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1 INLEIDING
1.1 AANLEIDING
De gemeente Lisse heeft op dit moment ongeveer 22.000 inwoners, waarvan ruim 5.000 in de
leeftijdsgroep 0‐ 20 jaar. Voor deze leeftijdsgroep zijn in totaal ongeveer 80 speellocaties ingericht. In de
beleidsnota ‘Recht op vieze knieën, speelruimtebeleid 2009‐ 2012’1 zijn de uitgangspunten voor het beleid
vastgelegd. In deze beleidsnota zijn de conclusies vanuit het evaluatieverslag ‘Speelruimtes uitdagend en
fantasierijk! 2003 t/m 2007’2 verwerkt.
Bij de aanname van de beleidsnota in november 2008 is ook vastgesteld dat na vier jaar opnieuw een
evaluatie plaats dient te vinden. In deze evaluatie dienen de onderwerpen van de beleidsnota weer
onderzocht te worden en naast de aanbevelingen dient ook de uitwerking van deze nota en de informele
speelruimten onderzocht te worden. Ook de oppervlaktegegevens en de gegevens van de openbare
ruimte van de verschillende wijken dienen in deze evaluatie te worden opgenomen.
In november 2012 is de stand van zaken van het speelruimtebeleid vastgelegd in een (tussentijdse)
evaluatie van het beleid ‘Recht op vieze knieën’, waarin aanbevelingen worden gegeven voor het vervolg
van de uitvoering van het beleid.

1.2 VRAAGSTELLING
Voor de actualisatie van het speelruimtebeleid en het uitvoeringsplan heeft Speelplan de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
 Een Quick Scan Speelruimte, waarbij gekeken is naar de kwantiteit en kwaliteit van de formele en
de informele speelruimte, ook in relatie tot de demografische gegevens. Op die manier is
aangegeven welke speelplekken naar aanleiding van de buurt‐ en wijkopbouw nodig zijn.
 Actualisatie uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar (2013‐2022). Deze actualisatie bevat
een prioritering en een financieel overzicht.

1
2

Gemeente Lisse, raadsbesluit 20 november 2008, W005283/2546
Gemeente Lisse, raadsbesluit oktober 2008
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1.3 PLAN VAN AANPAK EN LEESWIJZER
QUICK SCAN SPEELRUIMTE
Uit de beleidsnota en het daaraan voorafgaande evaluatieverslag blijkt overduidelijk dat de speelruimte
voor de kinderen in Lisse niet beperkt kan blijven tot de formele speelruimte. Informele speelruimte is ook
van belang. Wel dient deze informele ruimte ook over voldoende speelkwaliteit te beschikken. Daarnaast
dragen ook de schoolpleinen bij aan de hoeveelheid beschikbare speelruimte voor kinderen.
Om dit te kunnen onderzoeken, zijn twee stappen ondernomen:
1. Deskresearch
2. Veldonderzoek voor kwaliteitsbepaling

DESKRESEARCH
Aan de hand van kaartmateriaal en statistische gegevens is de ligging van de speelplekken, speeltuinen en
schoolpleinen en de hoeveelheid informele speelruimte geanalyseerd. Er is in kaart gebracht waar veel en
waar weinig speelruimte is in relatie tot het aantal kinderen en de bereikbaarheid van de voorzieningen
voor de verschillende leeftijdsgroepen. Deze resultaten worden beschreven in de hoofdstukken 3 en 4.

VELDONDERZOEK VOOR KWALITEITSBEPALING
Om de kwaliteit van de formele en informele ruimte te beoordelen is een veldonderzoek uitgevoerd. Alle
speelplekken en wijken zijn bezocht en beoordeeld aan de hand van een checklist. Deze gegevens zijn
aanvullend op de gegevens die uit de veiligheidsinspecties komen. De resultaten van het veldonderzoek
worden beschreven in hoofdstuk 5.

ACTUALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA
Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan Speelruimte en de financiële mogelijkheden binnen de
gemeente Lisse is een geactualiseerd uitvoeringsprogramma opgesteld. Hiervoor hebben wij een voorstel
gedaan voor op te heffen, om te vormen, te verbeteren of eventueel aan te leggen speelvoorzieningen
en/of verbeteringen voor de informele speelruimte. Deze zijn per jaar in schema gezet. Hierin is
opgenomen: de uit te voeren acties, een globale kostenbegroting en planning.
Met name voor het verbeteren van informele speelruimte is overleg met andere afdelingen wenselijk om
na te gaan of er een afstemming mogelijk is met andere infrastructurele maatregelen (bijvoorbeeld een
verbreding van de stoep waar gepland is om het straatwerk te vernieuwen) of de keuze voor een
afwijkende infrastructurele maatregel om tijdelijk de informele speelruimte te vergroten: bijvoorbeeld
een parkeerverbod gedurende bepaalde uren (woensdagmiddag, dagelijks van 15.00 ‐ 20.00 uur,
weekend) op een deel van de straat. Het uitvoeringsprogramma wordt beschreven in hoofdstuk 6.

6
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2 VISIE OP SPEELRUIMTE
2.1 BELANG VAN SPELEN
Spel is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Door te spelen ontwikkelen kinderen
motorische, cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden die belangrijk zijn om deel te nemen aan de
samenleving. Buiten spelen is gezond, draagt bij aan de sociale contacten en ontwikkeling en biedt
spelmogelijkheden die binnenshuis niet mogelijk zijn. En buitenspelen is een recht! Jeugdigen hebben net
als volwassenen behoeft aan en recht op mogelijkheden om zich te ontspannen en te recreëren. Dit recht
is vastgelegd in artikel 31 va het Internationale Verdrag voor De Rechten van het Kind, dat in 1995 door de
Nederlandse overheid is geratificeerd.
Maar buitenspelen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Voldoende en
goede speelruimte is goed voor de leefbaarheid in een wijk. Het stimuleert sociale verbanden (onder
andere tussen ouders) en verkleint de kans op overlast en vandalisme. Naarmate er meer en betere
speelmogelijkheden voor het kind in de woonomgeving aanwezig zijn, neemt ook de positieve beleving
van de leefomgeving bij volwassenen toe. Dit resulteert er vaak in dat volwassenen meer sociale
betrokkenheid hebben bij de wijk en dat de sociale controle toeneemt.
Speelruimte is dus niet alleen van belang voor het kind maar speelt ook een belangrijke rol in de
leefbaarheid van de wijk. Woonwijken met voldoende en goede speelruimte zijn ook nog eens
economisch interessant: het bindt kinderen met gezinnen aan de wijk. De wijk is aantrekkelijk om naar toe
te gaan dan wel te blijven wonen.

2.2 SPELEN IN DE WOONOMGEVING
Kinderen zijn voor buiten spelen vooral aangewezen op de directe woonomgeving, waar zij hun spel niet
beperken tot de officieel aangeduide speelplekken. Kinderen spelen overal. Spelen kent geen begin en
geen einde en is als zodanig ook niet plaats gebonden. Een kind kan spelen terwijl hij/zij op weg is naar
school, of op weg naar een vriendje of vriendinnetje.
In de ene omgeving komen kinderen gemakkelijker tot spelen, dan in een andere omgeving, maar
kinderen laten zich nauwelijks beperken door regels of verboden. De straat, het trottoir, onder een
carport, in parken, op speelplekken en in speeltuinen op pleinen, in winkelcentra, onder een viaduct.
Kinderen zien de hele woonomgeving als speelruimte.
Voor een kindvriendelijke inrichting van de woonomgeving is het belangrijk aandacht te schenken aan de
totale woonomgeving; de formele speelruimte en de informele speelruimte.

BETEKENIS VAN INFORMELE SPEELRUIMTE
Informele speelruimte is de ruimte die kinderen (kunnen) gebruiken om te spelen, maar die daarvoor niet
speciaal is bedoeld of ontworpen. Het gaat hierbij om locaties als brede stoepen, pleinen, verkeersluwe
straten, parken en bermen. Ook gaat het om speelaanleidingen die terugkomen in de openbare ruimte,
zoals een kei, een boomstam of juist gekke bestrating op een pleintje. Dergelijke elementen kunnen
dienen als ankerpunten, als ontmoetingsplekken in de informele speelruimte (Karsten, Kuiper, &
Reubsaet, 2001).
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Een stad die veel en goede informele speelruimte heeft, geeft kinderen de gelegenheid om de stad als
geheel te gebruiken. Dit is van belang voor de participatie van kinderen in de samenleving doordat zij niet
afgezonderd worden op speciaal voor hen ingerichte speelplekken maar deelnemen in het totale verkeer
en gebruik van de stad. Kinderen komen hierdoor in contact met allerlei aspecten van de openbare
ruimte. Deze multifunctionaliteit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op cognitief en sociaal vlak.
Ook ouders hechten groot belang aan niet‐georganiseerde speelplekken zoals de vrije ruimte in de buurt,
maar wel verwacht driekwart van de ouders dat de kwaliteit van de buitenruimte zal verslechteren door
bezuinigingen van het kabinet (Snel, 2011).
Of de informele ruimte veilig door kinderen gebruikt kan worden om te spelen hangt van een aantal
factoren af: fysieke factoren, zoals wijktype, beschikbare ruimte, verkeersstructuur en groenvoorziening,
maar ook sociale factoren, zoals sociale controle, spelen hier een rol. Een veilige informele speelruimte
kan kinderen routes bieden van locaties die zij vaak bezoeken, zoals school, de speelplek, het park, de
sportvereniging, de bibliotheek etc.

BETEKENIS VAN FORMELE SPEELRUIMTE
De woonomgeving als speelruimte staat steeds meer onder druk. Ontwikkelingen zoals de toename van
het aantal woningen per ha en de toename van het verkeer en het autobezit legt een steeds grotere claim
op de buitenruimte. Dit zorgt voor meer gevaar en minder ruimte voor de kinderen om te spelen.
Er dient voldoende speelruimte voor kinderen gereserveerd te worden, naast een zo optimaal mogelijke
informele speelruimte in de woonomgeving zoals parken, pleinen en speelweiden. Hiertoe worden
speelplekken aangelegd: formele speelruimte. Voor kinderen is de formele speelruimte een plek waar zij
elkaar kunnen ontmoeten. Het zijn verzamelpunten waar kinderen samenkomen om te spelen of andere
kinderen te leren kennen. Het is een plek die duidelijk gereserveerd moet zijn voor kinderen om veilig
samen te komen.

8
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Met een goed en voldoende aanbod aan formele speelruimte gecombineerd met de aandacht voor een
bespeelbare woonomgeving draagt de gemeente er zorg voor dat, ondanks de druk op de woonomgeving
door andere (gebruiks)functies, de ruimte voor kinderen gereserveerd en gewaarborgd wordt. De formele
speelruimte moet voldoen aan basisvoorwaarden met betrekking tot situering, bereikbaarheid, veiligheid,
geborgenheid en speelkwaliteit voor de bedoelde leeftijdsgroep.
Uit onderzoek (Farley, 20083) blijkt dat een speelplek met speeltoestellen kinderen aantrekt. Er wordt
meer gespeeld dan op een open speelveld zonder speeltoestellen. Een speelplek met speeltoestellen
heeft een grote invloed op waar kinderen spelen en een matige invloed op de lichamelijke activiteit
vergeleken met een open speelveld. Om de lichamelijke activiteit te stimuleren, is het belangrijk dat
speelplekken ontworpen worden met een gevarieerd en veelomvattend aanbod.
Een formele speelplek kan ook fungeren als ‘totempaal’ (Karsten, 2002). Wanneer een speelplek ruim,
centraal en bereikbaar is, heeft deze plek aantrekkingskracht op de kinderen en als deze plek midden in
een wijk ligt, dient deze als verzamelpunt.Hier is men er zeker van dat er altijd kinderen zijn, hier spreekt
men af en vanhieruit gaat men zelfs verder. Farley en Karsten bevestigen de behoefte aan formele
speelplekken in de woonomgeving naast informele speelplekken.
Het is van belang om bij het realiseren van speelruimte rekening te houden met de verschillen in
ontwikkeling bij het kind en daar de speelmogelijkheden en speelfuncties op af te stemmen. Om een goed
aanbod van verschillende speelfuncties te hebben is het van belang te zorgen voor voldoende
speelmogelijkheden (door inrichting, toestellen, aanleidingen en ruimte) en voor voldoende variatie en
diversiteit in speeltoestellen en functies. Door verschillende speellocaties in een wijk of buurt elk hun
eigen identiteit en eigen speelwaarde en speelmogelijkheden te geven, zorg je voor variatie. De
allerkleinsten zullen nog niet ver van huis gaan en zullen niet merken dat de voor hen bedoelde speelplek
vergelijkbare dingen aanbiedt als de speelplek 5 minuten fietsen. Maar wanneer kinderen verder van huis
mogen, gaan zij van speelplek naar speelplek en ontdekken zo stapje voor stapje hun omgeving. De
variatie aan speelruimte zorgt ervoor dat kinderen verschillende aantrekkelijke punten in deze
ontdekkingstocht tegen komen. Speelplekken dragen zo ook bij aan de herkenbaarheid van de
woonomgeving; kinderen en volwassenen zien dat het plekken zijn waar kinderen kunnen spelen.

