er geen speelplekken zijn in gebieden 

waar wel jeugd woont, anderzijds omdat de slecht uitziende 

speelplekken vragen oproepen of deze opgeknapt kunnen wor-

den. 

6.2. Toelichting ramingen 

6.2.1. Verbeteren informele ruimte 

Er zijn per wijk en per speelplek voorstellen gedaan waarmee de infor-

mele speelruimte verbeterd kan worden. De maatregelen voor het 

verbeteren van de informele speelruimte zijn niet exact te ramen. Het 

belangrijkste is dat er een omslag in denken komt bij de inrichting en 

het beheer van de openbare ruimte. Bij ontwikkelingen moet nage-

dacht worden of en hoe kinderen mede gebruik kunnen maken van 

de inrichting van de openbare ruimte. 
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Veel van de maatregelen die het spelen ten goede komen hoeven 

geen extra geld te kosten. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk om 

grond die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden te gebruiken om de 

speelwaarde van een speelplek of het plantsoen te verhogen. Ook 

kunnen bij (her)bestrating van een rustige weg bijvoorbeeld trefbal-

vakken aangelegd worden. 

6.2.2. Speelprikkels 

Om de informele speelruimte te verbeteren worden speelprikkels toe-

gepast (zie ook Bijlage II); voor de jonge kinderen en jeugdigen om 

op te spelen en voor de jeugdigen en jongeren om op te zitten en 

ontmoeten. Deze speelprikkels zijn een teken voor de gebruikers dat 

de ruimte gebruikt mag worden voor spel. Niet alleen bij zoekgebie-

den, maar ook bij de bestaande speelplekken zijn vaak nog speel-

prikkels toegevoegd.  

Dit is om de bestaande ruimte op en om de speelplek nog aantrekke-

lijker en uitdagender te maken voor spel. Voor de gemiddelde aan-

legprijs van een speelprikkel is uitgegaan van € 250  per stuk. 

6.2.3. Nieuwe en te verbeteren plekken 

De verdeling van de  358  toestellen over de buurten en speelplekken 

is onevenredig. In het streefbeeld wordt een aantal nieuwe speel-

plekken voorgesteld. Bij een nieuw aan te leggen plek wordt uitge-

gaan van gemiddeld drie tot vier toestellen en speelprikkels per leef-

tijdscategorie.  

Ook op bestaande locaties wordt van deze drie tot vier toestellen uit-

gegaan. Staan er veel meer toestellen dan worden deze secundair. 

Staan er minder of te weinig toestellen voor de doelgroep dan wor-

den er toestellen bijgeplaatst. 

De gemiddelde toestelprijs zonder veiligheidsondergrond bedraagt in 

Leiderdorp op dit moment circa € 3.015  . Dit is hoger dan het landelijk 

gemiddelde (circa € 2.500) doordat er veel combinatietoestellen zijn 

toegepast.  

Voor het aanbrengen van eventuele valdempende ondergronden in 

een nieuwe situatie wordt uitgegaan van 25% van de totale investe-

ring in speeltoestellen. Omdat ervan uitgegaan wordt dat veel toe-

stellen in bestaande valdempende ondergrond kunnen worden bij-

geplaatst is dit lager dan de circa 35% die nodig is voor het toepassen 

van een combinatie van zand, rubber tegels en kunstgras. 

6.2.4. Bezuiniging door hergebruik secundaire toestellen 

Van de huidige toestellen zijn 112 toestellen als secundair aan-

gewezen. De reden hiervoor kan zijn dat de speelplek waar ze staan 

secundair wordt, ze teveel zijn op een plek of dat ze niet geschikt zijn 

voor de leeftijdscategorie in het streefbeeld. Van deze toestellen is er 

aan de hand van de leeftijd, het type en de staat van onderhoud 

een inschatting gemaakt of het toestel geschikt is om nog te ver-

plaatsen.  

Ingeschat is dat een groot deel van de secundaire toestellen kan 

worden hergebruikt om het streefbeeld te realiseren, waardoor er een 

besparing ontstaat op de investeringskosten. 

6.2.5. Bijkomende herinrichtingskosten 

De bijkomende herinrichtingskosten bestaan uit het aanbrengen of 

aanpassen van groen en bestrating op en rondom een speelplek, het 

nemen van verkeersmaatregelen, het plaatsen van speelprikkels en-

zovoort. 

 
Bij het herbestraten … 
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Daarnaast is per secundaire speelplek een bedrag geraamd om de 

vrijgekomen speelplek opnieuw (informeel bespeelbaar) in te richten. 

In veel gevallen bestaat dit alleen uit het opnemen van het toestel en 

inzaaien van gras of aanbrengen van enkele tegels. Er zijn echter ook 

enkele locaties waar een grotere herinrichting nodig zal zijn. 

Daarbij moet verder nog gedacht worden aan koppeling aan lopen-

de projecten en renovaties. Als er in een bepaalde buurt een herin-

richting van wegen of groen voorzien is, kan het realiseren van het 

voorliggende speelplan wellicht hieraan gekoppeld worden. 

Aangezien deze kosten sterk verschillen per speelplek en afhankelijk 

zijn van de uitvoeringswijze en het ambitieniveau voor de achterblij-

vende ruimte betreft dit slechts een grove raming.  

6.2.6. De uitvoeringskosten 

Naast de herinrichtingskosten zullen er nog uitvoeringskosten ont-

staan. Denk daarbij aan het opstellen van inrichtingsschetsen, het op-

stellen van een uitvoeringsplan, het verplaatsen van toestellen en het 

voorbereiden van het plaatsen van banken en speelprikkels. Voor de 

raming is uitgegaan van 9,0% van de kosten van de eenmalige inves-

tering. 

6.2.7. Raming structurele kosten 

De kosten voor het onderhoud bestaan uit uren en materialen die 

voor de speeltoestellen worden besteed aan reparaties, het vervan-

gen van onderdelen, het schilderen enzovoort. Aan de hand van de 

aanwezige toesteltypen en de geformuleerde onderhoudsbedragen 

in de richtlijnen kan het huidige onderhoudsbudget worden bere-

kend.  

 

Op basis van meer dan honderd speelruimte- en beheerplannen 

heeft OBB een beheerbudget vastgesteld op basis van de vervan-

gingswaarde van speelvoorzieningen. Dit percentage ligt voor een 

gemeente als Leiderdorp op 2,5% van de aanschafwaarde voor 

speelvoorzieningen. Binnen dit beheerbudget vallen alle bureauzaken 

als gegevensbeheer, werkvoorbereiding, klachtenafhandeling en uit-

voering geven aan het speelruimtebeleid. 

 

Het vervangingsbudget is berekend aan de hand van de levensduur 

en de aanschafwaarde van een toestel. In principe wordt een toestel 

vervangen nadat de afschrijvingstermijn is verstreken. Het moment 

van de daadwerkelijke vervanging van een toestel wordt mede be-

paald door de staat van het toestel. Wanneer blijkt dat een toestel na 

de gestelde afschrijvingstermijn nog één of meer jaren veilig kan func-

tioneren, kan de vervanging worden uitgesteld. 

Indien blijkt dat een toestel voor de gestelde afschrijvingstermijn niet 

meer veilig is of de onderhoudskosten te hoog worden, bijvoorbeeld 

door vandalisme, dan moet de vervanging vervroegd worden uitge-

voerd (flexibele vervanging). Hiervoor is een flexibel vervangings-

schema noodzakelijk. Er kan van het genoemde budget een fonds 

worden gevormd waaruit de vervangingen betaald kunnen worden. 

De structurele kosten voor het streefbeeld zijn geraamd aan de hand 

van de percentages die uit het huidige beeld naar voren komen. 

Kop 7 ingevoegd voor witregel inhoudsopgaven 
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DEEL III BIJLAGEN 
 

Spelend door de tijd 

 

 
Speelruimteplan 

 

gemeente Leiderdorp 
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BIJLAGE I. BELANG VAN SPELEN 
Wat is het belang van spelen voor de ontwikkeling van kinderen, 

jeugd, jongeren, maar ook voor volwassenen? In deze bijlage worden 

de effecten van buitenspelen op een rij gezet.  

 

Spelen is leuk 

Spelen is van alle tijden en spelen is gewoon leuk. Kinderen kunnen 

ook niet precies aangeven wat spelen nu precies is. Spelen heeft een 

eigen waarde. Het spel heeft symbolische waarde voor kinderen, het 

geeft betekenis aan ervaringen. Maar het is bovenal plezierig en vrij-

willig. Het is goed voor het welbevinden van kinderen. 

 

Spelen is leren 

Spelen (en sporten en ontmoeten) is van wezenlijk belang voor de 

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en 

jongeren. Een kind verkent de omgeving, ontmoet daarbij andere 

kinderen, jeugdigen, jongeren, bekende en onbekende volwassenen. 

Allerlei materialen, mogelijkheden, structuren en situaties komen tij-

dens het spelen op hun pad. Het omgaan met de voorwerpen en 

situaties in zijn of haar omgeving is een belangrijke voorwaarde voor 

de ontwikkeling. 

 

Cognitief-psychische ontwikkeling 

Ten eerste spelen tijdens het spel ingewikkelde mentale processen 

een belangrijke rol. Spel bevordert de cognitief-psychische ontwikke-

ling. Hierbij wordt gedoeld op het bevorderen van logisch denken en 

probleemoplossend vermogen, leren kennen van de structuur van de 

ruimte, leren kennen van structuur van de tijd en creatieve compe-

tentie. Bij logisch denken en probleemoplossend vermogen wordt 

gedoeld op het leren kennen van oorzaak – gevolgrelaties en kunnen 

classificeren, in serie zetten van tastbare en niet tastbare zaken. De 

structuur van de ruimte leren kennen houdt in weten wat hoog, laag, 

ver, dichtbij, hard of zacht is plus kennis van de verhoudingen van het 

eigen lichaam. Kinderen leren de structuur van de tijd: opeenvolging 

van gebeurtenissen, afwachten van een regenbui, dag-en-

nachtritme, week- en jaarritme, de begrippen heden, verleden en 

toekomst en natuurlijk de seizoenen. De ontwikkeling van de creatie-

ve competentie vindt overal plaats bij spelen. Hierbij leren kinderen 

eigen ideeën en oplossingen bedenken.  

 

Motorisch-lichamelijke ontwikkeling 

Bij de motorisch-lichamelijke ontwikkeling valt te denken aan de ont-

wikkeling van grove en fijne motoriek, vaardigheden zoals lopen, 

werpen, vangen, zwemmen, springen, klimmen en klauteren, manipu-

latie van kleine voorwerpen en materialen. Maar ook visuele, auditie-

ve waarnemingen en tastwaarnemingen worden getraind. Te denken 

valt aan waarnemen van textuur, temperatuur, trillingen. 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Op sociaal-emotioneel vlak leren kinderen hun eigen zelfbeeld, ont-

wikkeling van eigen gevoelens, zelfstandigheid, sociale vaardighe-

den, sociale redzaamheid en hun eigen waarden en normen bepa-

len. Met het bepalen van het zelfbeeld weten kinderen tot welke 

groep ze behoren (familie, etnische groep). Eigen gevoelens zoals 

angst, drift en vriendschap krijgen een plek tijdens het spelen. Kin-

deren leren zelfstandig te zijn en eigen keuzes te maken en daaraan 

trouw te blijven en die keuzes uit te voeren met of zonder hulp van 

anderen. Ook leren ze sociale vaardigheden zoals omgaan met an-

deren, regels en gezagsverhoudingen. Het leren van sociale red-

zaamheid houdt in zorgen voor uiterlijke verschijningsvorm en licha-

melijke verzorging en het vaardig worden in het zorgen voor de om-

geving. Kinderen leren hun eigen waarden en normen ontdekken.  
 

Spelen is gezond 

Spelen en sporten kan de gezondheid bevorderen. De beweging 

gaat overgewicht tegen. Steeds meer kinderen hebben te maken 

met overgewicht. Ook steeds meer kinderen hebben op telkens jon-

gere leeftijd last van overgewicht. Spel en sport verminderen boven-

dien stress en aandachtsmoeheid bij kinderen. Dit verband is sterker 

bij spelen in de natuur.  

 

Spelen is woonplezier  

Een omgeving die uitlokt tot meer spelen en sporten maakt de kans 

groter dat mensen elkaar ontmoeten. Met verhoging van die kans 

ontstaat de mogelijkheid dat mensen elkaar, via kinderen en jeugdi-

gen, van naam leren kennen en elkaar kleine diensten gaan bewijzen 

zoals even op kinderen passen. Elkaar van gezicht en naam kennen 

en elkaar kleine diensten bewijzen zorgt voor vertrouwen en binding 

met elkaar. Beide zijn belangrijk voor een grotere binding met de wijk 

en meer leefbaarheid. Bovendien is het zo gemakkelijker om sociale 

controle en toezicht uit te oefenen. Een wijk waar speelruimte aan-

wezig is, heeft over het algemeen een grotere aantrekkingskracht 

dan een wijk zonder dergelijke voorzieningen.  

 

Spelen is een recht 

Kinderen, jeugdigen en jongeren hebben tot slot ook recht op speel-

ruimte. Dit blijkt uit het Verdrag inzake de Rechten van het kind, dat 

werd aangenomen door de Verenigde Naties op 20 november 1989. 

Het omvat alle kinderrechten, geldt wereldwijd en heeft dezelfde 

kracht als een wet in Nederland. Het verdrag is eigenlijk een contract 

tussen de overheden en hun minderjarige bevolking.  

 

Lid 1 van Artikel 31 van het verdrag van Rechten van het kind  

De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en 

vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden pas-

send bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het cul-

turele en artistieke leven.  
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BIJLAGE II. SPEELPRIKKELS 
Speelprikkels zijn objecten in de openbare ruimte die aanleiding ge-

ven tot spel. Zij kunnen bewust als bespeelbaar element zijn geplaatst, 

maar ook onderdeel zijn van een tot ander doel ingericht stuk van de 

openbare ruimte. De opzet van deze speelprikkels is dat ze veel 

speelwaarde hebben, niet onder het WAS vallen en hooguit een risi-

coanalyse vergen. Ze maken stukken ‘gewoon’ groen of een ‘gewo-

ne’ stoep beter bespeelbaar en hebben ook een signaalfunctie aan 

volwassenen dat er echt gespeeld mag worden.  
 

Speelprikkel bewust als bespeelbaar element geplaatst 

Vaak komen speelprikkels op en rondom de speelplek voor of worden 

ze gebruikt om kinderen te (bege)leiden. Voorbeelden hiervan zijn 

allerlei soorten verharding, knikkertegels, hinkeltegels, gekleurde te-

gels en tegels met cijfers, letters en dierenvoetstappen. Door het 

aanbrengen van deze verharding of patronen en door verschillende 

soorten verharding kunnen tal van speelmogelijkheden ontstaan.  

Een ander voorbeeld zijn betonelementen, zoals poefs, bielzen, pa-

len, bollen en muurtjes, al dan niet gekleurd. Meer natuurlijke speel-

prikkels zijn bomen en boomstammen, grasheuveltjes, hagen en strui-

ken. Ook het beschilderen van muren op een speelplek kan een prik-

kel geven tot spel. 
 

Speelprikkel als onderdeel van de openbare ruimte 

Voor het inrichten van de openbare ruimte worden tal van elemen-

ten gebruikt. Soms zijn deze elementen voor kinderen aantrekkelijk om 

mee te spelen. Echter lang niet altijd worden hiervoor elementen ge-

kozen die ook bespeelbaar zijn. Als er toch een paal geplaatst moet 

worden, waarom dan niet een paal met een ronde kop in plaats van 

een scherpe? Waarom niet wat groenblijvers in het bosplantsoen?  

De kern van het denken over speelprikkels is om bij elk plan of elke 

actie in de openbare ruimte na te gaan of de elementen die gebruikt 

worden ook geschikt zijn voor medegebruik door kinderen. Uitgangs-

punt is echter de bespeelbaarheid en het moet gemotiveerd worden 

als hiervoor niet wordt gekozen. 
 

Een ruimte als speelprikkel 

Door veel kinderen wordt een braakliggend terrein met een bult zand 

en ruigte hoog gewaardeerd. Daar zijn veel speelmogelijkheden en –

functies aanwezig. Niet alleen braakliggend terrein, maar ook hoeken 

plantsoen en straat zijn soms favoriet bij een groep kinderen. Eenvou-

dige aanpassingen aan beheer en onderhoud en duidelijke voorlich-

ting naar burgers kunnen deze speelruimte behouden. Voorbeelden 

hiervan zijn hutten niet opruimen (zeker niet in vakanties) en stukken 

ruigte zo lang mogelijk laten bestaan.  

Sturen in het medegebruik van het openbaar groen kan door sorti-

mentskeuze. Struiken met grote doornen zijn absoluut niet aantrekke-

lijk voor kinderen en planten met giftige vruchten/bladen/schors mo-

gen niet worden toegepast.  

Andere eenvoudige voorbeelden van het beter bespeelbaar maken 

van openbaar groen zijn hoogteverschillen in het gazon (werken ook 

goed antivoetbal), vaker toepassen van bloemenmengsels en het 

gefaseerd maaien van gras.  

In heestervakken en blokhagen kunnen uitsparingen worden ge-

maakt waar kinderen hun hutje kunnen hebben. Hagen kunnen op 

verschillende hoogten gesnoeid en niet recht maar golvend aange-

plant worden. Het toepassen van groenblijvers in bosplantsoen of soli-

tair draagt ook bij aan de bespeelbaarheid van openbaar groen. 
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BIJLAGE III. SITUERING SPEELPLEKKEN 
Een goede situering van een speelplek voorkomt dat een plek onge-

bruikt blijft. Bijvoorbeeld een onbeschutte speelplek naast een door-

gaande weg heeft voor veel kinderen en jeugdigen veel minder aan-

trekkingskracht dan een spannend terrein aan de rand van de wijk 

waar wat struiken staan die beschutting geven. Onderstaand een 

aantal voorwaarden voor een goede situering van speelplekken.  

 

Verkeersveilig 

De verkeersveiligheid rondom speelruimte moet vooral voor kinderen 

en jeugdigen goed geregeld zijn. Waar dit niet mogelijk is moet geen 

speelplek worden aangelegd. Daar waar kinderen en jeugdigen te 

veel last hebben van te hard rijdend verkeer kan gezocht worden 

naar verkeerstechnische oplossingen als het instellen van een 30 kilo-

meterzone, het vermijden van zichtbelemmeringen tussen straat en 

voetgangersruimte en het apart houden van langzame en snelle ver-

keersstromen. Ook bij het probleem van te veel geparkeerde auto’s 

geldt dat een clustering hiervan het overzicht voor kinderen verbetert. 

 

Zichtbaar 

Jongeren willen graag zien en gezien worden in de openbare ruimte. 

Bij het creëren van mogelijkheid om elkaar op een informele plek 

even te ontmoeten (What’s Upplek) ligt dan de voorkeur ook op een 

punt waar veel mensen langskomen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor 

senioren. Jeugdigen daarentegen vinden het juist leuk om wat meer 

op verborgen plekken te spelen zodat je verstoppertje kunt spelen en 

hutten bouwen. 

 

Geborgen en beschut 

Weersinvloeden zijn voor alle leeftijdsgroepen belangrijk bij het spelen, 

sporten en ontmoeten. Beschutting tegen te veel zon, regen en wind 

is noodzakelijk. Zowel beplanting (op de natuurlijke speelplek) als be-

bouwing (bij bijvoorbeeld een No Problemplek voor jongeren) kan 

hiervoor geschikt zijn. Met beplanting (struiken, bomen) is het boven-

dien mogelijk om grote en kleine ruimtes en hiermee meer geborgen-

heid te creëren. Vooral meisjes in de leeftijdsgroep 6 tot en met 12 of 

14 jaar vinden het erg belangrijk om ongezien te kunnen spelen.  

 

Flexibel 

De inrichting van speelruimte moet flexibel zijn en makkelijk om te 

vormen wanneer de demografische opbouw van een wijk of kern 

verandert. 
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BIJLAGE IV. WAS STROOMSCHEMA  
De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het bijzonder 

geregeld in het ’Warenwetbesluit veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’ (ver-

der: WAS) van maart 1997 en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176-1 tot en met 

1176-7 en 1177). In onderstaand schema wordt duidelijk welke constructies wel en 

niet onder het WAS vallen. 

 
Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigenschap-

pen expliciet uitnodigt tot spelen en daardoor (onaanvaardbare) speelrisico’s zoals vallen, 

beknelling of snijden met zich mee kan brengen? Een autogeraamte zou kunnen uitnodigen 

tot bespelen, een prullenbak bijvoorbeeld niet. 
  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Gaat het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te verplaat-

sen is door een kind (+/- 5 kg)? Hiermee worden geen speelgoedartikelen bedoeld zoals 

hobbeldieren, loopwagens en speelgoedauto’s, maar wel ‘activity toys’.  

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (meerdere keren bespeelbaar) en dus 

niet van eenmalige aard? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruikgemaakt van fysieke 

kracht van de mens en/of zwaartekracht? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? Ook verenigingen 

met een beperkt aantal leden vallen hier onder. 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is er sprake van een constructie/inrichting waarbij de nadruk ligt op ontspanning en ver-

maak, en niet (primair) op andere functionaliteiten? Voorbeelden: behendigheid, lichaams-

oefening en –training al dan niet in combinatie met prestatie en/of competitie- of kunst. 

  

JA: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk bij fabri-

cage/ontwerp bedoeld als 

speeltoestel. De construc-

tie/inrichting is hierdoor direct 

als speeltoestel aan te merken 

en valt daarmee onder het 

WAS. Wanneer een constructie 

als deze op een publiek terrein 

aanwezig is, is dit terrein als 

speelterrein te definiëren. 

NEE: Bevindt de constructie/inrichting zich op een speelter-

rein. Zijn er al andere speeltoestellen aanwezig? 

  

JA: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk niet bij fa-

bricage/ontwerp bedoeld als 

speeltoestel. Door de plaatsing 

van het toestel in de buurt van 

andere speeltoestellen op een 

publiek terrein en de uiterlijke 

kenmerken kan het toestel indi-

rect als speeltoestel aange-

merkt worden en valt daarmee 

onder het WAS. 