3

Where Do the Children Play? The Influence of Playground Equipment on Physical Activity of Children in
Free Play, Farley et al, Journal of Physical Activity and Health, 2008, 5, 319‐3
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2.3 KWALITEIT SPEELRUIMTE
FORMELE SPEELRUIMTE
Kwaliteit van formele speelruimte blijkt uit wat zich op die speelplekken bevindt, maar ook uit aspecten in
de omgeving van die speelruimte. In dit project is bij het analyseren van de formele speelruimte in de
gemeente Lisse gekeken naar een aantal eigenschappen van formele speelruimte.
Differentiatie
Differentiatie in aanbod van spel is niet alleen belangrijk op de locatie, maar ook in de buurt/wijk of
gemeente. Daarom kijkt Speelplan naar de stijl van de speelplek om zo de differentiatie van
speelmogelijkheden te kunnen onderzoeken. Het is wenselijk dat binnen een wijk verschillende types
speelplekken terugkomen, zoals traditionele speelplekken, sportplekken en natuurlijke speelplekken. Het
gebruik van deze thema’s zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden geprikkeld en uitgedaagd
om meer gebruik te maken de formele speelruimte in hun buurt.
Situering
Bij een goede situering van een speelplek zijn diverse aspecten van belang. Een speelplek moet ten eerste
veilig zijn. Hierbij geldt zowel een sociale veiligheid als de fysieke veiligheid. Sociale veiligheid kan
gecreëerd worden door mogelijkheid tot toezicht en overzicht op de plek zelf en vanaf de woonomgeving
rondom de locatie. Fysieke veiligheid op een locatie wordt gewaarborgd door het zorgen voor een veilige
verkeerssituatie: het verkeer is waarneembaar en zijn er indien nodig verkeersremmende maatregelen.
Ook wordt deze fysieke veiligheid gewaarborgd door een regelmatige veiligheidsinspectie en door toestel‐
en ondergrondkeuze volgens de NEN normen, de NEN‐EN 1176 voor toestellen en ondergronden.
De locatie moet de kinderen uitnodigen om te komen spelen. Het terrein is groot genoeg voor spel en
geeft bescherming tegen weersinvloeden, zoals wind (afscherming), regen (beschutting) en zon
(schaduw).
Ieder kind heeft behoefte aan voldoende speelruimte waar hij/zij ruimte vindt om zijn eigen
mogelijkheden te verkennen, te ontspannen en andere kinderen te ontmoeten. Dit geldt evenzeer voor
kinderen met een beperking. Als speelruimte goed is ingericht kunnen kinderen met een beperking hier
ook veilig spelen. De speelplekken moeten dan ook voor deze groep goed toegankelijk zijn (meer
informatie over integraal toegankelijke speelvoorzieningen is te vinden in het Wenkenblad
Toegankelijkheid4).
Vormgeving
Een aantrekkelijke speelplek is goed vormgegeven: het gaat niet alleen om speeltoestellen, maar om de
gehele inrichting van een speelplek. Elementen als afwisseling in kleur en vorm, het gebruik van een
thema en diversiteit in materialen van objecten zorgen voor een aantrekkelijk geheel. Ook wordt de
speelwaarde van een speelplek vergroot door gebruik te maken van afwisseling in (valdempende)
ondergronden. Verder verhogen landschappelijke elementen, zoals hoogteverschillen in de vorm van
heuvels en (bespeelbaar) groen de aantrekkelijkheid van een locatie. Als laatste wordt gekeken naar de
secundaire voorzieningen, zoals banken en afvalbakken, of elementen die een speelplek veiliger maken,
zoals verlichting.

4

10

Wenkenblad, Informatie 2010 – 2011 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen, NUSO.
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Speelkwaliteit
Met het begrip speelkwaliteit geven wij aan dat de speelruimte voor kinderen aanleiding en gelegenheid
biedt tot spel dat voor hun leeftijd en ontwikkelingsniveau waardevol is. Dat stelt dus hoge eisen aan de
inrichting van speelplekken. Daarbij gaat het zeker niet alleen om speeltoestellen, maar om de gehele
inrichting van een speelplek: het landschap, de ondergrond, de begroeiing en de directe omgeving kunnen
allemaal aanleiding zijn tot spel.
Goede formele speelruimte biedt aan kinderen:
 ruimte voor fantasie
 ruimte voor beweging
 ruimte voor exploratie
 ruimte voor zelfstandigheid
Beeldkwaliteit: onderhoudsstaat van speelplek
Of er op een speelplek wordt gespeeld hangt ook af van de onderhoudsstaat van de speelplek. De
uitstraling van een speelplek wordt beïnvloed door bijvoorbeeld de aanwezigheid van onkruid,
mosvorming of andere natuurlijke aanslag op objecten of ondergronden. Ook kan er op de speelplek
versleten materiaal aanwezig zijn, het zij door ouderdom of door enthousiast spel en gebruik van
kinderen. Verder kan gedacht worden aan losliggende verharding of gebreken aan valdempende
ondergronden die de beeldkwaliteit van een speelplek verlagen.
Beeldkwaliteit: externe invloeden
Naast invloeden door natuur, spel van kinderen of ouderdom, kan er ook sprake zijn van overlast door
externe factoren. Deze factoren hebben ook invloed op de uitstraling van een speelplek en dus op de
aantrekkelijkheid van een speelplek voor de doelgroep. Hierbij moet gedacht worden aan overlast van
honden/katten of de overlast van mensen (afval, graffiti of een andere vorm van vandalisme).

15 jul. 13
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INFORMELE SPEELRUIMTE
Naast het feit dat het wenselijk is dat er informele speelruimte beschikbaar is, is het ook belangrijk dat
deze informele speelruimte een bepaalde kwaliteit heeft. Hierbij kan gekeken worden naar verschillende
eigenschappen van de informele speelruimte in de woonomgeving.
Groen
Groen in de openbare ruimte heeft de vorm van gras, struiken, bomen etc. Dit groen kan op verschillende
manieren bijdragen aan de bespeelbaarheid van de woonomgeving. Denk bijvoorbeeld de mogelijkheden
om verstoppertje of boompje verwisselen te spelen of de aanwezigheid van bomen/planten met
interessante zaden of vruchten, zoals kastanjes, bessen en bramen. Ook hoogteverschillen kunnen
speelwaarde toevoegen aan een vlakke ondergrond van een grasveld: over heuvels rennen of juist ervan
af rollen.
Verharding
De verharding in de woonomgeving kan op twee manieren voor extra speelruimte zorgen. Ten eerste
moet er sprake zijn van voldoende en veilige ruimte (verkeersluwe straat, brede stoep) en ten tweede kan
deze verharding leuker worden door manier van inrichting. Hierbij kan gedacht worden aan afwijkende
kleuren en materialen in de keuze voor verharding. Negatieve invloed hebben bijvoorbeeld beperkte
ruimte, een grote parkeerdruk etc.
Water
Bespeelbaar water kan in de openbare ruimte vele vormen aannemen. Hierbij kan gedacht worden aan
een fonteintje, een vijver, een sloot of een wadi. Ook kan de aanwezigheid van een steiger (al dan niet bij
zwemwater) het waterplezier vergroten. Op een kleinere schaal, bijvoorbeeld bij een kleine waterloop,
biedt de aanwezigheid van zand/stenen de mogelijkheid om dammetjes te bouwen. Hoe dichter het kind,
natuurlijk op een veilige manier, bij het water kan komen, hoe leuker. Aandachtspunten voor veiligheid
zijn onder andere de steilheid van de oever (niet te steil, want dat is onveilig en maakt ontoegankelijk), de
diepte van het water, de hygiëne van het water etc. Meest ongunstige situatie is in deze categorie het
ontbreken of het niet bereikbaar zijn van water.
Speelaanleidingen
Speelaanleidingen zijn elementen in de openbare ruimte die soms expres voor spelen zijn geplaatst,
bijvoorbeeld speelse kleurige figuren of belijning in het straatoppervlak, een hinkelpad of knikkertegels.
Ook kunnen dit elementen zijn die een andere functie hebben en toch bespeelbaar zijn. Denk hierbij aan
bespeelbaar straatmeubilair, bankjes, muurtjes, paaltjes, hoogteverschillen in bestrating etc.
Bereikbaarheid speelruimte (barrières)
Voor jonge kinderen is het verkeer vaak de meest voorkomende barrière. Hieronder vallen natuurlijk
auto’s , maar ook een spoorlijn is een verkeersbarrière. Kinderen tot ongeveer 6 jaar zijn nog niet in staat
om snelheid en afstand goed genoeg in te schatten om te bepalen of zij veilig kunnen oversteken. Erg
drukke wegen zijn ook voor oudere kinderen een barrière. Naast verkeersbarrières, vormt ook de
aanwezigheid van water in de vorm van kanalen, rivieren, sloten etc een barrière.
Of kinderen in hun woonomgeving daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de openbare ruimte als
speelterrein, hangt dus af van de aanwezigheid van barrières in hun woonomgeving.

12
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2.4 INDELING LEEFTIJDSCATEGORIEËN NAAR ONTWIKKELING
De formele speelplekken in de gemeente Lisse zijn op basis van het huidige speelruimtebeleid ingedeeld in
3 leeftijdscategorieën: 0 t/m 6 jaar, 7 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar. Wij stellen voor deze indeling te
verlaten. Deze indeling sluit onvoldoende aan op de ontwikkelingsfasen en de (ruimte)behoeftes van
kinderen.
Een kind maakt binnen deze leeftijdsfasen verschillende ontwikkelingsstappen door, een speelplek
ontworpen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar zal in de praktijk vooral gebruikt worden door kinderen van 6‐
9 jaar. Juist de groep vanaf 10 jaar geeft vaak aan dat er te weinig uitdaging aanwezig is voor buitenspel.
Uit onderzoek van Jantje Beton en TNS NIPO (Snel, 2011) blijkt dat jongere kinderen (6‐8 jaar), naast op
het schoolplein, ook graag in de speeltuin spelen en oudere kinderen (10‐12 jaar) spelen liever op een
grasveld of in de natuur.
Bij de uitvoering van de Quick Scan is ervoor gekozen de speelplekken in te delen op basis van een nieuwe
indeling van leeftijdscategorieën: 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 9 jaar, 10 t/m 14 jaar en 15 t/m 19 jaar. Het doel van
het gebruik van deze nieuwe categorieën, is om de speelruimte beter op de wensen van de doelgroep aan
de te laten sluiten. De ene leeftijdscategorie kan zijn uitdaging vinden op de stoep of het grasveldje dicht
bij huis en voor de andere leeftijdscategorie dient een echte speelplek te worden aangelegd.
De leeftijdscategorie van 5‐9 jaar maakt het meeste gebruik van een formele speelplek. Voor zijn
ontwikkeling heeft deze groep toestellen nodig om te spelen. Juist voor deze doelgroep is het spelen op
een veilige formele speelplek belangrijk: de speelplek is een ankerpunt, waar je andere kinderen kunt
ontmoeten en daarna samen op de speelplek of in de buurt kan spelen. Vooral voor deze
leeftijdscategorie is het belangrijk rekening te houden met een goede spreiding van speelplekken. Het
aanleggen van één speelplek in een verzorgingsgebied met een straal van 300 meter rondom deze
speelplek (Verwer, 1986) is voldoende, mits de openbare ruimte goed bespeelbaar is.