NEE: De construc-

tie/inrichting is hoogst-

waarschijnlijk niet bij 

fabricage/ontwerp be-

doeld als speeltoestel. 

Wanneer de construc-

tie/inrichting zich niet 

op een publiek speel-

terrein bevindt, valt de-

ze, ongeacht de uiterlij-

ke kenmerken, niet on-

der het WAS. 
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BIJLAGE V. CHECKLIST SCHOOLPLEINEN 
 

Voordat een schoolplein een openbare functie krijgt, zal er goed on-

derzocht moeten worden of dit kan. Er zal dus per schoolplein een 

goede afweging gemaakt moeten worden. Hierbij moet dan mini-

maal gekeken worden naar:  

 

 voor welke doelgroep het plein een toegevoegde waarde heeft in 

het openbaar speelvoorzieningenniveau; 

 of de inrichting van het plein geschikt is voor de genoemde doel-

groepen en of de toegankelijkheid geregeld is; 

 of er aanpassingen nodig zijn voordat openstelling kan plaatsvin-

den en wat de investeringen hiervoor moeten zijn;  

 hoe de betrokkenheid is van de kinderen, ouders, leerkrachten en 

omwonenden; 

 of het bestemmingsplantechnisch mogelijk/toegestaan is hier te 

spelen buiten schooltijd voor de betreffende doelgroep(en);  

 hoe de eigendomssituatie is en daarmee de verantwoordelijkheid 

voor de veiligheid;  

 of er een recht van opstal is of er afspraken zijn gemaakt over de 

vervangingsreservering van de toestellen; 

 of er een beheer- en onderhoudsovereenkomst is, waarin duidelij-

ke taakafspraken worden gemaakt over het onderhoud en of de 

veiligheid geborgd is;  

 of er afspraken zijn gemaakt over vergoedingen aan toestellen en 

gebouwen bij eventueel vandalisme.  
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BIJLAGE VI. GEGEVENSTABEL BUURTEN 
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buurt streef

informeel beeld

 kinderen oppvl kind/ha  kind/plek kind/plek ha/plek  verschil knd per knd per tst per tst per

 0-5jr: 20m2/1 15 30 3 plekken plek tst 100 knd plek

 6-11jr: 20m2 /1 55 70 50 t.o.v. 

 12-18jr: 1 st /15 85 100 300 streef

[aantal] [ha] [aant/ha] [plek] [plek] [plek] [plek] [aantal] [plek] [aantal] [aantal] [aantal]

Leyhof 718 40       6,0 7               8     17        -1 90 42 2 2,1

0 t/m 5 jaar 144 3,6 2880m2 9 4 14 5                6      10         -1 24 14 7 1,7

6 t/m 11 jaar 276 6,9 5520m2 5 3 1 2                4      6           -2 69 46 2 1,5

12 t/m 18 jaar 298 7,5 20st 3 2 1 2                2      4           0 149 75 1 2,0

Buitenhof-Midden/West 761 36       7,0 8               13   59        -5 59 13 8 4,5

0 t/m 5 jaar 205 5,7 4100m2 13 6 12 6                11    46         -5 19 4 22 4,2

6 t/m 11 jaar 274 7,6 5480m2 4 3 1 3                6      37         -3 46 7 14 6,2

12 t/m 18 jaar 282 7,8 19st 3 2 1 2                2      9           0 141 31 3 4,5

Buitenhof-Oost/Zuid 313 22       4,7 3               10   37        -7 31 8 12 3,7

0 t/m 5 jaar 88 4,0 1760m2 5 2 8 3                9      29         -6 10 3 33 3,2

6 t/m 11 jaar 108 4,9 2160m2 1 1 1 2                5      19         -3 22 6 18 3,8

12 t/m 18 jaar 117 5,3 8st 1 1 1 1                1      1           0 117 117 1 1,0

Binnenhof 255 20       4,3 4               10   40        -6 26 6 16 4,0

0 t/m 5 jaar 74 3,7 1480m2 4 2 7 2                7      21         -5 11 4 28 3,0

6 t/m 11 jaar 73 3,7 1460m2 1 1 1 2                2      27         0 37 3 37 13,5

12 t/m 18 jaar 108 5,4 7st 1 1 1 2                2      15         0 54 7 14 7,5

Winkelhof 126 11       3,8 2               3     18        -1 42 7 14 6,0

0 t/m 5 jaar 50 4,5 1000m2 3 1 4 2                3      16         -1 17 3 32 5,3

6 t/m 11 jaar 31 2,8 620m2 0 0 1 -            -   13         0 n.v.t. 2 42 n.v.t.

12 t/m 18 jaar 45 4,1 3st 0 0 1 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

Voorhof 486 42       3,9 5               17   43        -12 29 11 9 2,5

0 t/m 5 jaar 136 3,2 2720m2 9 4 14 5                15    34         -10 9 4 25 2,3

6 t/m 11 jaar 171 4,1 3420m2 3 2 1 3                7      20         -4 24 9 12 2,9

12 t/m 18 jaar 179 4,3 12st 2 1 1 1                1      5           0 179 36 3 5,0

De Schansen en De Baanderij 354 13       9,1 6               6     16        0 59 22 5 2,7

0 t/m 5 jaar 106 8,2 2120m2 7 3 5 3                3      9           0 35 12 8 3,0

6 t/m 11 jaar 119 9,2 2380m2 2 1 1 2                5      8           -3 24 15 7 1,6

12 t/m 18 jaar 129 9,9 9st 1 1 1 2                2      6           0 65 22 5 3,0

De Baanderij 0 33       0,0 -            -  -       0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

0 t/m 5 jaar 0 0,0 0m2 0 0 11 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

6 t/m 11 jaar 0 0,0 0m2 0 0 1 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

12 t/m 18 jaar 0 0,0 0st 0 0 1 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

uitgangspunten doorrekenen normen voor speelruimte inventarisatie kwantitatief

[plek]

formeel

 p
le

k
k
e

n
 

 t
o

e
st

e
lle

n
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De Vogelwijk 331 22       5,0 4               4     19        0 83 17 6 4,8

0 t/m 5 jaar 115 5,2 2300m2 7 3 8 4                4      14         0 29 8 12 3,5

6 t/m 11 jaar 103 4,7 2060m2 1 1 1 1                3      10         -2 34 10 10 3,3

12 t/m 18 jaar 113 5,1 8st 1 1 1 1                1      4           0 113 28 4 4,0

Zijlkwartier 169 14       4,0 3               6     20        -3 28 8 12 3,3

0 t/m 5 jaar 58 4,1 1160m2 3 1 5 2                5      13         -3 12 4 22 2,6

6 t/m 11 jaar 57 4,1 1140m2 1 0 1 1                2      9           -1 29 6 16 4,5

12 t/m 18 jaar 54 3,9 4st 0 0 1 1                1      3           0 54 18 6 3,0

Ouderzorg 653 60       3,6 7               9     33        -2 73 20 5 3,7

0 t/m 5 jaar 250 4,2 5000m2 16 8 20 6                8      28         -2 31 9 11 3,5

6 t/m 11 jaar 207 3,5 4140m2 3 2 2 2                4      18         -2 52 12 9 4,5

12 t/m 18 jaar 196 3,3 13st 2 1 1 2                2      3           0 98 65 2 1,5

Kerkwijk 462 48       3,2 6               5     24        1 92 19 5 4,8

0 t/m 5 jaar 161 3,4 3220m2 10 5 16 4                3      15         1 54 11 9 5,0

6 t/m 11 jaar 158 3,3 3160m2 2 2 1 4                3      15         1 53 11 9 5,0

12 t/m 18 jaar 143 3,0 10st 1 1 1 2                2      8           0 72 18 6 4,0

Elizabethhof 32 24       0,4 -            -  -       0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

0 t/m 5 jaar 7 0,3 140m2 0 0 8 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

6 t/m 11 jaar 13 0,5 260m2 0 0 1 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

12 t/m 18 jaar 12 0,5 1st 0 0 1 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

Oranjewijk 366 28       4,4 2               1     4          1 366 92 1 4,0

0 t/m 5 jaar 114 4,1 2280m2 7 3 10 2                1      3           1 114 38 3 3,0

6 t/m 11 jaar 114 4,1 2280m2 2 1 1 1                1      4           0 114 29 4 4,0

12 t/m 18 jaar 138 4,9 9st 1 1 1 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

Doeskwartier 208 13       5,3 2               3     21        -1 69 10 10 7,0

0 t/m 5 jaar 55 4,2 1100m2 3 1 5 2                3      12         -1 18 5 22 4,0

6 t/m 11 jaar 66 5,1 1320m2 1 0 1 1                1      10         0 66 7 15 10,0

12 t/m 18 jaar 87 6,7 6st 1 0 1 1                1      5           0 87 17 6 5,0

Kalkhaven/’t Heerlijk Recht 178 15       4,0 1               -  -       1 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

0 t/m 5 jaar 39 2,6 780m2 2 1 5 1                -   -        1 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

6 t/m 11 jaar 67 4,5 1340m2 1 0 1 1                -   -        1 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

12 t/m 18 jaar 72 4,8 5st 0 0 1 1                -   -        1 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

Driegatenbrug 97 5         6,5 1               -  -       1 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

0 t/m 5 jaar 28 5,6 560m2 1 0 2 1                -   -        1 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

6 t/m 11 jaar 37 7,4 740m2 0 0 1 1                -   -        1 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

12 t/m 18 jaar 32 6,4 2st 0 0 1 -            -   -        0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

Verspreide huizen 63 740     0,0 1               1     7          0 63 9 11 7,0

0 t/m 5 jaar 11 0,0 220m2 0 0 247 1                1      3           0 11 4 27 3,0

6 t/m 11 jaar 21 0,0 420m2 0 0 15 1                1      4           0 21 5 19 4,0

12 t/m 18 jaar 31 0,0 2st 0 0 3 -            1      4           -1 31 8 13 4,0

Totaal 5.572 1.186  4,7 62             96   358      -34 58 16 6 3,7

0 t/m 5 jaar 1.641 1,4 32820m2 109 54 4 49              79    253       -30 21 6 15 3,2

6 t/m 11 jaar 1.895 1,6 37900m2 34 27 4 27              44    200       -17 43 9 11 4,5

12 t/m 18 jaar 2.036 1,7 40720st 23 20 4 18              18    67         0 113 30 3 3,7
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BIJLAGE VII. SPEELPLEKKEN SORTERING PER WIJK 
In deze bijlage staat weergegeven welke rol de plek speelt in het 

openbaar speelvoorzieningenniveau en welke acties nodig zijn om 

deze rol te kunnen vervullen. 

 

In de tabel staan de huidige plekken, de nieuw te realiseren plekken 

(zoekgebieden) en de te nemen maatregelen. De eerste drie ko-

lommen bieden gegevens over de inventaris in de huidige situatie. 

In de eerste kolom staat een speelpleknummer. Betreft de plek een 

zoekgebied of maatregel dan is dit aangegeven met respectievelijk 

een Z of een M. 

De tweede kolom is de locatie waar de speelplek te vinden is. De lo-

catienaam is overgenomen uit de beheergegevens van gemeente 

Leiderdorp. Aan de hand van de aanwezige speeltoestellen, de uit-

straling en de aanwezige ruimte op de locaties is per speelplek de 

huidige leeftijdscategorie bepaald. Dit is weergegeven in de derde 

kolom. 