15 jul. 13
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Bij het kiezen van deze leeftijdscategorieën is bewust gekozen voor de leeftijd t/m 19 jaar. Op die manier
zijn er 4 categorieën van 5 levensjaren, die weer te gebruiken zijn bij het maken van een toekomstbeeld.
Hiermee wordt een beeld verkregen hoe groot over 5 jaar de groep van 5 t/m 9 jaar is, op basis van het
huidige aantal kinderen met een leeftijd van 0 t/m 4 jaar.
In tabel 1 is weergegeven aan welke soorten spel en bijbehorende fysieke inrichting gedacht kan worden
bij deze 4 nieuwe leeftijdscategorieën.
Tabel 1 Speelkwaliteit en inrichting speelruimte per leeftijdscategorie

14

Leeftijd

Speelkwaliteit

Inrichting speelruimte

0 t/m 4 jaar

ontdekken en exploreren van
ruimtes, materialen en vaardigheden
rollenspel en fantasiespel

5 t/m 9 jaar

regelspel en balspelen
gevarieerder en wilder bewegingspel
ontdekking en grensverleggende
situaties

10 t/m 14 jaar

sporten en dance
uitdagende spelvormen

15 t/m 19 Jaar

sporten in een informele context
vrijetijdsbesteding met een
belangrijke sociale functie

lage glijbanen, speelhuisjes, veerelementen
en balanceerobjecten
zand en water
speelhuisjes, hutjes en toestellen in de vorm
van vliegtuig, boot, trein of auto
Toestellen die uitdaging bieden voor fysieke
vaardigheden en die uitnodigen voor
samenspel
Open en besloten ruimtes, verhard en
onverhard, geaccidenteerd zowel als vlak,
beplanting
voetbalveld, skatebaan, basketbalveld
fysiek en avontuurlijk
ontmoetingsplek
voetbalveld, skatebaan, basketbalveld
Jongeren Ontmoetings Punt
trefpunt in combinatie met trapveld
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3 ONTWIKKELINGEN RONDOM SPEELRUIMTE
3.1 STAND VAN ZAKEN SPEELRUIMTEBELEID
In november 2012 is de stand van zaken van het huidige speelruimtebeleid opgemaakt ‘Stand van zaken
Speelruimtebeleid, (tussentijdse) evaluatie ‘Recht op vieze knieën’5. Onderstaande informatie is afkomstig
dit document en is van belang voor dit advies.
Financiën
Het nieuwe uitvoeringsprogramma zal zich richten op de periode 2013 – 2023. Hierbij zullen de volgende
uitgangspunten overeenkomstig de afgelopen periode gehanteerd worden:
 Voor speeltoestellen en –terreinen zal een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd worden;
 De (vervangings‐)investeringsramingen zullen jaarlijks geïndexeerd worden;
 In de (vervangings‐)investeringsramingen zullen de voorbereidings‐, advies‐, en toezichtskosten
(VAT) mee geraamd worden;
 De (vervangings‐)investeringsramingen zijn berekend op de inrichting van het gehele speelterrein
dus toestellen, ondergronden, bijbehorend groen, bijbehorende verharding en bijbehorend
meubilair (bijv., bankje, hekje en/of vuilnisbak);
 Eens per 5 jaar het inhoudelijk‐ en beheerkader evalueren (kinderaantallen, projectevaluatie e.d.).
Beheerplan per 5 jaar.
Voor het reageren op incidentele verzoeken voor herinrichting van bewoners is geen extra budget
opgenomen.
Op 25 oktober 2012 heeft de raad de Nota Bezuinigingen6 vastgesteld. Dit betekent dat het budget van
€95.000,‐ voor 2013 vervalt. Voor 2013 is na overheveling dan een totaal budget van € 246.000,‐
beschikbaar voor vervanging.
Stand van zaken uitvoering
In de nota ‘Recht op vieze knieën’ is als bijlage een uitvoeringsplanning toegevoegd. Deze planning is om
verschillende redenen deels niet gehaald:
 Er bleek onvoldoende aansluiting en samenhang tussen het speelruimtebeleid, de hiervoor
gevoteerde budgetten en het uitvoeringsprogramma. In 2009 en 2010 is een achterstand in de
uitvoering ontstaan;
 Aanvullend zijn enkele incidentele verzoeken voor realisatie of herinrichting ontvangen;
 De uitkomst van de eerste veiligheidsinspectie door de firma Repcon betekende een verschuiving
van inzet op speelplekken die niet in de oorspronkelijke planning waren meegenomen. Omwille
van de veiligheid hebben deze plekken prioriteit gekregen in de uitvoering.
De doelstelling was de achterstand op een zo kort mogelijke termijn weg te werken. In 2012 is tijdelijk, tot
juli 2012, extra capaciteit binnen de afdeling IBOR hiervoor ingezet. Eind 2012 moet geconcludeerd worden
dat de achterstand (nog) niet volledig is weggewerkt. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de
uitvoeringslijst geen prioriteit op zichzelf zou moeten zijn. Van belang is in 2013 te komen tot een helder,
haalbaar en enigszins flexibel uitvoeringsprogramma.

5
6

W033942/23746
W33529/1040
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Aanbevelingen
Werk de nota ‘Recht op vieze knieën’ in 2013 nader uit naar een helder uitvoeringsprogramma voor de
komende 10 jaar waarop alle budgetten (en eventuele bezuinigingen) zijn afgestemd. Hierin moet een
basisvoorzieningenniveau worden beschreven, de achterstand definitief worden aangegeven en
‘weggewerkt’ en mogelijke plusscenario’s worden ingepast.
Eerste prioriteit is het opstellen van een beheerplan in februari 2013. Dit kan worden gecombineerd met
overige (demografische) gegevens (kinderaantallen, projectevaluatie e.d.) op basis waarvan beleidsmatige
keuzes gemaakt kunnen worden. Playmapping, de huidige planning, de uitkomsten in het Evaluatieverslag
Speelruimte 2008 en het OBB rapport ‘Voorzien in Speelruimte’ dienen hiertoe mede als basis.
De werkwijze in Lisse gaat uit van een pleksgewijze aanpak. Er is tot op heden geen voordeel behaald door
aan te besteden en speelplekken voor een jaar tegelijk te laten uitvoeren. De pleksgewijze aanpak maakt
kortingen en ‘werk met werk’ praktisch onmogelijk. Hier valt voor speelruimte mogelijk een voordeel te
realiseren van 5 tot 10%.7 Deze optie wordt nader geïnventariseerd.

3.2 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
De gemeente Lisse is opgedeeld in 21 wijken (figuur 1). De wijken met een gele arcering bevatten
woningbouw, de wijken met een grijze arcering niet of nauwelijks. Op 1 januari 2013 woonden er 5143
kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 19 jaar in de gemeente Lisse. In de figuur 2 is te zien hoe
deze kinderen verdeeld zijn over de wijken in de gemeente.

Figuur 1: wijkindeling gemeente Lisse
7

16

Figuur 2: verdeling kinderen over wijken

OBB Ingenieursbureau, rapport ‘Voorzien in Speelruimte’, Gemeente Lisse, 14 april 2010, pag. 16.
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Het aantal kinderen en jeugdigen is ongeveer evenredig verdeeld over de 4 leeftijdscategorieën, zoals te
zien is in figuur 3. In figuur 4 is de verdeling van de kinderen per leeftijdscategorie over de verschillende
wijken te zien, waarbij al direct duidelijk is welke wijken behoefte is aan speelgelegenheid voor een
bepaalde leeftijdsgroep.

Figuren 3 en 4: demografische gegevens Lisse
Voor de komende jaren wordt voor de gemeente Lisse een bevolkingsgroei voorspeld8. Kijkend naar het
aan inwoners binnen de diverse leeftijdsgroepen, zal vooral het aantal 65 plussers stijgen. Het aantal
inwoners binnen de leeftijd interessant voor dit advies, neemt in de komende jaren af. Zoals te zien is in
onderstaande tabel bij de prognose per leeftijdsgroep, zal het aantal inwoners met de leeftijd van 0 tot 20
jaar vooral in dit decennium flink dalen.
Tabel 2 Prognose bevolkingsgroei 2010‐2040 (www.zorgatlas.nl)
Aantal inwoners

2020

2030

2040

2010

22.605

Percentage

2020

23.077

0‐ tot 20‐jarigen

23,9

20,6

19,0

19,3

2030

23.117

20‐ tot 65‐jarigen

59,6

57,7

55,1

52,5

2040

23.426

65‐plussers

16,5

21,7

25,9

28,2

Bevolkingsgroei (in %)

8

2010

Aantal

2010‐2020

2,1

0‐ tot 20‐jarigen

5.406

4.763

4.402

4.515

2010‐2030

2,3

20‐ tot 65‐jarigen

13.466

13.310

12.735

12.308

2010‐2040

3,6

65‐plussers

3.733

5.004

5.980

6.603

www.zorgatlas.nl

15 jul. 13

17

Actualisatie uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse

18

15 jul. 13

Actualisatie uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse

4 HUIDIGE SITUATIE SPEELRUIMTE
Om een globale indruk te krijgen van de behoefte aan de speelruimte in de verschillende wijken, is een
kwantitatieve analyse gemaakt van het oppervlak van speelruimte in de gemeente. Omdat een
beoordeling plaatsvindt van de bespeelbaarheid van de gehele woonomgeving, zijn oppervlaktegegevens
gebruikt van formele en informele speelruimte9.
In de gemeente Lisse liggen op het moment van schrijven 94 formele speellocaties. Het oppervlak van
deze locaties is meegenomen in de kwantitatieve berekening. Deze 94 locaties kunnen worden
onderverdeeld in 3 categorieën.





82 Formele speelplekken. Deze plekken worden door de gemeente geïnspecteerd en beheerd.
3 Speeltuinverenigingen. Speeltuin Kindervreugd gelegen in buurtschap de Engel valt volledig
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente: inrichting, beheer en inspectie.
Speeltuinverenigingen Marijke en de Bijenkorf zijn zelf verantwoordelijk voor inrichting, beheer
en inspectie.
9 Schoolpleinen. Deze pleinen zijn in overleg tussen gemeente en schoolbestuur, openbaar
toegankelijk. Het beheer en inspectie van de openbaar toegankelijke schoolpleinen valt onder de
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

Om ook een kwantitatieve waarde aan de informele speelruimte te kunnen hangen, zijn gegevens van de
groenvlakken gebruikt. Van de lijst met diverse groenvlakken is alleen gekeken naar het oppervlak van de
hoofdgroep genaamd ‘gazon’. Dit zijn grotere oppervlaktes gazon, waarvan gezegd kan worden dat deze
gebruikt kunnen worden voor spel. Het totale oppervlak van bespeelbare pleinen, stoepen etc. is niet te
kwantificeren.

9

Aangeleverd door de gemeente Lisse op 21 maart 2013
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4.1 VERGELIJKING MET 3% NORM VOOR SPEELRUIMTE
Het ministerie van VROM heeft in 2006 als richtgetal voor het oppervlak formele speelruimte10
aanbevolen om 3 procent van het voor wonen bestemd gebied te bestemmen als formele speelruimte. Bij
nieuwe uitleglocaties wordt geadviseerd deze richtlijn direct mee te nemen. In bestaande situaties wordt
geadviseerd hier naartoe te groeien.

Beleidsbrief ‘Nader beleid buitenspeelruimte’, april 2006
Ik verzoek gemeenten in de ruimtelijke planvorming voldoende ruimte te bestemmen als formele
buitenspeelruimte. Als richtgetal geef ik u mee dat de deskundigen op dit terrein uitgaan van 3%
van de voor wonen bestemde gebieden. Het rijk rekent erop dat gemeenten bij de opzet van
nieuwe uitleglocaties dit richtgetal van 3% hanteren. In bestaande situaties nodig ik u uit om zo
mogelijk naar dit percentage toe te groeien als hieraan nu niet wordt voldaan.
Stoepen en vergelijkbare openbare ruimte worden hierin niet meegeteld. Groenvoorzieningen
bijvoorbeeld kunnen hierin wel worden meegeteld, mits deze hiervoor geschikt zijn en de
omschrijving in het bestemmingsplan duidelijk maakt dat de gebieden met deze bestemming als
speelruimte kunnen fungeren.

In het huidige beleid ‘Recht op vieze knieën’ staat dat de gemeente bij haar planvorming rekening moet
houden met de landelijke norm. Zo moet de gemeente zich houden aan de minimale speelruimtenorm bij
de ontwikkeling van nieuwbouwwijken en herstructureringsgebieden.
Zoals te lezen is in de beleidsbrief, bestaat de formele speelruimte zoals de minister deze beschrijft niet
alleen uit de formele speelplekken met speeltoestellen, maar ook uit groenvoorzieningen geschikt om op
te spelen. In dit rapport worden deze groenvoorzieningen onder informele speelruimte gerekend. Om de
gemeente Lisse te kunnen vergelijken met deze landelijke richtlijn is dus ook het oppervlak van informele
speelruimte in de vorm van groenvoorzieningen bij het oppervlak van de formele speelruimte opgeteld.
In tabel 3 op de volgende pagina is het resultaat te zien van deze vergelijking: rood is een tekort en groen
is een overschot aan speelruimte, op basis van de 3% richtlijn. De wijken waar geen formele speelruimte
aanwezig is en waar geen sprake is van woonbestemming, zijn buiten beschouwing gelaten.

10
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Beleidsbrief 'Nader beleid buitenspeelruimte' april 2006, kenmerk NIB 2005/217590
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Tabel 3 Oppervlakte speelruimte gemeente Lisse

nr

wijknaam

oppv wijk
(m2)

oppv form.
speelr. (m2)

% formele
speelruimte

oppv inf.
speelr. (m2)

% inf.
speelruimte

totaal %
speelruimte

4

De Blinkerd

222820,54

3993

1,79

4572

2,05

3,84

5

Meerenburgh

216600,01

6927

3,20

9623

4,44

7,64

6

Oranjewijk

216476,24

3616

1,67

2892

1,34

3,01

7

Zeeheldenwijk

252734,00

2759

1,09

19482

7,71

8,80

8

Bloemenwijk

318450,19

3273

1,03

1972

0,62

1,65

9

Centrum

422802,52

2923

0,69

2182

0,52

1,21

10

Berkhout

341264,41

1804

0,53

4742

1,39

1,92

11

Van Rijckevorsel

235250,31

2573

1,09

1310

0,56

1,65

12

Componistenwijk

372780,30

6906

1,85

27188

7,29

9,15

13

Schilderswijk

230510,64

17020

7,38

21620

9,38

16,76

14

Vogelwijk

310879,75

7243

2,33

27235

8,76

11,09

17

Vrouwenpolder

169929,74

6856

4,03

4077

2,40

6,43

18

Lisse Rond

186139,85

6624

3,56

732

0,39

3,95

19

De Engel

139815,76

1953

1,40

0

0,00

1,40

20

Ter Beek

237714,87

1973

0,83

653

0,27

1,10

Op basis van bovenstaande tabel kan gezegd worden dat de volgende wijken aandacht verdienen:







Bloemenwijk
Centrum
Berkhout
Van Rijckevorsel
De Engel
Ter Beek
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4.2 SPEELRUIMTE VS STEDELIJKHEID
Natuurlijk is het ook belangrijk om rekening te houden met de overige beschikbare speelruimte: openbare
ruimte, zoals pleinen, straten, stoepen etc. en de particuliere ruimte, zoals tuinen. Door de stedelijkheid
bij de analyse te betrekken, kan hier een uitspraak over worden gedaan.
Stedelijkheid
De gegevens over stedelijkheid zijn ontleend aan de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek11.
Deze wijken in een aantal gevallen af van de woningdichtheid van het gebied, hierbij wordt namelijk
gerekend met alle adressen aanwezig in de wijk.
Definitie Stedelijkheid (van een gebied)
Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde
omgevingsadressendichtheid (oad). Hierbij zijn vijf categorieën onderscheiden:






zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2;
sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1500 tot 2500 adressen per km2;
matig stedelijk: gemiddelde oad van 1000 tot 1500 adressen per km2;
weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1000 adressen per km2;
niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km2.

De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van een gebied is het gemiddelde van de
omgevingsadressendichtheden van alle adressen in dat gebied. De omgevingsadressendichtheid wordt
uitgedrukt in adressen per km2.
Druk op speelruimte
Door het beschikbare oppervlak van speelruimte per wijk per kind naast de mate van stedelijkheid per
wijk te leggen, wordt een indruk verkregen waar de behoefte aan speelruimte groot en waar deze
behoefte minder groot is. Wanneer bijvoorbeeld een wijk een hoge stedelijkheidsfactor bezit, betekent dit
dat er een weinig openbare ruimte beschikbaar is. Wanneer in deze wijk ook nog de hoeveelheid
speelruimte per kind laag is, stellen wij vast dat er in deze wijk een druk op de speelruimte aanwezig is.
De stedelijkheid en de hoeveelheid speelruimte per kind per wijk zijn weergegeven in figuur 5 en 6 op de
volgende pagina. Wanneer in beide een wijk donker gekleurd is, betekent dit dus dat de druk op
speelruimte hoog is. Uit deze twee figuren blijkt dat er extra aandacht moet worden besteed aan de
volgende wijken:




11

22

Bloemenwijk
Centrum
Oranjewijk

www.cbs.nl, rapportage gemeente op maat 2010 van de gemeente Lisse
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Figuur 5: Stedelijkheid per wijk
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Figuur 6: Speelruimte per kind per wijk
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5 QUICK SCAN SPEELRUIMTE
Tijdens een rondgang door de gemeente Lisse, zijn alle wijken bezocht. In elke wijk is met behulp van de
Quick Scan Speelruimte gekeken naar de kwaliteit van de formele en de informele speelruimte, waarbij
gekeken is naar de eigenschappen zoals beschreven in hoofdstuk 2. De beschrijving van de inhoud van
deze Quick Scan Speelruimte en de resultaten zijn te vinden in bijlage 8.7. Deze Quick Scan is een indruk
van de speelruimte op dat moment (eerste kwartaal 2013).

QUICK SCAN FORMELE SPEELRUIMTE
Eén of meerdere keren per jaar worden in de gemeente Lisse de formele speelplekken geïnspecteerd op
veiligheid. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheidssituatie van de speeltoestellen en bijbehorende
valondergronden. Uit het inspectierapport blijkt of de speeltoestellen wel of niet in een veilige staat zijn.
Speelplan heeft onderzocht of de formele speelruimte ook sociaal veilig en betekenisvol is voor de
kinderen door de kwaliteit van iedere formele speelplek met behulp van een Quick Scan formele
speelruimte te beoordelen.

QUICK SCAN INFORMELE SPEELRUIMTE
Speelruimte in de woonomgeving bestaat naast de formele speelruimte ook uit de informele speelruimte.
Informele speelruimte is de ruimte die kinderen (kunnen) gebruiken om te spelen, maar die daarvoor niet
speciaal is bedoeld c.q. ontworpen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld brede stoepen, pleinen, verkeersluwe
straten, parken of bermen. Ook vallen hier de elementen onder die de openbare ruimte ‘bespeelbaarder’
maken, zoals gekleurde lijnen, knikkertegels of speelmuurtjes aangelegd in de openbare ruimte en niet op
een formele speelplek. Een stad die veel en goede informele speelruimte heeft, geeft kinderen de
gelegenheid om de stad als geheel te gebruiken en er te spelen. Deze bespeelbaarheid onderzoekt
Speelplan op basis van een aantal punten, samengevat in de Quick Scan informele speelruimte.

5.1 ALGEMENE CONCLUSIE QUICK SCAN FORMELE SPEELRUIMTE
In de gemeente Lisse kunnen wij naar aanleiding van de Quick Scan formele speelruimte per soort formele
speelruimte de volgende conclusies trekken.

SPEELPLEKKEN






Door de veel voorkomende opzet van de woningbouw met hofjes, woonerven etc., liggen veel
speelplekken op beschutte plekken, goed in het zicht van woningen en makkelijk te bereiken voor
kinderen. Plekken dicht op de huizen echter kunnen ook invloed hebben op mogelijke overlast
voor omwonenden.
Er zijn geen natuurlijk ingerichte speelplekken aanwezig. Als afwisseling en om tegemoet te
komen aan het voornemen meer uitdagend spel te creëren voor kinderen vanaf een jaar of 10,
zou de aanleg van dergelijke speelplekken erg aantrekkelijk zijn. Ook voor de natuurbeleving door
kinderen zijn meer natuurlijke elementen waardevol.
Veel speelplekken die bedoeld zijn voor kleinere kinderen bevatten dezelfde toestellen, zoals de
speelplekken aan het Zuiderkruis in de wijk Meerenburgh en diverse speelplekken in de
Componistenwijk. Bij herinrichting van dergelijke speelplekken is aan te bevelen om te kijken
naar een meer divers aanbod op speelplekken: in soort toestellen en in de stijl en materialisering.

15 jul. 13
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SPEELTUINEN







De drie speeltuinen vervullen een belangrijke functie als formele speelvoorzieningen. De
Bijenkorf en Marijke zijn gesitueerd in drukke woonwijken, waar een druk op speelruimte
aanwezig is. Speeltuin Kindervreugd ligt bij buurtschap de Engel en is daar de enige
speelvoorziening. Omdat bij buurtschap de Engel woningbouw plaatsvindt en er dus meer
kinderen zullen komen wonen, blijft het behoud van ook deze speeltuin erg belangrijk.
Speeltuin Kindervreugd is onlangs opgeknapt en biedt voldoende uitdaging voor diverse
leeftijden. Ook is hier voldoende open ruimte aanwezig. Op het terrein van de andere twee
speeltuinen is de ruimte beperkt, wat een negatieve invloed kan hebben op het gebruik.
De staat van de toestellen in Speeltuin Marijke is verouderd. Ook staan hier diverse toestellen van
eigen makelij die niet volledig aan de veiligheidsregels voldoen.
Niet alle drie de speeltuinen zijn volledig toegankelijk voor elk spelend kind: kinderen met en
kinderen zonder een beperking. Speeltuin De Bijenkorf is voor de kinderen met een beperking
het best toegankelijk en bespeelbaar vanwege de aanwezigheid van een pad en het gebruik van
vaste ondergronden onder diverse speeltoestellen. Deze aspecten kunnen bij de andere
speeltuinen nog worden verbeterd.

SCHOOLPLEINEN
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Meeste schoolpleinen bezitten een groot speeloppervlak. Wel is de vraag of bij elke school het
gehele schoolplein daadwerkelijk openbaar toegankelijk is na schooltijd. Hierbij moet gedacht
worden aan bijvoorbeeld de situatie bij het schoolplein van de Tweemaster. Een deel van dit
plein ligt aan de voorkant en een deel ligt aan de achterkant van het gebouw. Beide delen zijn
meegerekend in de oppervlakte berekening van formele openbare speelruimte, maar zijn beide
gedeeltes ook daadwerkelijk openbaar?
Sommige schoolpleinen liggen in de directe nabijheid van formele speelplekken. Het is mogelijk
overbodig dat èn deze pleinen openbaar toegankelijk blijven èn dat ook de naastgelegen formele
speelplekken behouden blijven.
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5.2 ALGEMENE CONCLUSIE QUICK SCAN INFORMELE SPEELRUIMTE
Tijdens de Quick Scan informele speelruimte zijn alleen de wijken meegenomen waar woningbouw
aanwezig is en waar dus kinderen wonen. Het buitengebied en de bedrijventerreinen zijn niet
meegenomen. Verder zijn de wijken Geestwater en Halfweg niet meegenomen, vanwege de geringe vraag
naar speelruimte. Op basis van de Quick Scan informele ruimte kunnen de onderstaande conclusies
getrokken worden.
Constateringen
 Veel bespeelbare verharding aanwezig door manier van opzet wijken (woonerven en hofjes).
 Water aanwezig maar niet toegankelijk/bespeelbaar.
 Meer kijkgroen dan speelgroen aanwezig.
 Weinig speelaanleidingen in de openbare ruimte.
 Weinig overlast van honden in de openbare ruimte.
Barrières
De wijken in de gemeente Lisse zijn stuk voor stuk kleinere barrièregebieden, waarbinnen kinderen zich
doorgaans goed kunnen bewegen. Barrièregebieden zijn gebieden ingesloten door barrières. De wijken
Lisse rond, Vrouwenpolder en Schilderswijk lopen in elkaar over: hier bevinden zich geen grote barrières
tussen de verschillende wijken. In de wijken Bloemenwijk, Van Rijckevorsel en Vogelwijk loopt door de
wijk een barrière in de vorm van een weg. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het aanbieden
van speelruimte.
In de wijk Centrum vormt het winkelcentrum zelf een barrière, maar in dit winkelcentrum zullen weinig
kinderen zelfstandig gebruikmaken van speelruimte. Wel is het belangrijk te kijken naar de woningbouw
rondom het winkelcentrum: hier is weinig speelruimte beschikbaar.