 

In de navolgende kolommen is aangegeven voor welke leeftijds-

categorie de speelplek ingericht in betrokken variant moet worden. 

De kolommen bevatten gegevens over de maatregelen die geno-

men moeten worden om de plek te laten voldoen aan de eisen van 

het openbaar speelvoorzieningenniveau. Ook hier wordt uitgegaan 

van de normen voor informele en formele ruimte. 

 

In de kolom 'maatregelen' wordt kort aangeduid wat de kern is van 

de maatregelen die genomen moeten worden. In aansluiting hierop 

staat in de kolom ‘nieuwe speelprikkels’ en de kolom ‘nieuwe toestel-

len’ hoeveel speelprikkels en/of toestellen er nodig zijn bij deze maat-

regel. 

 

Als laatste is er een raming gegeven van bijkomende kosten (variant 

III) die voor een deel ten laste van spelen komen, maar eventueel ook 

voor 25% ten laste van bijvoorbeeld groen en wegen kunnen komen. 
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spnr straat buurt variant III: Minder, maar beter sec.tst nieuw overig kosten totaal

tst/plk categorie wordt advies maatregel wordt advies maatregel wordt advies maatregelen aantal prikkel tst tst.duurkosten (100%) tst incl onder

037 Elisabeth van Engelandlaan Leyhof 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 -€                

038 A M. van Oostenrijklaan Leyhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

038 B Dwarswatering Leyhof 4 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

jeugd en jongeren.

0 4 1 1 8.727€            

039 Dijkwacht Leyhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

040 Jacoba van Beierenlaan Leyhof 1 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Eventueel 

verkeersituatie Schildwacht 

nagaan.

0 -€                

041 Ada van Schotlandplaats Leyhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                

042 Beatrijs van Vlaanderenplaats Leyhof 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Specifiek voor kinderen 

inrichten via vervanging.

0 -€                

J 6 Oude Spoorbaan Leyhof 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

jongeren, verplaatsen naar [038 

B].

0 4 1.000€            

Z 1 Groenstrook Leyhof/Brandwacht zoekgebied Leyhof 0 geen n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Speelplek voor 

kinderen en jeugd realiseren.

0 p.m. -€                

M 1 Langs Dwarswatering oostelijk maatregel Leyhof 0 n.v.t. n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 12 t/m 18 jaar Enkele banken in groepje 

plaatsen.

0 950€       950€               

025 A Tinnegieter Buitenhof-

Midden/West

3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                

025 B Olieslager Buitenhof-

Midden/West

2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Met poefs enzo 

tribune-zitgelegenheid maken.

0 8 2 9.162€            

026 Wagenmaker achter nr. 25 Buitenhof-

Midden/West

3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

027 Jonkerhof Buitenhof-

Midden/West

4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

4 -€                

028 Dwarstocht Buitenhof-

Midden/West

8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 4 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 4 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, 

specifiek voor kinderen.

2 -€                

029 Neptunus Buitenhof-

Midden/West

4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Herinrichting in 

uitvoering.

1 p.m.

030 Kloosterhof Buitenhof-

Midden/West

5 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

4 1.000€    1.000€            

032 A Klerkenhof Buitenhof-

Midden/West

8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Basketbalpaal 

verplaastsen naar [032B]

0 -€                

032 B Nievaartpad Buitenhof-

Midden/West

3 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Bespeelbare 

ondergrond realiseren.

0 15.000€  15.000€          

033 Prinsenhof Buitenhof-

Midden/West

6 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

034 Poortershof Buitenhof-

Midden/West

4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen (eventueel 

minder toestellen).

1 -€                

035 Lentekade Buitenhof-

Midden/West

7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 3 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 3 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, 

specifiek voor kinderen.

1 -€                

036 Middentocht Buitenhof-

Midden/West

2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

031 Buitenhoflaan  / Buitenhofeiland Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Aantrekkelijk plek 

realiseren.

0 4 2 5.000€    13.162€          

043 Steve Bikoplaats achter nr. 4 Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

4 1.000€    1.000€            

044 Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 Buitenhof-Oost/Zuid 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€               

045 Jan de Hartogplein Buitenhof-Oost/Zuid 5 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, 

specifiek voor kinderen.

1 -€                

046 Hella Haassestraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

variant II: Minder en matighuidig variant I: Minder, afbouw tot haalbare
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047 Willem van Otterloostraat Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Aantrekkelijke 

toestellen voor de jeugd en 

jongeren (her)plaatsen.

0 1 1 -€        7.727€            

048 Johan Wagenaarstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

049 Jan Wolkerspad Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

050 Cees Noteboompad Buitenhof-Oost/Zuid 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

060 Bernard Zweersstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

051 Luykendreef achter nr. 12 Binnenhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

053 Van Alphenplein Binnenhof 5 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Centrale plek van 

Binnenhof realiseren door 

verbeteren en (her)plaatsen.

0 2 2 5.000€    20.454€          

054 Vossiuslaan Binnenhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€               

055 Spiegheldreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

056 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Bij voorkeur schoolplein 

de Schakel openbaar en dan 

[056] secundair.

1 -€                

057 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

058 Camphuysendreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

059 Oltmansdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

061 Bloemerd Binnenhof 12 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar 8 toestel(len) verwijderen. 6 t/m 11 jaar 8 toestel(len) verwijderen. 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                

062 Bloemerd Binnenhof 3 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                

063 Dubloen via het pad naast nr. 19 Winkelhof 14 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 10 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 10 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                

064 Florijn Winkelhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                

066 Schelling Winkelhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€               

067 Lisdoddekreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestellen voor kinderen 

(her)plaatsen.

0 2 7.162€            

068 Bereblauwkreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

069 Kalmoeskreek Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

070 De Groene Dolk Voorhof 3 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Aantrekkelijke 

toestellen voor de kinderen en 

jeugd (her)plaasten.

0 2 2 1 11.808€          

071 Waterbieskreek Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

072 Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

073 Heelblaadjespad Voorhof 3 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Omvormen naar 

centrale speel-, sport en 

ontmoetingsplek voor de buurt.

0 6 2 2 10.000€  26.954€          

074 Andoornzoom Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

075 Hondsdrafzoom Voorhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€               

076 Fluitekruidzoom Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

077 Kamperfoeliezoom / Klimopzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€        -€                

078 Dalkruidzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

079 Rozemarijntuin / Tijmtuin 19 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

4 1.000€    1.000€            
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080 Dragontuin Voorhof 1 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€               

081 Brunelkamp tegenover nr. 10 Voorhof 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Verplaatsen 

speelplek voor kinderen naar 

Bolderikkamp + alleen 

voetbalveldje voor jeugd aan de 

Brunelkamp.

0 2 500€               

082 Brunelkamp-Ratelaarkamp Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

083 Vlaskamp Voorhof 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

M 2 Langs Dwarswatering west maatregel Voorhof 0 n.v.t. n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Enkele banken in 

groepje plaatsen.

0 950€       950€               

022 A Peppelschans De Schansen en De 

Baanderij

4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging 

specifiek voor kinderen.

1 -€                

022 B Peppelschans De Schansen en De 

Baanderij

5 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 6 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                

023 Iepenschans De Schansen en De 

Baanderij

2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging 

specifiek voor kinderen.

1 -€                

024 A Houtschans De Schansen en De 

Baanderij

2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging 

specifiek voor kinderen.

1 -€                

024 B Houtschans De Schansen en De 

Baanderij

2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

jeugd met 4 minidoelen haaks op 

speelrichting of in nabijheid op 

gras.

0 2 2 7.662€            

J 5 Beukenschans De Schansen en De 

Baanderij

1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                

016 Sternstraat De Vogelwijk 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                

017 Roerdompstraat De Vogelwijk 11 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 18 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

jeugd door (herplaatsen) 

toestellen.

0 -€                

018 Koekoekstraat / Merelstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Centrale plek: Via vervanging 

specifiek voor kinderen.

0 -€                

019 Spechtstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Centrale plek: Via vervanging 

specifiek voor kinderen.

0 -€                

013 Splinterlaan Zijlkwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                

014 A Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€               

014 B Pinksterbloem Zijlkwartier 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€               

014 C Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€               

015 A van der Marckstraat Zijlkwartier 6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                

015 B van der Marckstraat Zijlkwartier 5 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Bespeelbare 

ondergrond realiseren.

0 4 1 1 20.000€  28.727€          

008 Bijdorp Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Toestellen waarschijnlijk niet meer 

vervangen en informeel 

bespeelbaar herinrichten.

3 750€       750€               

009 Goudestein Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren voor 

kinderen door (her)plaatsen 

toestellen.

0 1 1 7.727€            

010 Nijenrode Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

011 Jachtslotpad / Brittenburg Ouderzorg 5 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

alle leeftijden.

0 4 2 1 2.500€    14.808€          

012 Heemraadlaan Ouderzorg 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren door via 

vervanging toestellen voor 

kinderen.

0 -€                

020 Santhorst Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren voor 

kinderen door (her)plaatsen 

toestellen.

0 1 1 7.727€            



spnr straat buurt variant III: Minder, maar beter sec.tst nieuw overig kosten totaal

tst/plk categorie wordt advies maatregel wordt advies maatregel wordt advies maatregelen aantal prikkel tst tst.duurkosten (100%) tst incl onder

variant II: Minder en matighuidig variant I: Minder, afbouw tot haalbare

021 A Park de Houtkamp Ouderzorg 9 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 5 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 11 jaar 5 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Geen. 0 -€                

021 B Park de Houtkamp ( Kinderboerderij ) Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Overwogen kan 

worden of het onderhoud en 

vervanging van de 

speeltoestellen in de 

kinderboerderij ten last van het 

budget openbare 

speelvoorzieningen zou moeten.

0 -€                

021 C Park de Houtkamp Ouderzorg 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Verbeteren voor 

jongeren.

0 1 2 11.873€          

005 Willem-Alexanderlaan Kerkwijk 8 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Zonering in gaten 

houden, (her)plaatsen 

vrijgekomen toestellen voor 

jeugd, eventueel 

voetbalveldje/kooi.

0 4 2 1 5.000€    17.308€          

006 A Resedastraat Kerkwijk 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                

006 B Resedastraat Kerkwijk 4 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Geen. 6 t/m 11 jaar Geen. 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. Eventueel op 

termijn een voetbalkooi bij [005], 

dan deze secundair.

0 -€                

007 A Burgemeester Brugplein Kerkwijk 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                

007 B Berkenkade / Schapenrustweg Kerkwijk 1 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Doel bijplaatsen 

zodat er ook beter gebruik van 

gemaakt kan worden tijdens de 

schoolpauzes.

0 4 2 2 16.454€          

Z 2 KJS (koningin JulianaSchool) zoekgebied Kerkwijk 0 geen n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: In overleg met 

school het schoolplein betrekken, 

zie ook [007B]

0 -€                

003 Anna van Burenstraat Oranjewijk 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Eventueel verbeteren 

(met herplaatsing) toestellen 

kinderen.

1 1 3.581€            

Z 3 Schoolplein Willem de Zwijger/Frederik 

Hendrikplantsoen

zoekgebied Oranjewijk 0 geen n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: In overleg met 

school het schoolplein betrekken, 

anders nieuwe speelplek in 

Frederik Henrikplantsoen 

realiseren.