15 jul. 13
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6 UITVOERINGSPLAN
Om te komen tot een advies voor het uitvoeringsplan speelruimte voor de gemeente Lisse is gebruik
gemaakt van alle verkregen informatie. Het advies is opgesteld op basis van de informatie over de
kwaliteit van de speelruimte uit Quick Scan Speelruimte en de informatie over de kwantiteit van
speelruimte onderzocht in de deskresearch. Naast de resultaten van de deskresearch en de Quick Scan
Speelruimte zijn ook de volgende punten meegenomen:





De adviezen betreffende vervanging gegeven door Repcon in playmapping op basis van de
technische toestand van de speeltoestellen. Er is gekeken naar de acties betreffende vervanging
die op 3 mei 2013 openstonden.
De bestaande conceptplanning verkregen van de gemeente.
Overzicht nieuwbouwprojecten Gemeente Lisse12 en de bijbehorende aangeleverde informatie
met betrekking tot speelruimte13

ACTIES
In het advies voor het uitvoeringsplan worden verschillende acties geadviseerd. Hieronder worden deze
acties toegelicht.


TOP plek
In iedere wijk is minimaal één plek als TOP plek aangewezen. De TOP plek is de speelplek die
essentieel is in het aanbod aan speelruimte in de wijk en voor meerdere leeftijdsgroepen
toegankelijk is. De TOP plek is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen en heeft daartoe
verschillende aanleidingen die voor het ontwikkelingsniveau en leeftijd van ieder kind waardevol
is. Dit betekent dat er ook aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid en de speelwaarde
voor kinderen met een beperking. Deze plek is uitdagend en aantrekkelijk ingericht. De TOP plek
functioneert naast speelplek ook als ontmoetingsplek. Er wordt gestreefd naar een centrale plek
in de wijk. De aanwezigheid van TOP plek zorgt ervoor dat er altijd een basis formele
speelvoorziening is in de wijk, mits deze plek natuurlijk beschikt over de juiste inrichting.
Aan deze plek kan extra aandacht worden besteed, wanneer het noodzakelijk is andere formele
speelplekken rondom deze locatie op te heffen.



Speelplekken behouden in deze staat
Deze speelplekken worden behouden. De locatie en wijze van inrichting van deze speelplekken
voldoet aan de visie. Deze plekken worden aan het einde van de afschrijvingstermijn op een
vergelijkbare wijze heringericht.



Speelplekken opheffen
Een aantal formele speelplekken wordt opgeheven naar aanleiding van de herontwikkeling van
een gebied. Op de locatie van deze speelplekken zal in de toekomst geen nieuwe speelplek
worden aangelegd. Deze speelplekken worden indien gewenst vervangen door een speelplek op
een andere locatie. Het opheffen vindt plaats als toestellen op de locatie afgeschreven zijn.

12

DEFWEB Totaal overzicht projecten nov 2012

13

W036803 / 25405
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Speelplekken omvormen/uitbreiden
o natuurlijk spelen
o traditioneel
o sport
Naar aanleiding van het bevorderen van de differentiatie in het aanbod van soorten speelplekken
wordt voor een aantal speelplekken een actie geadviseerd om extra aandacht te geven aan een
bepaalde manier van spelen. Ideeën voor de inrichting binnen deze verschillende manieren van
spel zijn te vinden in bijlage 8.3.



Nieuwe speelplek aanleggen
Als gevolg van nieuwbouwprojecten, zal mogelijk het aantal kinderen in een bepaalde wijk
toenemen. In die situatie is het wenselijk een aantal nieuwe formele speelplekken aan te leggen.



Omvormen/aanleggen informeel spel
Wanneer er voldoende formele speelruimte in een wijk aanwezig is, is ervoor gekozen deze
speelplekken op te heffen. Om te waken voor een goed bespeelbare openbare ruimte, is het wel
wenselijk niet alleen de formele speelplek op te heffen, maar deze om te vormen als informele
speelruimte. Ook is het mogelijk dat er in een wijk te weinig speelruimte aanwezig is, maar er
geen mogelijkheid of wens is om een formele speelplek aan te leggen. Dan kan het tekort aan
speelruimte worden opgevangen door bij de inrichting van de openbare ruimte meer informeel
spel mogelijk te maken. Door speelaanleidingen aan te leggen op dergelijke locaties wordt
aangegeven dat kinderen deze ruimte kunnen en mogen gebruiken. Hierbij kan gedacht worden
aan het aanleggen van een speelse verhoging of poefs, waarmee ook indirect het voetballen
wordt tegengegaan. Meer ideeën voor ingrepen zijn te vinden in bijlage 8.4.



Aandacht aan informeel spelen
In een aantal wijken is er sprake van een tekort aan speelruimte. Vanwege het gebrek aan ruimte
is het niet mogelijk extra formele speelplekken aan te leggen. Dit betekent dat er gezocht moet
worden naar extra speelmogelijkheden in de openbare ruimte in de vorm van informeel spel om
zo de speelwaarde te verhogen. Omdat in deze wijken onvoldoende ruimte is, is het ook niet
altijd mogelijk om grasvelden en/of pleinen te bestempelen als speelruimte. Dan moet dus
gedacht worden aan kleine ingrepen. Ideeën voor het creëren van ruimte voor spel en het doen
van speelse ingrepen in de openbare ruimte zijn te vinden in bijlage 8.4.
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TOTAAL OVERZICHT ADVIES
Het advies wordt in de hierop volgende paragrafen beschreven. Op basis van de afschrijvingstermijn,
spreiding en kwaliteit worden verschillende speelplekken opgeheven en/of omgevormd. Ook wordt
geadviseerd om nieuwe speelruimte aan te leggen. Het advies voor het uitvoeringsplan is weergegeven in
de kaart uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse, te vinden is in bijlage 8.2. Hieronder een korte
samenvatting van het advies.
Speelruimte onder verantwoordelijkheid van de gemeente
 Behouden
65 formele speelplekken, waarvan 11 TOPplekken
 Opheffen op termijn
3 formele speelplekken
 Omvormen naar informele speelruimte
15 formele speelplekken
 Aanleggen
4 formele speelplekken en 4 informele speellocaties
Speelruimte niet onder verantwoordelijkheid gemeente
 Behouden schoolpleinen
9 schoolpleinen, waarvan 3 TOPplekken
 Behouden speeltuinen
2 speeltuinen, waarvan 2 TOPplekken

15 jul. 13
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6.1 ADVIES PER WIJK
DE LOOSTERS
Kwaliteit
In de wijk Loosters liggen twee formele speelplekken, een Jongerenlocatie en een speelplek in het
sportpark. Beide locaties zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep. De JOP is gericht op jeugd van 14
t/m 19 jaar. De speelplek in het sportpark is speciaal bedoeld voor kinderen die gebruik maken van het
sportpark. Beide locaties zijn kwalitatief goed en voldoen in speelwaarde voor de doelgroep. Omdat de
wijk voor het grootste gedeelte uit buitengebied bestaat en nauwelijks gebied bevat met
woonbestemming, is hier niet gekeken naar de informele speelruimte.
Kwantiteit
De JOP ligt aan de rand van de wijk Berkhout,net buiten de bebouwde woonomgeving. Deze locatie ligt op
een goed bereikbare locatie en heeft een groot bereik gericht op meerdere wijken in het Noorden van
Lisse. Wij adviseren deze speelplek te behouden. Speelplek 081 ligt zoals gezegd in het gericht op de
gebruikers van het sportpark. Voor deze gebruikers is het wenselijk deze locatie te behouden. Omdat de
wijk De Loosters verder bestaat uit buitengebied is het niet nodig meer formele speelplekken aan te
leggen.
Advies
Bestaande formele speelruimte behouden.

DE BLINKERD
Kwaliteit
De kwaliteit van de formele en informele speelruimte in deze wijk is goed. Minpunt is dat de speelplek
rondom de straat Driehuizenpark eigenlijk niet een volwaardige speelplek kan worden genoemd vanwege
het feit dat er maar één toestel op de speelplek aanwezig is. Speelplek 041A Clusiusstraat 46 / Heereweg
zou op termijn kunnen worden omgevormd naar een speelplek met een natuurlijk karakter om de
diversiteit in de wijk te vergroten.
Kwantiteit
Speelplek 041 aan de Clusiusstraat kan als TOP plek genoemd worden, waar voldoende sport en spel
aanwezig is voor alle leeftijden. De overige speelplekken liggen goed over de wijk verspreid. In deze wijk is
een relatief grote druk op de speelruimte (figuur 6), en is de stedelijkheid gemiddeld. Het
oppervlaktepercentage speelruimte in deze wijk is 3.84%.
Advies
 Informele speelruimte
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Speelplek Clusiusstraat 46 / Heereweg

Behouden, De beschikbare openbare ruimte biedt een
kans om de kwaliteit van de informele speelruimte te
verhogen.
Bij geplande herinrichting een natuurlijke
inrichting geven om diversiteit te bevorderen.
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MEERENBURGH
Kwaliteit
De kwaliteit van de formele speelplekken is voor alle leeftijdscategorieën is gemiddeld positief, maar er is
een aantal speelplekken voor de jongere kinderen, zoals 031 Zuiderkuis 15,032 Zuiderkruis 032 en 034
Noorderkroon Kleine Beer (alle drie liggend bij de straat het Zuiderkruis) die vanwege keuze in toestellen
(lijken veel op elkaar) en uitstraling onvoldoende zijn. In deze wijk is voldoende ruimte om op straat
buiten te spelen. Ook op andere speelplekken in de wijk komen vergelijkbare toestellen voor.
De gemeente heeft het voornemen een gesponsord Codacourt aan te leggen in het Velthuijzen van
Zantenpark. Omdat dit park al een kunstgrasveld beschikt, hoeft hier geen prioriteit aan te worden
gegeven. Natuurlijk verhoogt dit de aantrekkingskracht van de locatie wel.
Kwantiteit
In deze wijk liggen relatief veel speelplekken dicht op elkaar en er worden vaak speelfuncties dicht bij
elkaar dubbel aangeboden. Diverse speelplekken zijn geschikt voor verschillende leeftijden, ook de groep
10 t/m 14 jaar. In de wijk ligt de speelplek in het Velthuyzen van Zantenpark welke dienst kan doen als
TOP plek. Twee andere belangrijke speelplekken zijn de speelplekken 039 Voerman en 040 Waterman.
De stedelijkheid van deze wijk is hoog, maar de druk op speelruimte is gemiddeld. Het
oppervlaktepercentage speelruimte in de wijk is dan ook 7.64 %. De groep kinderen in de leeftijd van 0
t/m 4 jaar is relatief klein, dus er zou een aantal kleinere speelplekken kunnen verdwijnen, mits er wel
voor wordt gezorgd dat de openbare ruimte in de woonomgeving bespeelbaar blijft. Dit betekent dat de
toestellen kunnen worden verwijderd, maar dat de speelplek als speelruimte behouden blijft en wordt
heringericht met speelaanleidingen.
Advies
 029 Zuiderkruis 173
 031 Zuiderkruis 15



032 Zuiderkruis 32
034 Noorderkroon/Kleine Beer



035 Grote Beer



037 Voerman 40



039 Voerman 200

15 jul. 13

Opknappen met uitdagende toestellen voor huidige doelgroep
Toestellen verwijderen, inrichten als informele
speelruimte
Opknappen met uitdagende toestellen voor huidige doelgroep
Toestellen verwijderen, inrichten als informele
speelruimte.
Speelplek behouden voor jongere doelgroep, toestellen
oudere doelgroep naar 038.
Toestellen verwijderen, inrichten als informele
speelruimte.
Speelplek herinrichten voor oudere doelgroep, aandacht aan
avontuur en sport, mogelijk met natuurlijk spelen ten behoeve
van de diversiteit, toestellen jongere doelgroep naar 035.
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ORANJEWIJK
Kwaliteit
De kwaliteit van de informele speelruimte in deze wijk is onvoldoende: de ruimte om te spelen op gras of
op straat is minder dan in de omliggende wijken. In de wijk liggen twee speelplekken, waarvan speelplek
048 aan de Constantijnstraat net is opgeknapt. Speelplek 047 aan Klein Vreewijk voldoet, maar zou wat
extra aandacht kunnen gebruiken om de uitstraling te verbeteren.
Verder kunnen kinderen spelen op het schoolplein van de Brede School Nassaupark en de Speeltuin
Bijenkorf. Minpunt is dat het schoolplein mogelijk niet voor de jongere kinderen zelfstandig te bereiken is,
omdat je via een brug het water over moet om het plein te bereiken. Daarnaast ligt de ingang van de ene
helft van het plein aan de Oranjelaan; dit maakt dit deel van het plein niet makkelijk bereikbaar voor de
kinderen wonend in de Oranjewijk. Het is dus belangrijk dat Speeltuin Bijenkorf altijd open is voor
kinderen. Deze speeltuin biedt veel speelmogelijkheden voor diverse doelgroepen. Door de aanwezigheid
van een pad en het gebruik van vaste ondergronden is deze speeltuin ook voor kinderen met een
beperking goed toegankelijk. Zo zorgt het pad niet alleen voor een goede toegankelijkheid, maar ook voor
het gevoel van deelname aan het spel in de gehele speeltuin. De keuze in toestellen en het gebruik van
(felle) kleuren in toestellen en ondergronden zorgen voor uitdaging voor deze doelgroep.
Kwantiteit
De stedelijkheid van deze wijk is hoog en er is relatief weinig speelruimte per kind in de wijk aanwezig. Het
oppervlaktepercentage speelruimte in de wijk is net voldoende: 3.01%. Het is dus belangrijk dat de
aanwezige speelruimte behouden blijft.
Advies
 Speeltuin Bijenkorf
Toezien op openingstijden
 Schoolplein Nassaupark Aandacht aan toegankelijkheid
 Informele speelruimte
Waar mogelijk extra aandacht geven

ZEEHELDENWIJK
Kwaliteit
De formele en informele speelruimte in de wijk zijn goed. Speelplek 023 aan het Heemskerkplein biedt
vergelijkbare speelmogelijkheden aan als speelplek 024 aan de Tasmanstraat. Om meer diversiteit te
kunnen bieden, kan op speelplek 023 meer aandacht worden besteed aan spelen en op speelplek 024
aandacht worden besteed aan sport en spelen. Speelplek 024 aan de Tasmanstraat doet dan dienst als
TOP plek; ook omdat de speelplek ruim is opgezet, om de speelplek heen ligt veel extra informele ruimte
waar gespeeld kan worden. De wijk zal in de toekomst worden opgehoogd, wat invloed heeft op het
tijdstip en mogelijkheden van herinrichting van deze twee speelplekken. De speelplekken langs de flat zijn
alle drie krap opgezet, er staan veel toestellen op een kleine oppervlakte. Maar op drie locatie ligt wel een
grasveld naast de speelplek. Deze plekken zullen op termijn verdwijnen, vanwege nieuwbouw.
In de wijk ligt langs de oostkant veel gras waar kinderen kunnen spelen. De wijk ligt ook aan het water,
maar dit water is niet bereikbaar voor kinderen om mee te spelen. Binnen het nieuwbouwproject
Sportlaan zal een deel van deze ruimte verloren gaan, maar komen er tuinen voor terug. Belangrijk is wel
aandacht te blijven houden voor de informele speelruimte.
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Kwantiteit
In de wijk liggen 3 kleinere speelplekken bij de flats en twee grotere wijk speelplekken in het zuiden van
de wijk. De stedelijkheid van de wijk is hoog, maar de hoeveelheid speelruimte per kind is ook hoog. De
druk op de speelruimte op dit moment is dus laag. Het oppervlaktepercentage speelruimte in deze wijk is
dan ook 8,8%. Op basis van deze gegevens kan gezegd worden dat niet alle speelplekken in deze vorm
meer nodig zijn.
Op dit moment wordt aan de Sportlaan de nieuwbouw voor een middelbare school en een sportcomplex
gerealiseerd in het noorden van de wijk. Daarna zullen de flats aan de Van Speyklaan verdwijnen en
plaatsmaken voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw zal niet weer bestaan uit flats, wat betekent dat het
kinderaantal in de wijk mogelijk af zal nemen. Er staan in dit nieuwbouwproject nieuwe
speelvoorzieningen ingepland. Er zal dus moeten worden bekeken of na het opheffen van de bestaande 3
speelplekken bij de flats ook weer 3 speelplekken het nieuwbouwproject moeten terugkomen. Mogelijk is
één speelplek voldoende.
Door de nieuwbouw verdwijnt er informele speelruimte en zal het oppervlaktepercentage speelruimte
dalen. Het is dus wenselijk om, naast de speelplekken aan de Van Speykstraat, vast te houden aan de
bestaande speelruimte.
Advies
 Speelplekken Van Speykstraat



Speelplek 023 Heemskerkplein



Speelplek 024 Tasmanstraat




Zoeklocatie
Gehele wijk

opheffen, één of meerdere speelplekken aanleggen aan
noordkant van de nieuwbouw in verband met de gewenste
spreiding.
op termijn opknappen, mogelijk in samenloop met ophoging
van de wijk. Aandacht aan spelen.
op termijn uitbreiden met natuurlijk spelen tbv de diversiteit,
mogelijk in samenloop met ophoging van wijk. Hier is
voldoende ruimte aanwezig. Aandacht aan sport en spel.
Nieuwe speelplek aanleggen of schoolplein openbaar stellen
Aandacht besteden aan behoud van groene informele
speelruimte, vooral bij herinrichting van de wijk.

BLOEMENWIJK
Kwaliteit
In deze wijk ligt een voldoende aantal speelplekken, maar inhoudelijk zijn de speelplekken niet allemaal
kwalitatief voldoende. Zo is speelplek 022 aan de Broekweg in een slechte staat. Juist deze speelplek ligt in
een klein barrière gebied, doordat de Grachtweg/Broekweg door de wijk heenloopt. De speelplek is dus
belangrijk om aan te pakken. Speelplek 021 aan Geraniumstraat biedt uitdaging voor diverse leeftijden,
maar is in uitstraling onvoldoende aantrekkelijk: op de speelplek zijn tekenen van hondenoverlast en
vernieling en graffiti. De speelplekken in de nieuwbouwwijken, te weten 025 Bloembinderspark en 076
Mandemakerspark kunnen beide niet gezien worden als volwaardige formele speelplekken vanwege het
geringe aanbod aan speelmogelijkheden. Hierdoor bieden deze speelplekken te weinig speelwaarde.
Speelplek 025A aan de Scheepmakerskade is wel voldoende uitdagend en biedt een vorm van uitdaging
die op andere speelplekken in de wijk niet te vinden is, in de vorm van balanceerspel.
De kwaliteit van de informele speelruimte is onvoldoende. Er is nauwelijks groen om op of in te spelen. De
informele speelruimte vult in deze wijk dus niet de formele speelruimte aan.
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Kwantiteit
De druk op speelruimte in de Bloemenwijk is hoog. De wijk heeft een hoge stedelijkheidsfactor en de
hoeveelheid speelruimte per kind in deze wijk is aan de lage kant in de vergelijking met de rest van de
wijken in de gemeente. Het oppervlaktepercentage van speelruimte in deze wijk is in totaal ook
onvoldoende: 1.65%. Op dit moment staan 2 nieuwbouwprojecten in deze wijk ingepland: een
woningbouwproject aan de Gasstraat in het Zuidoosten van de wijk en een woningbouw op het Elka
terrein in het zuidwesten van de wijk.
Gezien het oppervlak en het aantal kinderen, is het dus belangrijk dat vastgehouden wordt aan de
bestaande speelruimte en waar mogelijk moet gezocht worden naar nieuwe speelruimte, mogelijk in
combinatie met de geplande nieuwbouwprojecten. Hierbij moet worden gewaakt voor de kwaliteit van
inrichting deze speelruimte.
Advies
 Speelplek 021
 Speelplek 022
 Nieuwbouw

opknappen als TOP plek
Broekweg opknappen: aandacht aan uitstraling, uitdaging en geborgenheid.
Bij nieuwbouw op zoek naar ruimte die kan worden ‘geclaimd’ als speelruimte:
inrichten als informele speelruimte. Hiervoor zijn in de kaart twee zoeklocaties
aangegeven.

CENTRUM
Kwaliteit
Er liggen diverse speelplekken over de wijk verspreid, maar deze speelplekken zijn vaak te klein, zoals de
speelplekken in het winkelcentrum en de speelplekken 050 Blokhuis en 052A Wagendwarsstraat. Dit zijn
eigenlijk ook geen volwaardige speelplekken te noemen. Ook zijn deze speelplekken bijna allemaal op
jongere kinderen gericht.
Speeltuin Marijke maakt hierop een uitzondering: in de speeltuin worden diverse en uitdagende manieren
van spelen aangeboden. Wel kan er extra aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid voor
kinderen met een beperking. Een toestel als het familie‐zweefnet is aantrekkelijk en ook toegankelijk voor
iedereen vanwege de keuze voor een vaste ondergrond en de ligging aan het verharde sportveld. Alleen
geldt dit niet voor alle toestellen. De inrichting van deze speeltuin is hier en daar verouderd en niet alle
toestellen zijn in even goede staat. Ook staat de speeltuin erg vol, waardoor mogelijk op een druk
bezochte dag gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bij herinrichting kan direct extra aandacht worden
besteed aan kinderen met een beperking door te kiezen voor een pad naar toestellen welke aantrekkelijk
zijn voor deze doelgroep. Daarnaast is het belangrijk een goede keuze te maken voor een toegankelijke
valdempende ondergrond zodat het toestel zelf ook beter toegankelijk is.
De informele speelruimte in het centrum is onvoldoende, er is weinig ruimte om te spelen.
Kwantiteit
De druk op de speelruimte in het Centrum is hoog: de wijk is zeer stedelijk en het oppervlakte speelruimte
per kind is laag. Het oppervlaktepercentage van speelruimte in deze wijk is maar 1.21%. Er staan twee
nieuwbouwprojecten in deze wijk ingepland: woningbouw op het Hobahoterrein aan de Grachtweg en
woningbouw aan het Raadhuisplein. In beide projecten is vooralsnog weinig ruimte voor speelruimte
ingepland. Er is in de wijk centrum weinig ruimte om extra speelruimte te realiseren, dus er moet
aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de aanwezige speelruimte. Indien mogelijk is het wenselijk
om in het nieuwbouwproject Hobaho een formele speelplek te realiseren.
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Advies
 Speelplek 051 Lisbloemstraat


Speelplek 052 Clausplein



052A, 050, 050A en 050B



Nieuwbouwwijk Hobaho



Speeltuin Marijke

Staat ingepland: wordt gerenoveerd, aandacht aan uitdaging
voor kinderen van 5 t/m 14 jaar.
tbv verbetering van kwaliteit van speelruimte, kan er het beste
voor gekozen worden speelplek 052 Clausplein op te knappen.
Kijken in hoeverre deze worden gebruikt in deze
hoedanigheid. Mogelijk kunnen de speeltoestellen ook worden
verwijderd en kan er juist aandacht worden besteed om deze
locaties of juist de woonomgeving in de buurt van deze
locaties in te richten als informele speelruimte met
speelaanleidingen.
Speelplek aanleggen: juist dit gedeelte van de wijk is
afgesloten van de rest van de wijk door de
Grachtweg/Schoolstraat. En ten zuiden in de wijk Van
Rijckevorsel is op dit moment geen aanvullende informele
speelruimte beschikbaar.
Belangrijke functie als TOP plek. Kwaliteit bewaken van
Speeltuin: staat toestellen, keuze toestellen bij herinrichting.
Aandacht aan uitdaging voor kinderen vanaf 5 jaar.