0 -€                

002 A Bloemhofstraat Doeskwartier 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€               

002 B Mauritssingel / Hubrechtplein Doeskwartier 13 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 3 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 18 jaar 3 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren door 

(her)plaatsing uitdagende 

toestellen jeugd.

0 4 1 1 8.727€            

004 Bloemendaalselaan Doeskwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                

Z 4 Voorziene speelplek zoekgebied 

Kalkhaven/’t Heerlijk 

Recht

0 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Reeds 

voorzien.

0 t/m 18 jaar Centrale plek: Reeds 

voorzien.

0 t/m 18 jaar Centrale plek: Reeds voorzien. 0 p.m.

Z 5 (Informeel) bespeelbaar veld realiseren. zoekgebied 

Driegatenbrug

0 geen n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 0 t/m 11 jaar Basisvoorziening: Met enkele 

elementen informeel bespeelbaar 

veld realiseren; Maaibeheer en bv 

betonpoefs tbv voetbaldoelen

0 10 1 1 500€       10.727€          

001 Patrimoniumpark Verspreide huizen 7 0 t/m 18 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 11 jaar Basisvoorziening: eenvoudige 

inrichting, enkele toestellen niet 

meer vervangen.

1 -€                
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001 Patrimoniumpark Verspreide huizen 7 0 t/m 18 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 11 jaar Basisvoorziening: eenvoudige 

inrichting, enkele toestellen niet 

meer vervangen.

1 -€                 

002 A Bloemhofstraat Doeskwartier 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

002 B Mauritssingel / Hubrechtplein Doeskwartier 13 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 3 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 18 jaar 3 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren door 

(her)plaatsing uitdagende 

toestellen jeugd.

0 4 1 1 8.727€             

003 Anna van Burenstraat Oranjewijk 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Eventueel verbeteren 

(met herplaatsing) toestellen 

kinderen.

1 1 3.581€             

004 Bloemendaalselaan Doeskwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                 

005 Willem-Alexanderlaan Kerkwijk 8 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Zonering in gaten 

houden, (her)plaatsen 

vrijgekomen toestellen voor jeugd, 

eventueel voetbalveldje/kooi.

0 4 2 1 5.000€    17.308€           

006 A Resedastraat Kerkwijk 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                 

006 B Resedastraat Kerkwijk 4 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Geen. 6 t/m 11 jaar Geen. 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. Eventueel op 

termijn een voetbalkooi bij [005], 

dan deze secundair.

0 -€                 

007 A Burgemeester Brugplein Kerkwijk 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                 

007 B Berkenkade / Schapenrustweg Kerkwijk 1 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Doel bijplaatsen 

zodat er ook beter gebruik van 

gemaakt kan worden tijdens de 

schoolpauzes.

0 4 2 2 16.454€           

008 Bijdorp Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Toestellen waarschijnlijk niet meer 

vervangen en informeel 

bespeelbaar herinrichten.

3 750€       750€                

009 Goudestein Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren voor 

kinderen door (her)plaatsen 

toestellen.

0 1 1 7.727€             

010 Nijenrode Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

011 Jachtslotpad / Brittenburg Ouderzorg 5 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

alle leeftijden.

0 4 2 1 2.500€    14.808€           

012 Heemraadlaan Ouderzorg 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren door via 

vervanging toestellen voor 

kinderen.

0 -€                 

013 Splinterlaan Zijlkwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                 

014 A Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€                

014 B Pinksterbloem Zijlkwartier 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

014 C Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€                

015 A van der Marckstraat Zijlkwartier 6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                 

015 B van der Marckstraat Zijlkwartier 5 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Bespeelbare 

ondergrond realiseren.

0 4 1 1 20.000€  28.727€           

016 Sternstraat De Vogelwijk 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                 

017 Roerdompstraat De Vogelwijk 11 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 18 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

jeugd door (herplaatsen) 

toestellen.

0 -€                 

018 Koekoekstraat / Merelstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Centrale plek: Via vervanging 

specifiek voor kinderen.

0 -€                 

huidig variant I: Minder, afbouw tot haalbare variant II: Minder en matig



spnr straat buurt variant III: Minder, maar beter sec.tst nieuw overig kosten totaal
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huidig variant I: Minder, afbouw tot haalbare variant II: Minder en matig

019 Spechtstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Centrale plek: Via vervanging 

specifiek voor kinderen.

0 -€                 

020 Santhorst Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren voor 

kinderen door (her)plaatsen 

toestellen.

0 1 1 7.727€             

021 A Park de Houtkamp Ouderzorg 9 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 5 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 11 jaar 5 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Geen. 0 -€                 

021 B Park de Houtkamp ( Kinderboerderij ) Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Overwogen kan worden 

of het onderhoud en vervanging 

van de speeltoestellen in de 

kinderboerderij ten last van het 

budget openbare 

speelvoorzieningen zou moeten.

0 -€                 

021 C Park de Houtkamp Ouderzorg 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Verbeteren voor 

jongeren.

0 1 2 11.873€           

022 A Peppelschans De Schansen en De Baanderij 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek 

voor kinderen.

1 -€                 

022 B Peppelschans De Schansen en De Baanderij 5 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 6 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                 

023 Iepenschans De Schansen en De Baanderij 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek 

voor kinderen.

1 -€                 

024 A Houtschans De Schansen en De Baanderij 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek 

voor kinderen.

1 -€                 

024 B Houtschans De Schansen en De Baanderij 2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

jeugd met 4 minidoelen haaks op 

speelrichting of in nabijheid op 

gras.

0 2 2 7.662€             

025 A Tinnegieter Buitenhof-Midden/West 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                 

025 B Olieslager Buitenhof-Midden/West 2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Met poefs enzo 

tribune-zitgelegenheid maken.

0 8 2 9.162€             

026 Wagenmaker achter nr. 25 Buitenhof-Midden/West 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

027 Jonkerhof Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

4 -€                 

028 Dwarstocht Buitenhof-Midden/West 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 4 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 4 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, 

specifiek voor kinderen.

2 -€                 

029 Neptunus Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Herinrichting in 

uitvoering.

1 p.m.

030 Kloosterhof Buitenhof-Midden/West 5 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

4 1.000€    1.000€             

031 Buitenhoflaan  / Buitenhofeiland Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Aantrekkelijk plek 

realiseren.

0 4 2 5.000€    13.162€           

032 A Klerkenhof Buitenhof-Midden/West 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Basketbalpaal 

verplaastsen naar [032B]

0 -€                 

032 B Nievaartpad Buitenhof-Midden/West 3 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Bespeelbare 

ondergrond realiseren.

0 15.000€  15.000€           

033 Prinsenhof Buitenhof-Midden/West 6 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

034 Poortershof Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen (eventueel minder 

toestellen).

1 -€                 

035 Lentekade Buitenhof-Midden/West 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 3 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 3 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, 

specifiek voor kinderen.

1 -€                 

036 Middentocht Buitenhof-Midden/West 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

037 Elisabeth van Engelandlaan Leyhof 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 -€                 



spnr straat buurt variant III: Minder, maar beter sec.tst nieuw overig kosten totaal
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huidig variant I: Minder, afbouw tot haalbare variant II: Minder en matig

038 A M. van Oostenrijklaan Leyhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

038 B Dwarswatering Leyhof 4 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Geen. 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

jeugd en jongeren.

0 4 1 1 8.727€             

039 Dijkwacht Leyhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

040 Jacoba van Beierenlaan Leyhof 1 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Eventueel verkeersituatie 

Schildwacht nagaan.

0 -€                 

041 Ada van Schotlandplaats Leyhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                 

042 Beatrijs van Vlaanderenplaats Leyhof 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Specifiek voor kinderen 

inrichten via vervanging.

0 -€                 

043 Steve Bikoplaats achter nr. 4 Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

4 1.000€    1.000€             

044 Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 Buitenhof-Oost/Zuid 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€                

045 Jan de Hartogplein Buitenhof-Oost/Zuid 5 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, 

specifiek voor kinderen.

1 -€                 

046 Hella Haassestraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

047 Willem van Otterloostraat Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Aantrekkelijke 

toestellen voor de jeugd en 

jongeren (her)plaatsen.

0 1 1 -€        7.727€             

048 Johan Wagenaarstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

049 Jan Wolkerspad Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

050 Cees Noteboompad Buitenhof-Oost/Zuid 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

051 Luykendreef achter nr. 12 Binnenhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

053 Van Alphenplein Binnenhof 5 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Centrale plek van 

Binnenhof realiseren door 

verbeteren en (her)plaatsen.

0 2 2 5.000€    20.454€           

054 Vossiuslaan Binnenhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€                

055 Spiegheldreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

056 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Bij voorkeur schoolplein 

de Schakel openbaar en dan 

[056] secundair.

1 -€                 

057 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

058 Camphuysendreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

059 Oltmansdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

060 Bernard Zweersstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

061 Bloemerd Binnenhof 12 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar 8 toestel(len) verwijderen. 6 t/m 11 jaar 8 toestel(len) verwijderen. 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                 

062 Bloemerd Binnenhof 3 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                 

063 Dubloen via het pad naast nr. 19 Winkelhof 14 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 10 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar 10 toestel(len) verwijderen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                 

064 Florijn Winkelhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                 

066 Schelling Winkelhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€                



spnr straat buurt variant III: Minder, maar beter sec.tst nieuw overig kosten totaal

tst/plk categorie wordt advies maatregel wordt advies maatregel wordt advies maatregelen aantal prikkel tst tst.duurkosten (100%) tst incl onder

huidig variant I: Minder, afbouw tot haalbare variant II: Minder en matig

067 Lisdoddekreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

0 t/m 5 jaar Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestellen voor kinderen 

(her)plaatsen.

0 2 7.162€             

068 Bereblauwkreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

069 Kalmoeskreek Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

070 De Groene Dolk Voorhof 3 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Aantrekkelijke 

toestellen voor de kinderen en 

jeugd (her)plaasten.

0 2 2 1 11.808€           

071 Waterbieskreek Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

072 Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

073 Heelblaadjespad Voorhof 3 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Geen. 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Omvormen naar 

centrale speel-, sport en 

ontmoetingsplek voor de buurt.

0 6 2 2 10.000€  26.954€           

074 Andoornzoom Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

075 Hondsdrafzoom Voorhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€                

076 Fluitekruidzoom Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

077 Kamperfoeliezoom / Klimopzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€        -€                 

078 Dalkruidzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€       750€                

079 Rozemarijntuin / Tijmtuin 19 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

4 1.000€    1.000€             

080 Dragontuin Voorhof 1 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

1 250€       250€                

081 Brunelkamp tegenover nr. 10 Voorhof 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Verplaatsen 

speelplek voor kinderen naar 

Bolderikkamp + alleen 

voetbalveldje voor jeugd aan de 

Brunelkamp.

0 2 500€                

082 Brunelkamp-Ratelaarkamp Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

083 Vlaskamp Voorhof 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

secundair Informeel bespeelbaar 

herinrichten.

2 500€       500€                

J 5 Beukenschans De Schansen en De Baanderij 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                 

J 6 Oude Spoorbaan Leyhof 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Geen. 12 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor 

jongeren, verplaatsen naar [038 

B].