BERKHOUT
Kwaliteit
De kwaliteit van de formele en informele speelruimte in deze wijk is goed. Doordat er huizen met grote
tuinen in deze wijk staan, zullen kinderen ook gebruik maken van hun eigen particuliere speelruimte. Dit
zegt niet dat de aanwezigheid van formele speelruimte onbelangrijk is: dit is juist een plek waar kinderen
elkaar ontmoeten. Het schoolplein van de St. Josephschool vervult de functie van TOP plek: op deze
locatie wordt als enige plek in de wijk sport aangeboden.
Kwantiteit
De stedelijkheid van deze wijk is laag, in deze wijk staan huizen met een grotere tuin. Ook is er relatief veel
speelruimte per kind aanwezig is de wijk, de druk op de speelruimte is gemiddeld. Er is geen directe vraag
naar extra speelruimte. Het oppervlaktepercentage van speelruimte in deze wijk is in totaal ook
onvoldoende: 1.92%. Wel moet bekeken worden of gebruik gemaakt kan worden van alle grasvelden in de
wijk: een aantal van deze velden ligt bij complexen met ouderenwoningen, waar niet altijd zomaar
gespeeld mag worden.
Er staat nieuwbouw gepland in het zuiden van de wijk, aan het Trompenburg. Het gaat hier om de
nieuwbouw van de Trompenburg en de nieuwbouw van 100 woningen, waarvan 50 woningen voor
ouderen en 50 woningen voor gezinnen. Hiermee zal een wens voor speelruimte ontstaan in het zuiden
van de wijk, waarschijnlijk vooralsnog voor de leeftijd van 0 t/m 9 jaar.
Advies
 Behouden van aanwezige speelruimte.
 Speelplek 053 Meidoornplantsoen


St. Josephschool



Nieuwbouwproject Trompenburg

15 jul. 13

Mogelijk aanvulling om de uitdaging voor kinderen
van 5 t/m 9 jaar te verhogen.
Aandacht geven aan schoolplein, vanwege belangrijke
functie in de wijk.
Aanleg speelplek in het zuiden van de wijk
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VAN RIJCKEVORSEL
Kwaliteit
De kwaliteit van de speelplek 078 aan het Agathapark is voldoende: deze speelplek is net aangelegd. Het
aanbod op het plein van de don Boscoschool is aantrekkelijk, maar de ingang van het plein ligt op een
onhandige plek: aan het noordelijkste puntje en dus niet naar de wijk toe gericht. De kwaliteit van de
informele speelruimte in deze wijk is voldoende.
Kwantiteit
Er is in deze wijk een relatief hoge druk op speelruimte. Kijkend naar de stedelijkheid van de wijk en het
oppervlakte speelruimte per kind, kan gezegd worden dat er een vraag is naar speelruimte. Het
oppervlaktepercentage van speelruimte in deze wijk is in totaal ook onvoldoende: 1.65%.
De wijk wordt door de laan van Rijckevorsel in tweeën gedeeld: dit zorgt voor twee barrière gebieden en
betekent dat er in beide gebieden speelruimte aangeboden moet worden. In het noordelijke deel is op dit
moment alleen een speelplek aanwezig voor 0 t/m 9 jaar. In het zuidelijk deel wordt op het schoolplein
meer speelruimte aangeboden voor kinderen vanaf 5 jaar. De verdeling en het aanbod zijn dus
onvoldoende. Richting de wijk Centrum aan de noordkant van de wijk is geen barrière aanwezig, dus kan
gekeken worden of samen met de wijk Centrum in het nieuwbouwproject Hobaho een formele
speelruimte kan worden aangelegd.
In de toekomst verhuist de Don Boscoschool naar de overkant van de Ruishornlaan in de
Componistenlaan. Er moet op worden gelet dat dit niet ten koste gaat van de speelruimte in de buurt.
Mogelijk kan er t.z.t. een speelplek op de huidige locatie van de Don Boscoschool aangelegd worden. De
planning van de werkzaamheden is nog niet duidelijk.
Advies
 Don Boscoschool
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Ingang schoolplein. Aandacht aan kwaliteit inrichting en
speelmogelijkheden voor alle leeftijden. In de toekomst op
zoek naar oplossingen voor vervanging van de speelruimte die
nu nog geboden wordt door het schoolplein.
Achter St. Aagten
Zoeklocatie informeel spelen. Aandacht aan informele
speelruimte: inrichten als informele speelruimte met
speelaanleiding, zodat er wel speelruimte voor kinderen
‘geclaimd’ wordt.
Burgemeester Berendsplantsoen Zoeklocatie informeel spelen. Aandacht aan informele
speelruimte: inrichten als informele speelruimte met
speelaanleiding, zodat er wel speelruimte voor kinderen
‘geclaimd’ wordt.

15 jul. 13
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COMPONISTENWIJK
Kwaliteit
De formele speelplekken liggen door de wijk verspreid. Het schoolplein van de Klarinet ligt aan de rand
van de wijk en is mogelijk niet voor alle kinderen even makkelijk bereikbaar vanwege de locatie (oa water
rondom de school). De speelplekken 8 en 8a samen bieden ruimte voor de aanleg van een TOP plek in het
Noorden van de wijk. Speelplekken 3 en 3a kunnen samen fungeren als TOP plek in het zuiden van de wijk.
Deze twee speelplekken 3 en 3a kunnen op termijn in verband met elkaar worden gebracht, mogelijk door
natuurlijk spelen ten behoeve van de diversiteit in aanbod.
De overige speelplekken liggen op makkelijk bereikbare locaties voor kinderen, maar mogelijk te dicht op
de bebouwing. Deze speelplekken hebben veelal een vergelijkbare inrichting, wat de speelplekken niet erg
aantrekkelijk maakt. De informele speelruimte van deze wijk is kwalitatief goed: de wijk is zo opgezet dat
er in het centrum van de wijk veel verharding is om op te spelen; langs de randen van de wijk is er groen
aanwezig om op of in te spelen.
Kwantiteit
De stedelijkheid van de wijk is hoog, maar er is veel speelruimte per kind aanwezig. De druk op
speelruimte is dus laag. Het oppervlaktepercentage van speelruimte is 9.15%. Kijkend naar de hoeveelheid
speelruimte zou er dus formele speelruimte kunnen verdwijnen.
Advies
 Speelplek 003 Gerard Doustraat



Speelplek 004 Leharstraat



Speelplek 005 Mahlerstraat



Speelplek 006 en 007
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Aandacht aan sport. Verwijderen/verplaatsen
glijbaan ivm doelgroep? Met speelplek 3a verbinden dmv
natuurlijk spelen?
Er is een bandenschommel aanwezig die op dit moment kapot
is en niet wordt vervangen vanwege overlast. Geadviseerd
wordt om deze speelplek te behouden en de schommel te
verplaatsen naar speelpek 8A, waar mee ruimte is en dit
toestel geen overlast zal veroorzaken.
herinrichten met speeltoestellen en speelaanleidingen voor 0
t/m 9 jaar.
Toestellen op speelplekken 006 Bartokstraat en 007
Berloizstraat verwijderen en indien mogelijk verplaatsen naar
008/008A Bizetstraat. De speelruimte op de speelplekken 006
en 007 behouden en inrichten met speelaanleidingen voor 0
t/m 9 jaar.
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SCHILDERSWIJK
Kwaliteit
De kwaliteit van de formele speelruimte is voldoende en ligt goed verspreid over de wijk. In het westen
van de wijk zal speelplek 009 op het Rembrandtplein fungeren als TOP plek en aan de oostkant de
combinatie van speelplekken 1 (Jacob van Ruysdaalplein) en 1a (Van Ostadestraat). De Rembrandtschool
ligt zo dicht bij de speelplek op het Rembrandtplein, dat er mogelijk meer gebruik gemaakt wordt van het
schoolplein dan van de speelplek, ook omdat het plein meer te bieden heeft. Het schoolplein van de
Tweemaster is relatief klein: het is de vraag of het achterplein ook als openbare speelplek wordt gebruikt
vanwege de afgesloten en verborgen ligging.
Kwantiteit
Deze wijk is redelijk stedelijk en bezit een groot oppervlak speelruimte per kind: er is dus geen grote druk
op speelruimte in deze wijk aanwezig. Het oppervlaktepercentage van speelruimte in deze wijk is het
hoogste van de hele gemeente: 16.76%, waarvan iets minder dan de helft het oppervlak van de formele
speelruimte is. Deze grote hoeveelheid komt vooral door Speelplek 1A aan de Van Ostadestraat en
speelplek 9 op het Rembrantplein. Er is geen grote barrière richting de wijken Vrouwenpolder en Lisse
Rond aanwezig, dus de kinderen kunnen ook gebruik maken van de speelruimte uit de omliggende wijken.
Advies
Speelruimte behouden.

VOGELWIJK
Kwaliteit
In deze wijk is kwalitatief goede formele en informele speelruimte aanwezig. Alleen speelplek 011
Ooievaarsstraat heeft een nieuwe inrichting nodig: de speelplek oogt verouderd. Gezien de locatie (er zijn
geen grote andere speelplekken direct in de buurt), is het belangrijk dat deze speelplek behouden blijft en
dus wordt opgeknapt.
Kwantiteit
De Vogelwijk is redelijk stedelijk en er is relatief veel speelruimte aanwezig per kind: er is dus geen druk op
speelruimte aanwezig. Het oppervlaktepercentage van speelruimte in deze wijk is 11.09%. De wijk is door
de aanwezigheid van water verdeeld in 4 verschillende delen. Het water is een barrière,waardoor in elk
deel speelruimte nodig is.
Kijkend naar de verdeling kan gezegd worden dat in het zuiden van de wijk speelplek 014 aan de
Putterstraat/Uitermeer zou kunnen worden opgeheven: speelplekken 013 en 014 liggen erg dicht bij
elkaar en bieden vergelijkbaar spel aan. Ook kan ervoor worden gekozen beide speelplekken aan te
houden en ervoor te kiezen Speelplek 014 in te richten als sportplek en speelplek 013 in te richten als
speelplek, mogelijk in een natuurlijk thema. Speelplek 010 aan de Ooievaarsstraat zou dan op termijn
kunnen verdwijnen en worden ingericht als informele speelruimte.
Advies
 Speelplek 011
 Speelplek 010
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Speelplek 014

De speelplek aan de Ooievaarsstraat herinrichten voor 0 t/m 9 jaar
Op termijn toestellen verwijderen en locatie herinrichten als informele
speelruimte.
Op termijn toestellen verwijderen en herinrichten als informele speelruimte (of
op termijn speelplekken herinrichten/herschikken in zuidelijke deel vd wijk.
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VROUWENPOLDER
Kwaliteit
In deze wijk liggen twee grote speelplekken: speelplek 060 aan de Hannie Schaftlaan 30 en speelplek 063
aan de Jacoba van Beierenlaan. Beide speelplekken bieden uitdaging voor alle leeftijden en liggen op een
centrale locatie (noord en zuid) in de wijk. De school De waterval ligt naast speelplek 060, waarbij je je
kunt afvragen of het nodig is dit schoolplein openbaar te maken. Speelplek 63 doet dienst als TOPplek,
omdat in de buurt van speelplek 063 al TOPplek 9 aan het Rembrandtplein ligt. De overige 3 speelplekken
in deze wijk liggen midden in de wijk.
Speelplek 064 aan de Frans Halsstraat ligt op een centrale plek met een mooie voetbalplek, maar het
ontbreekt aan overige speelmogelijkheden. De andere twee locaties (061 en 062) zijn kleinere plekken
voor jongere kinderen, met een verouderd en saai uiterlijk.
De informele speelruimte is goed: er is door de opbouw van de wijk voldoende informele speelruimte.
Wel zou er meer groen mogen worden aangelegd om op of in te kunnen spelen. In deze wijk ligt bij
speelplek 064 aan de Frans Halsstraat de enige plek in de gemeente waar kinderen dicht bij het water
kunnen komen door middel van een steiger.
Kwantiteit
De stedelijkheid is redelijk hoog en de hoeveelheid speelruimte per kind is beperkt, dus er is een redelijk
grote druk op de speelruimte aanwezig. Het oppervlaktepercentage van speelruimte in deze wijk is 6.43%,
wat vooral komt door speelplekken 060 en 063. Er kan dus gekozen worden formele speelplekken op te
heffen.
Advies
 Speelplek 061 Hannie Schaftlaan 25




Speelplek 062 Aletta Jacobsstraat 1
Speelplek 064 Frans Halsstraat

Toestellen verwijderen en indien mogelijk verplaatsen
naar speelplek 064. Herinrichten als informele
speelruimte met speelaanleidingen.
behouden en herinrichten voor 0 t/m 4 jaar
Op termijn opknappen: aandacht aan traditioneel
spel. Mogelijk toestellen gebruiken van speelplekken
die worden ‘opgeheven’ of ‘heringericht’.