0 4 1.000€             

M 1 Langs Dwarswatering oostelijk maatregel Leyhof 0 n.v.t. n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 12 t/m 18 jaar Enkele banken in groepje 

plaatsen.

0 950€       950€                

M 2 Langs Dwarswatering west maatregel Voorhof 0 n.v.t. n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Enkele banken in 

groepje plaatsen.

0 950€       950€                

Z 1 Groenstrook Leyhof/Brandwacht zoekgebied Leyhof 0 geen n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Speelplek voor 

kinderen en jeugd realiseren.

0 p.m. -€                 

Z 2 KJS (koningin JulianaSchool) zoekgebied Kerkwijk 0 geen n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: In overleg met 

school het schoolplein betrekken, 

zie ook [007B]

0 -€                 

Z 3 Schoolplein Willem de Zwijger/Frederik 

Hendrikplantsoen

zoekgebied Oranjewijk 0 geen n.v.t. Geen. n.v.t. Geen. 0 t/m 11 jaar Centrale plek: In overleg met 

school het schoolplein betrekken, 

anders nieuwe speelplek in 

Frederik Henrikplantsoen 

realiseren.

0 -€                 
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spnr straat buurt huidig variant I: Minder, afbouw tot haalbare

tst/plk categorie wordt advies maatregel

0 OPHEFFEN / SECUNDAIR / INFORMEEL HERINRICHTEN

001 Patrimoniumpark Verspreide huizen 7 0 t/m 18 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

002 A Bloemhofstraat Doeskwartier 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

008 Bijdorp Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

009 Goudestein Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

010 Nijenrode Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

014 A Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

014 B Pinksterbloem Zijlkwartier 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

014 C Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

018 Koekoekstraat / Merelstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

020 Santhorst Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

023 Iepenschans De Schansen en De Baanderij 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

024 A Houtschans De Schansen en De Baanderij 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

025 A Tinnegieter Buitenhof-Midden/West 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

026 Wagenmaker achter nr. 25 Buitenhof-Midden/West 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

027 Jonkerhof Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

030 Kloosterhof Buitenhof-Midden/West 5 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

033 Prinsenhof Buitenhof-Midden/West 6 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

036 Middentocht Buitenhof-Midden/West 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

038 A M. van Oostenrijklaan Leyhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

039 Dijkwacht Leyhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

040 Jacoba van Beierenlaan Leyhof 1 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

041 Ada van Schotlandplaats Leyhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

043 Steve Bikoplaats achter nr. 4 Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

044 Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 Buitenhof-Oost/Zuid 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

046 Hella Haassestraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

048 Johan Wagenaarstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

049 Jan Wolkerspad Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

050 Cees Noteboompad Buitenhof-Oost/Zuid 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

051 Luykendreef achter nr. 12 Binnenhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

054 Vossiuslaan Binnenhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

055 Spiegheldreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

056 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

057 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

058 Camphuysendreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

059 Oltmansdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

060 Bernard Zweersstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

064 Florijn Winkelhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

066 Schelling Winkelhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

067 Lisdoddekreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

068 Bereblauwkreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

069 Kalmoeskreek Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

071 Waterbieskreek Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

072 Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

074 Andoornzoom Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

075 Hondsdrafzoom Voorhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

076 Fluitekruidzoom Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

078 Dalkruidzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

079 Rozemarijntuin / Tijmtuin 19 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

080 Dragontuin Voorhof 1 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

082 Brunelkamp-Ratelaarkamp Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

083 Vlaskamp Voorhof 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

0 TOESTELLEN GEDEELTELIJK VERWIJDEREN 0 toestel(len) verwijderen.

004 Bloemendaalselaan Doeskwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

006 A Resedastraat Kerkwijk 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen.



spnr straat buurt huidig variant I: Minder, afbouw tot haalbare

tst/plk categorie wordt advies maatregel

013 Splinterlaan Zijlkwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

017 Roerdompstraat De Vogelwijk 11 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

022 B Peppelschans De Schansen en De Baanderij 5 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

045 Jan de Hartogplein Buitenhof-Oost/Zuid 5 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

063 Dubloen via het pad naast nr. 19 Winkelhof 14 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 10 toestel(len) verwijderen.

007 A Burgemeester Brugplein Kerkwijk 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen.

012 Heemraadlaan Ouderzorg 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen.

015 A van der Marckstraat Zijlkwartier 6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen.

002 B Mauritssingel / Hubrechtplein Doeskwartier 13 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 3 toestel(len) verwijderen.

035 Lentekade Buitenhof-Midden/West 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 3 toestel(len) verwijderen.

028 Dwarstocht Buitenhof-Midden/West 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 4 toestel(len) verwijderen.

021 A Park de Houtkamp Ouderzorg 9 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 5 toestel(len) verwijderen.

061 Bloemerd Binnenhof 12 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar 8 toestel(len) verwijderen.

0 GEEN ACTIES Geen.

003 Anna van Burenstraat Oranjewijk 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

005 Willem-Alexanderlaan Kerkwijk 8 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

006 B Resedastraat Kerkwijk 4 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Geen.

007 B Berkenkade / Schapenrustweg Kerkwijk 1 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

011 Jachtslotpad / Brittenburg Ouderzorg 5 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

015 B van der Marckstraat Zijlkwartier 5 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

016 Sternstraat De Vogelwijk 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

019 Spechtstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

021 B Park de Houtkamp ( Kinderboerderij ) Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

021 C Park de Houtkamp Ouderzorg 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen.

022 A Peppelschans De Schansen en De Baanderij 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

024 B Houtschans De Schansen en De Baanderij 2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

025 B Olieslager Buitenhof-Midden/West 2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

029 Neptunus Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

031 Buitenhoflaan  / Buitenhofeiland Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen.

032 A Klerkenhof Buitenhof-Midden/West 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen.

032 B Nievaartpad Buitenhof-Midden/West 3 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

034 Poortershof Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

037 Elisabeth van Engelandlaan Leyhof 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

038 B Dwarswatering Leyhof 4 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

042 Beatrijs van Vlaanderenplaats Leyhof 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

047 Willem van Otterloostraat Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

053 Van Alphenplein Binnenhof 5 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

062 Bloemerd Binnenhof 3 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen.

070 De Groene Dolk Voorhof 3 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen.

073 Heelblaadjespad Voorhof 3 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

077 Kamperfoeliezoom / Klimopzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

081 Brunelkamp tegenover nr. 10 Voorhof 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen.

J 5 Beukenschans De Schansen en De Baanderij 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen.

J 6 Oude Spoorbaan Leyhof 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen.

0 NIEUWE PLEKKEN n.v.t.

Z 4 Voorziene speelplek zoekgebied Kalkhaven/’t 

Heerlijk Recht

0 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Reeds voorzien.



spnr straat buurt huidig

tst/plk categorie wordt advies maatregel

0 OPHEFFEN / SECUNDAIR / INFORMEEL HERINRICHTEN

001 Patrimoniumpark Verspreide huizen 7 0 t/m 18 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

002 A Bloemhofstraat Doeskwartier 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

008 Bijdorp Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

010 Nijenrode Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

014 A Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

014 B Pinksterbloem Zijlkwartier 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

014 C Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

026 Wagenmaker achter nr. 25 Buitenhof-Midden/West 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

027 Jonkerhof Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

030 Kloosterhof Buitenhof-Midden/West 5 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

033 Prinsenhof Buitenhof-Midden/West 6 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

036 Middentocht Buitenhof-Midden/West 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

038 A M. van Oostenrijklaan Leyhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

039 Dijkwacht Leyhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

043 Steve Bikoplaats achter nr. 4 Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

044 Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 Buitenhof-Oost/Zuid 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

046 Hella Haassestraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

048 Johan Wagenaarstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

049 Jan Wolkerspad Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

050 Cees Noteboompad Buitenhof-Oost/Zuid 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

051 Luykendreef achter nr. 12 Binnenhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

054 Vossiuslaan Binnenhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

055 Spiegheldreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

057 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

058 Camphuysendreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

059 Oltmansdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

060 Bernard Zweersstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

066 Schelling Winkelhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

068 Bereblauwkreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

069 Kalmoeskreek Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

071 Waterbieskreek Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

072 Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

074 Andoornzoom Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

075 Hondsdrafzoom Voorhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

076 Fluitekruidzoom Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

078 Dalkruidzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

079 Rozemarijntuin / Tijmtuin 19 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

080 Dragontuin Voorhof 1 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

082 Brunelkamp-Ratelaarkamp Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

083 Vlaskamp Voorhof 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten.

0 TOESTELLEN GEDEELTELIJK VERWIJDEREN 0 toestel(len) verwijderen.

004 Bloemendaalselaan Doeskwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

006 A Resedastraat Kerkwijk 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

013 Splinterlaan Zijlkwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

017 Roerdompstraat De Vogelwijk 11 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

022 B Peppelschans De Schansen en De Baanderij 5 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

032 A Klerkenhof Buitenhof-Midden/West 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

045 Jan de Hartogplein Buitenhof-Oost/Zuid 5 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 1 toestel(len) verwijderen.

063 Dubloen via het pad naast nr. 19 Winkelhof 14 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 10 toestel(len) verwijderen.

007 A Burgemeester Brugplein Kerkwijk 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen.

012 Heemraadlaan Ouderzorg 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen.

015 A van der Marckstraat Zijlkwartier 6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 2 toestel(len) verwijderen.

002 B Mauritssingel / Hubrechtplein Doeskwartier 13 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar 3 toestel(len) verwijderen.

035 Lentekade Buitenhof-Midden/West 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 3 toestel(len) verwijderen.

variant II: Minder en matig



spnr straat buurt huidig

tst/plk categorie wordt advies maatregel

variant II: Minder en matig

028 Dwarstocht Buitenhof-Midden/West 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 4 toestel(len) verwijderen.

021 A Park de Houtkamp Ouderzorg 9 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 5 toestel(len) verwijderen.

061 Bloemerd Binnenhof 12 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar 8 toestel(len) verwijderen.

0 GEEN ACTIES Geen.

003 Anna van Burenstraat Oranjewijk 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

005 Willem-Alexanderlaan Kerkwijk 8 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

006 B Resedastraat Kerkwijk 4 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Geen.

007 B Berkenkade / Schapenrustweg Kerkwijk 1 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

009 Goudestein Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

011 Jachtslotpad / Brittenburg Ouderzorg 5 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

015 B van der Marckstraat Zijlkwartier 5 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

016 Sternstraat De Vogelwijk 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

018 Koekoekstraat / Merelstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

019 Spechtstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

020 Santhorst Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

021 B Park de Houtkamp ( Kinderboerderij ) Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

021 C Park de Houtkamp Ouderzorg 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen.

022 A Peppelschans De Schansen en De Baanderij 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

023 Iepenschans De Schansen en De Baanderij 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

024 A Houtschans De Schansen en De Baanderij 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

024 B Houtschans De Schansen en De Baanderij 2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

025 A Tinnegieter Buitenhof-Midden/West 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

025 B Olieslager Buitenhof-Midden/West 2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

029 Neptunus Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

031 Buitenhoflaan  / Buitenhofeiland Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen.

032 B Nievaartpad Buitenhof-Midden/West 3 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

034 Poortershof Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

037 Elisabeth van Engelandlaan Leyhof 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

038 B Dwarswatering Leyhof 4 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen.

040 Jacoba van Beierenlaan Leyhof 1 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

041 Ada van Schotlandplaats Leyhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

042 Beatrijs van Vlaanderenplaats Leyhof 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

047 Willem van Otterloostraat Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

053 Van Alphenplein Binnenhof 5 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

056 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

062 Bloemerd Binnenhof 3 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen.

064 Florijn Winkelhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

067 Lisdoddekreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

070 De Groene Dolk Voorhof 3 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen.

073 Heelblaadjespad Voorhof 3 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen.

077 Kamperfoeliezoom / Klimopzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen.

081 Brunelkamp tegenover nr. 10 Voorhof 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen.

J 5 Beukenschans De Schansen en De Baanderij 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen.

J 6 Oude Spoorbaan Leyhof 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Geen.

0 NIEUWE PLEKKEN n.v.t.

Z 4 Voorziene speelplek zoekgebied Kalkhaven/’t 

Heerlijk Recht

0 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Reeds voorzien.



spnr straat buurt huidig variant III: Minder, maar beter sec.tst nieuw overig kosten totaal

tst/plk categorie wordt advies maatregelen aantal prikkel tst tst.duur kosten (100%) tst incl onder

0 OPHEFFEN / SECUNDAIR / INFORMEEL HERINRICHTEN

002 A Bloemhofstraat Doeskwartier 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

008 Bijdorp Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Toestellen waarschijnlijk niet meer 

vervangen en informeel bespeelbaar 

herinrichten.

3 750€                    750€                            

010 Nijenrode Ouderzorg 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

014 A Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 1 250€                    250€                            

014 B Pinksterbloem Zijlkwartier 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

014 C Pinksterbloem Zijlkwartier 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 1 250€                    250€                            

026 Wagenmaker achter nr. 25 Buitenhof-Midden/West 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

027 Jonkerhof Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 4 -€                             

030 Kloosterhof Buitenhof-Midden/West 5 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 4 1.000€                 1.000€                         

033 Prinsenhof Buitenhof-Midden/West 6 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

036 Middentocht Buitenhof-Midden/West 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

038 A M. van Oostenrijklaan Leyhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

039 Dijkwacht Leyhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

043 Steve Bikoplaats achter nr. 4 Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 4 1.000€                 1.000€                         

044 Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 Buitenhof-Oost/Zuid 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 1 250€                    250€                            

046 Hella Haassestraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

048 Johan Wagenaarstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

049 Jan Wolkerspad Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

050 Cees Noteboompad Buitenhof-Oost/Zuid 3 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

051 Luykendreef achter nr. 12 Binnenhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

054 Vossiuslaan Binnenhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 1 250€                    250€                            

055 Spiegheldreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

057 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

058 Camphuysendreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

059 Oltmansdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

060 Bernard Zweersstraat Buitenhof-Oost/Zuid 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

066 Schelling Winkelhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 1 250€                    250€                            

068 Bereblauwkreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

069 Kalmoeskreek Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

071 Waterbieskreek Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

072 Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

074 Andoornzoom Voorhof 2 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

075 Hondsdrafzoom Voorhof 1 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 1 250€                    250€                            

076 Fluitekruidzoom Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

078 Dalkruidzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 3 750€                    750€                            

079 Rozemarijntuin / Tijmtuin 19 Voorhof 4 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 4 1.000€                 1.000€                         

080 Dragontuin Voorhof 1 0 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 1 250€                    250€                            

082 Brunelkamp-Ratelaarkamp Voorhof 2 0 t/m 5 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

083 Vlaskamp Voorhof 2 6 t/m 11 jaar secundair Informeel bespeelbaar herinrichten. 2 500€                    500€                            

0 TOESTELLEN GEDEELTELIJK VERWIJDEREN 0 toestel(len) verwijderen.

001 Patrimoniumpark Verspreide huizen 7 0 t/m 18 jaar 0 t/m 11 jaar Basisvoorziening: eenvoudige inrichting, 

enkele toestellen niet meer vervangen.

1 -€                             

003 Anna van Burenstraat Oranjewijk 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Eventueel verbeteren (met 

herplaatsing) toestellen kinderen.

1 1 3.581€                         

006 A Resedastraat Kerkwijk 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                             

013 Splinterlaan Zijlkwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                             

015 A van der Marckstraat Zijlkwartier 6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                             

016 Sternstraat De Vogelwijk 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                             

022 A Peppelschans De Schansen en De Baanderij 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek voor 

kinderen.

1 -€                             

023 Iepenschans De Schansen en De Baanderij 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek voor 

kinderen.

1 -€                             



spnr straat buurt huidig variant III: Minder, maar beter sec.tst nieuw overig kosten totaal

tst/plk categorie wordt advies maatregelen aantal prikkel tst tst.duur kosten (100%) tst incl onder

024 A Houtschans De Schansen en De Baanderij 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Via vervanging specifiek voor 

kinderen.

1 -€                             

028 Dwarstocht Buitenhof-Midden/West 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek 

voor kinderen.

2 -€                             

029 Neptunus Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Herinrichting in uitvoering. 1 p.m.

034 Poortershof Buitenhof-Midden/West 4 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen (eventueel minder 

toestellen).

1 -€                             

035 Lentekade Buitenhof-Midden/West 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek 

voor kinderen.

1 -€                             

041 Ada van Schotlandplaats Leyhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                             

045 Jan de Hartogplein Buitenhof-Oost/Zuid 5 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek 

voor kinderen.

1 -€                             

056 Huygensdreef Binnenhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Bij voorkeur schoolplein de 

Schakel openbaar en dan [056] secundair.

1 -€                             

063 Dubloen via het pad naast nr. 19 Winkelhof 14 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                             

064 Florijn Winkelhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 1 -€                             

0 GEEN ACTIES Geen.

004 Bloemendaalselaan Doeskwartier 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                             

006 B Resedastraat Kerkwijk 4 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. Eventueel op termijn een 

voetbalkooi bij [005], dan deze secundair.

0 -€                             

007 A Burgemeester Brugplein Kerkwijk 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                             

012 Heemraadlaan Ouderzorg 6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren door via vervanging 

toestellen voor kinderen.

0 -€                             

017 Roerdompstraat De Vogelwijk 11 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor jeugd door 

(herplaatsen) toestellen.

0 -€                             

018 Koekoekstraat / Merelstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Centrale plek: Via vervanging specifiek 

voor kinderen.

0 -€                             

019 Spechtstraat De Vogelwijk 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Centrale plek: Via vervanging specifiek 

voor kinderen.

0 -€                             

021 A Park de Houtkamp Ouderzorg 9 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Geen. 0 -€                             

021 B Park de Houtkamp ( Kinderboerderij ) Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Overwogen kan worden of het 

onderhoud en vervanging van de 

speeltoestellen in de kinderboerderij ten last 

van het budget openbare 

speelvoorzieningen zou moeten.

0 -€                             

022 B Peppelschans De Schansen en De Baanderij 5 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                             

025 A Tinnegieter Buitenhof-Midden/West 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                             

032 A Klerkenhof Buitenhof-Midden/West 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Basketbalpaal verplaastsen 

naar [032B]

0 -€                             

037 Elisabeth van Engelandlaan Leyhof 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. 0 -€                             

040 Jacoba van Beierenlaan Leyhof 1 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Eventueel verkeersituatie 

Schildwacht nagaan.

0 -€                             

042 Beatrijs van Vlaanderenplaats Leyhof 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Specifiek voor kinderen inrichten 

via vervanging.

0 -€                             

061 Bloemerd Binnenhof 12 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                             

062 Bloemerd Binnenhof 3 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                             

077 Kamperfoeliezoom / Klimopzoom Voorhof 3 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                    -€                             

J 5 Beukenschans De Schansen en De Baanderij 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Geen. 0 -€                             

0 VERBETEREN PLEKKEN n.v.t.

002 B Mauritssingel / Hubrechtplein Doeskwartier 13 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren door 

(her)plaatsing uitdagende toestellen jeugd.

0 4 1 1 8.727€                         
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005 Willem-Alexanderlaan Kerkwijk 8 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Zonering in gaten houden, 

(her)plaatsen vrijgekomen toestellen voor 

jeugd, eventueel voetbalveldje/kooi.

0 4 2 1 5.000€                 17.308€                       

007 B Berkenkade / Schapenrustweg Kerkwijk 1 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Doel bijplaatsen zodat er ook 

beter gebruik van gemaakt kan worden 

tijdens de schoolpauzes.

0 4 2 2 16.454€                       

009 Goudestein Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren voor kinderen door 

(her)plaatsen toestellen.

0 1 1 7.727€                         

011 Jachtslotpad / Brittenburg Ouderzorg 5 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor alle 

leeftijden.

0 4 2 1 2.500€                 14.808€                       

015 B van der Marckstraat Zijlkwartier 5 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Bespeelbare ondergrond 

realiseren.

0 4 1 1 20.000€               28.727€                       

020 Santhorst Ouderzorg 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Verbeteren voor kinderen door 

(her)plaatsen toestellen.

0 1 1 7.727€                         

021 C Park de Houtkamp Ouderzorg 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Verbeteren voor jongeren. 0 1 2 11.873€                       

024 B Houtschans De Schansen en De Baanderij 2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor jeugd met 4 

minidoelen haaks op speelrichting of in 

nabijheid op gras.

0 2 2 7.662€                         

025 B Olieslager Buitenhof-Midden/West 2 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Met poefs enzo tribune-

zitgelegenheid maken.

0 8 2 9.162€                         

031 Buitenhoflaan  / Buitenhofeiland Buitenhof-Oost/Zuid 7 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Aantrekkelijk plek realiseren. 0 4 2 5.000€                 13.162€                       

032 B Nievaartpad Buitenhof-Midden/West 3 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Bespeelbare ondergrond 

realiseren.

0 15.000€               15.000€                       

038 B Dwarswatering Leyhof 4 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor jeugd en 

jongeren.

0 4 1 1 8.727€                         

047 Willem van Otterloostraat Buitenhof-Oost/Zuid 4 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen voor 

de jeugd en jongeren (her)plaatsen.

0 1 1 -€                    7.727€                         

053 Van Alphenplein Binnenhof 5 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Centrale plek van Binnenhof 

realiseren door verbeteren en (her)plaatsen.

0 2 2 5.000€                 20.454€                       

067 Lisdoddekreek Voorhof 2 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Hulpplek: Toestellen voor kinderen 

(her)plaatsen.

0 2 7.162€                         

070 De Groene Dolk Voorhof 3 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen voor 

de kinderen en jeugd (her)plaasten.

0 2 2 1 11.808€                       

073 Heelblaadjespad Voorhof 3 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Omvormen naar centrale 

speel-, sport en ontmoetingsplek voor de 

buurt.

0 6 2 2 10.000€               26.954€                       

081 Brunelkamp tegenover nr. 10 Voorhof 4 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Verplaatsen speelplek voor 

kinderen naar Bolderikkamp + alleen 

voetbalveldje voor jeugd aan de 

Brunelkamp.

0 2 500€                            

J 6 Oude Spoorbaan Leyhof 1 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Centrale plek: Verbeteren voor jongeren, 

verplaatsen naar [038 B].

0 4 1.000€                         

0 NIEUWE PLEKKEN n.v.t.

Z 1 Groenstrook Leyhof/Brandwacht zoekgebied Leyhof 0 geen 0 t/m 11 jaar Centrale plek: Speelplek voor kinderen en 

jeugd realiseren.

0 p.m. -€                             

Z 2 KJS (koningin JulianaSchool) zoekgebied Kerkwijk 0 geen 0 t/m 11 jaar Centrale plek: In overleg met school het 

schoolplein betrekken, zie ook [007B]

0 -€                             
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Z 3 Schoolplein Willem de Zwijger/Frederik 

Hendrikplantsoen

zoekgebied Oranjewijk 0 geen 0 t/m 11 jaar Centrale plek: In overleg met school het 

schoolplein betrekken, anders nieuwe 

speelplek in Frederik Henrikplantsoen 

realiseren.

0 -€                             

Z 4 Voorziene speelplek zoekgebied Kalkhaven/’t 

Heerlijk Recht

0 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Centrale plek: Reeds voorzien. 0 p.m.

Z 5 (Informeel) bespeelbaar veld realiseren. zoekgebied Driegatenbrug 0 geen 0 t/m 11 jaar Basisvoorziening: Met enkele elementen 

informeel bespeelbaar veld realiseren; 

Maaibeheer en bv betonpoefs tbv 

voetbaldoelen

0 10 1 1 500€                    10.727€                       

M 1 Langs Dwarswatering oostelijk maatregel Leyhof 0 n.v.t. 12 t/m 18 jaar Enkele banken in groepje plaatsen. 0 950€                    950€                            

M 2 Langs Dwarswatering west maatregel Voorhof 0 n.v.t. 12 t/m 18 jaar Hulpplek: Enkele banken in groepje 

plaatsen.

0 950€                    950€                            
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BIJLAGE X. AANTAL EN KOSTEN SPEELTOESTELLEN 
In deze bijlage is een overzicht gegeven van de typen speel-

voorzieningen waarin de toestellen zijn verdeeld met daarbij beho-

rende kencijfers voor aanschaf, onderhoud en levensduur.  

 

Gekozen is voor typen toestellen om zo de ramingen overzichtelijk te 

maken. De gebruikte normen zijn gemiddelden voor alle toestellen 

die binnen dit type vallen. De voornaamste redenen voor de onder-

scheiding van de typen zijn gebruik (speelmogelijkheid), leeftijd en 

aanschafwaarde.  

Per type is in de eerste kolommen weergegeven: 

 de leeftijdscategorie die over het algemeen van het toesteltype 

gebruikmaakt; 

 de gemiddelde vervangingstermijn (levensduur) van het toestel-

type; 

 de geraamde aanschafwaarde van het toesteltype (nieuw-

waarde inclusief plaatsing exclusief btw en kosten voor ontwerp 

e.d.); 

 de gemiddelde onderhoudskosten per jaar voor het toestel (ge-

baseerd op max. 10% van de aanschafwaarde (i.v.m. levensduur) 

en de vandalismegevoeligheid van het toesteltype). 

 

In de volgende kolommen wordt het aantal toestellen binnen dit type 

doorgerekend met de genoemde normen. Hierdoor wordt inzicht 

verkregen in de totale aanschafwaarde en de bijbehorende onder-

houds- en vervangingsbudgetten. 

 

De genoemde normcijfers van de toesteltypen in de tabel gaan uit 

van een onderhoudsniveau van 100%.  

Dit betekent onder andere dat de speeltoestellen altijd optimaal in 

de verf zitten, er altijd proper uitzien, in perfecte technische staat ver-

keren en dat graffiti regelmatig verwijderd wordt.  

In het beleid wordt echter een onderhoudsniveau bepaald. Dit ni-

veau wordt verrekend met het totaalbudget. 
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normen totaal huidige situatie
levensduur aanschaf- aantal omvang aanschaf- afschrijving beheer

speeltoestellen incl.10% plkst tijd (min) materiaal totaal toestellen waarde tijd (uren) materiaal tot. per jaar per jaar tijd (uren)
wipveer 12                    803€              45 12€               68€            60                               48.180€          27,0 432€             2.457€              4.015€              
meerpersoons wipveer 12                    1.430€           45 16€               72€            13                               18.590€          5,9 125€             564€                 1.549€              
wip 12                    1.650€           35 18€               61€            11                               18.150€          3,9 116€             405€                 1.513€              
enkel duikelrek 18                    330€              12 4€                 19€            3                                 990€               0,4 7€                 34€                   55€                   
meerdelig duikelrek 18                    825€              16 9€                 29€            18                               14.850€          2,9 92€               308€                 825€                 
schommel 10                    2.090€           45 24€               81€            20                               41.800€          9,0 294€             969€                 4.180€              
evenwichtstoestel/balk 16                    666€              11 1€                 15€            2                                 1.331€            0,2 1€                 17€                   83€                   
bokspringpaal 16                    105€              4 2€                 7€              8                                 840€               0,3 8€                 32€                   53€                   
glijbaan laag 15                    2.552€           25 10€               41€            13                               33.176€          3,3 75€               319€                 2.212€              
glijbaan hoog 15                    3.784€           25 9€                 41€            6                                 22.704€          1,5 34€               146€                 1.514€              
zandbak 20                    2.118€           45 15€               71€            3                                 6.353€            1,4 27€               128€                 318€                 
draaitoestel klein 12                    1.694€           35 21€               65€            9                                 15.246€          3,2 113€             350€                 1.271€              
draaitoestel groot 12                    4.114€           35 10€               54€            4                                 16.456€          1,4 24€               129€                 1.371€              
klimelement 15                    2.970€           40 12€               62€            12                               35.640€          4,8 89€               449€                 2.376€              
ruimtenet 12                    9.790€           65 45€               126€          1                                 9.790€            0,7 27€               76€                   816€                 
speelhuisje laag 15                    2.723€           40 15€               65€            4                                 10.890€          1,6 36€               156€                 726€                 
combinatie klein jong 16                    4.675€           45 22€               79€            26                               121.550€        11,7 348€             1.225€              7.597€              
combinatie klein oud 16                    5.885€           45 24€               80€                                           -€               0,0 -€              -€                  -€                 
combinatie klein 16                    6.600€           45 23€               79€            1                                 6.600€            0,5 14€               48€                   413€                 
combinatie middel jong 16                    7.700€           55 24€               93€            13                               100.100€        7,2 187€             723€                 6.256€              
combinatie middel oud 16                    9.185€           55 24€               93€                                           -€               0,0 -€              -€                  -€                 
combinatie middel 16                    10.175€         55 24€               93€            4                                 40.700€          2,2 58€               223€                 2.544€              
combinatie groot jong 18                    10.753€         65 26€               107€          5                                 53.763€          3,3 78€               322€                 2.987€              
combinatie groot oud 18                    12.375€         65 24€               106€                                         -€               0,0 -€              -€                  -€                 
combinatie groot 18                    13.200€         65 35€               116€                                         -€               0,0 -€              -€                  -€                 
uitgebreide combinatietoestel 18                    33.000€         120 80€               230€                                         -€               0,0 -€              -€                  -€                 
uitgebreide klimtorens 18                    13.585€         60 110€             185€          1                                 13.585€          0,6 66€               111€                 755€                 
speelelement jongeren/overkapping 12                    8.800€           65 14€               95€            6                                 52.800€          3,9 51€               344€                 4.400€              
kabelbaan 12                    6.611€           45 26€               82€            1                                 6.611€            0,5 16€               49€                   551€                 
sporttoestellen                  
tafeltennistafel 16                    1.980€           5 14€               20€            6                                 11.880€          0,3 49€               71€                   743€                 
voetbaldoel 15                    1.430€           16 16€               36€            28                               40.040€          4,5 268€             604€                 2.669€              
basketbalpaal 15                    1.540€           11 17€               31€            15                               23.100€          1,7 152€             275€                 1.540€              
pannaveld 15                    10.450€         55 81€               150€          1                                 10.450€          0,6 49€               90€                   697€                 
voetbalkooi 15                    22.000€         95 160€             279€          2                                 44.000€          1,9 192€             335€                 2.933€              
skateboard groot 15                    55.000€         240 19€               319€                                         -€               0,0 -€              -€                  -€                 
skateboard middel 15                    20.900€         120 11€               161€          2                                 41.800€          2,4 14€               194€                 2.787€              
skateboard klein 15                    8.250€           60 11€               86€            7                                 57.750€          4,2 45€               360€                 3.850€              
speelprikkels                  
knikkertegel 20                    63€                0 -€              -€           24                               1.518€            0,0 -€              -€                  76€                   
hinkelbaan 20                    443€              0 -€              -€           13                               5.756€            0,0 -€              -€                  288€                 
poef 20                    319€              0 -€              -€           9                                 2.871€            0,0 -€              -€                  144€                 
speeltafel/educatief 12                    748€              8 11€               21€            1                                 748€               0,1 7€                 13€                   62€                   
meubilair ed                  
afvalbak 10                    204€              2,0 3,00€            5,50€                          109            22.182€          2,2 196€             360€                 2.218€              
bank 10                    506€              10,0 15,00€          27,50€                        124            62.744€          12,4 1.116€          2.046€              6.274€              
picknickset 10                    1.716€           12,0 30,00€          45,00€                        3                5.148€            0,4 54€               81€                   515€                 
borden / fietsbeugels ed 12                    1.000€           0,0 -€              -€                            2                2.000€            0,0 -€              -€                  167€                 
afscheidingen
hekwerk 12                    94€                1,5 2,50€            4,38€         1.255         117.361€        18,8 1.883€          3.295€              9.780€              
afscheiding 12                    50€                1,0 1,00€            2,25€         66              3.262€            0,7 40€               89€                   272€                 
veiligheidsondergrond
valdempend zand 15                    35€                9,6 3,60€            12,40€       1.175         41.115€          112,8 2.537€          8.740€              2.741€              
franse schors 7                      45€                10,8 4,72€            14,62€       5.304         238.685€        572,8 15.021€        46.528€            34.098€            
rubbertegels gelijmd 15                    130€              6,0 1,12€            6,62€         2.215         287.983€        132,9 1.489€          8.799€              19.199€            
kunstgras 12                    76€                11,1 2,68€            12,86€       55              4.180€            6,1 88€               424€                 348€                 

totalen
speeltoestellen 244               690.694€        97                 2.316€          9.582€              48.377€            203               
sporttoestellen 61                 229.020€        15                 767€             1.928€              15.219€            67                 
speelprikkels 47                               10.893€          0                   7€                 13€                   570€                 -                
meubilair ed                  238            92.074€          15                 1.366€          2.487€              9.174€              -                
afscheidingen 1.321         120.623€        19                 1.922€          3.384€              10.052€            -                
veiligheidsondergrond 8.749         571.962€        825€             19.136€        64.491€            56.386€            34                 
totaal toestellen en ondergronden 1.715.266€    972              25.515€       81.885€           139.777€         304              

 onderhoud 80% onderhoud op huidig niveau 60%
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BIJLAGE XI. TEKENING HUIDIG EN STREEFBEELD 
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BIJLAGE XII. UITVOERINGSPLAN 
 

 

 

Gezien aard en omvang is het uitvoeringsplan als een los document 

opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