LISSE ROND
Kwaliteit
De formele speelplekken liggen verspreid over de wijk, maar in het noordoosten liggen er wel erg veel
speelplekken dicht bij elkaar. De speelplekken 067 aan de Botterstraat en speelplek 070 aan de
Randmeerstraat zijn beide verouderd en bezitten onvoldoende speelkwaliteit. Overige speelplekken zijn
kwalitatief goed. Wel is speelplek 069 aan de Centaurstraat verouderd een aan vervanging toe. Er is in de
wijk voldoende informele speelruimte aanwezig in de vorm van verharding, maar er is eigenlijk te weinig
groen om in te spelen. De traditionele speelplek bij de ijsbaan 072b ligt ver van de woonomgeving en is
niet makkelijk zelfstandig te bereiken voor de doelgroep.
Kwantiteit
De stedelijkheid van deze wijk is laag, wat betekent dat er ruimte is om op straat te spelen. Er is relatief
gezien niet heel veel speelruimte per kind aanwezig, het oppervlaktepercentage is van speelruimte is
3.95%. De huidige speelruimte dient dus behouden te blijven in oppervlakte.

15 jul. 13
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Advies
 Speelplekken 067 Botterstraat



Speelplek 070 Randmeerstraat



Speelplek 069 Centaurstraat



Speelplek 72b IJsbaan speelplek

Toestellen verwijderen en herinrichten als informele
speelruimte met speelaanleidingen. Dit zal de speelplek ook
een aantrekkelijk er vrolijker uiterlijk geven.
Toestellen verwijderen en herinrichten als informele
speelruimte met speelaanleidingen. Dit biedt ook
mogelijkheden de speelruimte een aantrekkelijk er vrolijker
uiterlijk geven.
herinrichten vanwege verouderde toestellen. Deze plek kan
dan fungeren als TOP plek.
Toestellen verwijderen en herinrichten als informele
speelplek.

DE ENGEL
Kwaliteit
Speeltuin Kindervreugd is net opgeknapt en beschikt over een divers en aantrekkelijk aanbod voor alle
leeftijden. De speeltuin beschikt over voldoende ruimte rondom de aanwezige speeltoestellen, wat de
locatie een overzichtelijke indruk geeft. Dit bevordert de veiligheid wanneer er door veel kinderen tegelijk
wordt gespeeld in de speeltuin. De inrichting van de speeltuin kan wel worden verbeterd, kijkend naar de
toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. De ondergrond van houtsnippers onder de uitdagende
toestellen in de speeltuin is minder goed toegankelijk; en juist de vogelnestschommel die in deze
ondergrond staat is een goed voorbeeld van een speeltoestel uitdagend voor kinderen met en zonder een
beperking. Het gebruik van een vaste ondergrond en bijvoorbeeld de aanleg van een pad naar
speeltoestellen toe zou de toegankelijkheid aanzienlijk vergroten. De informele speelruimte in de Engel is
voldoende op het gebied van verharding, maar er is geen groen om op of in te spelen.
Kwantiteit
In De Engel is één enkele speelvoorzieningen aanwezig, maar deze heeft wel een groot oppervlak en is van
goede kwaliteit. Het totaal oppervlak van de speelruimte is maar 1,4 %, dus het is belangrijk dat bestaande
speelruimte behouden blijft. Gelukkig kan er, naast spelen in de speeltuin, ook op straat gespeeld worden:
in deze wijk komt alleen langzaam rijdend bestemmingsverkeer. Vanwege de lage stedelijkheid, is er geen
grote druk op de speelruimte aanwezig. Wel zal de druk op speelruimte iets toenemen omdat er aan de
rand van De Engel woningbouw zal plaatsvinden. De speeltuin heeft een belangrijke functie in de Engel,
welke zal groeien door de toename van bewoners in de nieuwbouwwoningen.
Advies
Bestaande speelruimte behouden.

TER BEEK
Kwaliteit
In deze kleine buurtschap liggen 2 speelplekken, ingesloten door woningen en 1 groot schoolplein van
basisschool De Beekbrug. De kwaliteit van het schoolplein is goed, maar de kwaliteit van de twee
speelplekken is onvoldoende: de inrichting lijkt veel op elkaar en de uitstraling van de speelplekken is
onaantrekkelijk. Waarschijnlijk spelen de meeste kinderen wonend in Ter Beek op het schoolplein. Er is te
weinig groene informele speelruimte, wel is er voldoende verharding om op te spelen.
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Kwantiteit
In deze buurtschap is relatief veel speelruimte aanwezig. Het oppervlaktepercentage speelruimte in de
wijk is onvoldoende (1.1%), maar kijkend naar de kaart is bij de berekening van dit percentage
waarschijnlijk een gedeelte van de omliggende weilanden meegenomen, waardoor een te groot
woonoppervlakte is gerekend en dus het percentage laag uitvalt. Wel wonen er veel kinderen in deze wijk,
dus het behouden van aanwezige speelruimte is belangrijk. Wel is de stedelijkheid is laag, dus de druk op
de openbare ruimte ook wat betekent dat er ruimte op straat is om te spelen.
De twee formele speelplekken liggen dicht bij het schoolplein. Op basis van locatie wordt geadviseerd één
speelplek te behouden: één speelplek met toestellen voor de jongere doelgroep is voldoende. Ook omdat
de groep kinderen in van 0 t/m 4 jaar in Ter Beek erg klein is. Eén plek zou kunnen worden heringericht
met pleinspelen, speelaanleidingen etc., waardoor het geheel direct een vrolijke uitstraling krijgt.
Advies
 Speelplek 074

De toestellen verwijderen en de locatie herinrichten als informele speelruimte,
bijvoorbeeld met pleinspelen, speelaanleidingen etc.

OVERIG
Onderstaande twee nieuwbouwprojecten vinden plaats buiten de wijken die zijn bezocht tijdens de Quick
Scan Speelruimte, maar hier wordt in de toekomst wel woningbouw ontwikkeld.
Dever‐zuid (Wijk Dever)
Hier vindt een ontwikkeling plaats van grasland naar ca. 20 bouwkavels. Er zijn nog geen schetsen bekend.
De vraag is wel of er voor een dergelijke kleine ontwikkeling separaat speelruimte moeten worden
gecreëerd. Er komen grote vrijstaande woningen, met flinke tuinen. Waarschijnlijk kan er veel speelruimte
voor de kinderen in de achtertuin gevonden worden. Het openbaar gebied wordt dan kwalitatief
hoogwaardig ingericht, waarbij aandacht moet worden besteed aan de bespeelbaarheid.


Conclusie: geen extra speelruimte nodig

Geestwater (Wijk Geestwater)
Voor Geestwater zijn de plannen te weinig concreet. Het project voorziet nog steeds in de bouw van 300
woningen, maar concrete plannen zijn er nog niet. Op termijn zal hier wel behoefte aan speelruimte zijn.


Conclusie Geestwater: op termijn extra speelruimte nodig

15 jul. 13
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6.2 FINANCIËN EN PLANNING 2013‐2022
UITGANGSPUNTEN
In de tussentijdse evaluatie van het huidige speelruimtebeleid wordt een aantal uitgangspunten genoemd
welke zijn meegnomen bij het maken van het financieel overzicht.





Voor speeltoestellen en –terreinen zal een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd worden;
De (vervangings‐)investeringsramingen zullen jaarlijks geïndexeerd worden;
In de (vervangings‐)investeringsramingen zullen de voorbereidings‐, advies‐, en toezichtskosten
(VAT) mee geraamd worden;
De (vervangings‐)investeringsramingen zijn berekend op de inrichting van het gehele speelterrein
dus toestellen, ondergronden, bijbehorend groen, bijbehorende verharding en bijbehorend
meubilair (bijv., bankje, hekje en/of vuilnisbak);

Bij het opstellen van de uitvoeringplanning en het bijbehorende financiële overzicht zijn vervolgens de
volgende richtprijzen gebruikt. Toelichting op deze rechtbedragen is te vinden in bijlage 8.5.






Renoveren TOP plek
Renovatie speelplek gemiddeld
Renovatie kleine speelplek
Opheffen speelplek
Opheffen speelplek en herinrichten als informele speelruimte

€ 40.000
€ 25.000
€ 15.000
€ 2.000
€ 3.000

Het renovatiebedrag per speelplek is berekend op basis van het rapport ‘budgetbepaling
speelvoorzieningen gemeente Lisse’14. In dit rapport wordt de gemiddelde waarde van een speelplek in de
gemeente Lisse gesteld op € 22.015,37. Dit bedrag bestaat uit de waarde van de speeltoestellen en
valdempende ondergrond van een gemiddelde speelplek. Omdat bij het berekenen van het benodigde
budget voor vervanging ook rekening moet worden gehouden met de kosten voor extra objecten die
horen bij de inrichting van het gehele speelterrein en afscheiding zoals hekwerken e.d. wordt het
richtbedrag per locatie verhoogd. De VAT kosten worden niet betaald uit het beschikbare
vervangingsbudget.
In het plan wordt gewerkt met TOP plekken. Dit zijn speelplekken die het middelpunt vormen van de
speelruimte in een wijk. Deze plekken hebben een meer luxe inrichting dan de andere formele
speelplekken in de wijk. Daarom is gekozen om twee richtbedragen te hanteren voor het renoveren van
speelplekken, een bedrag onder en een bedrag boven de prijs van € 25.000 per speelplek.
Wanneer een formele speelplek geheel wordt opgeheven, wordt hier een bedrag van € 2.000 euro voor
gerekend. Dit is een gemiddelde. De kosten betreffen het weghalen van toestellen en het opnieuw
aanstraten of aanleggen van groen. Wanneer deze speelplek moet worden opgeheven en worden
omgevormd tot informele speelruimte, wordt hier € 3.000 voor gerekend. Bij de inrichting van informele
speelruimte dient samengewerkt te worden met de afdeling groen en/of inrichting openbare ruimte. De
investering vanuit het vervangingsbudget van spelen is eenmalig. Dit betekent dat de vervanging van de
speelse ingrepen moet worden betaald uit een ander budget.

14
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Speeltuin Kindervreugd wordt gezien als een officiële formele speelplek en wordt dus wel meegenomen.
Ook is er geen rekening gehouden met een vergoeding voor schoolpleinen, omdat deze reeds uit het
budget Jeugd wordt betaald.
Het is gegeven dat er voor 2013 een bedrag van € 246.000 beschikbaar is voor vervanging van
speelplekken en speeltoestellen. Hierna bedraagt dit renovatiebudget € 95.000 per jaar.

SCENARIO’S BETREFFENDE VERVANGING
In de tussentijdse evaluatie van het speelruimtebeleid dient als afschrijvingstermijn van speeltoestellen
10 jaar gehanteerd te worden. In een rapportage van Repcon (ontvangen op 31 mei 2013) wordt
aangegeven dat er bij de door Repcon gehanteerde afschrijvingstermijnen (over het algemeen veel langer
dan 10 jaar ) jaarlijks € 149.710,= nodig is voor vervanging van speeltoestellen en ondergronden. Dit
bedrag is dan excl. vervanging van hekwerken en andere verhardingen.
Bij een budget van € 95.000,= per jaar voor toestellen en ondergronden is er dus jaarlijks een tekort van
ruim € 50.000,= om alle vervangingen te realiseren. Er zal dan steeds jaarlijks besloten moeten worden
welke toestellen wel en welke niet vervangen kunnen worden. Mogelijkerwijs zal ook blijken dat door
goed onderhoud de vervangingstermijn ook verlengd kan worden.
Rekening houdend met dit gegeven hebben wij gekozen voor een andere benadering waarmee wij het
advies als leidraad hanteren (beschreven in paragraaf 6.1)
Hieronder nogmaals het overzicht.
Speelruimte onder verantwoordelijkheid van de gemeente
 Behouden
65 formele speelplekken, waarvan 11 TOPplekken
 Opheffen op termijn
3 formele speelplekken
 Omvormen naar informele speelruimte
18 formele speelplekken
 Aanleggen
4 formele speelplekken en 4 informele speellocaties
Speelruimte niet onder verantwoordelijkheid gemeente
 Behouden schoolpleinen
9 schoolpleinen, waarvan 3 TOPplekken
 Behouden speeltuinen
2 speeltuinen, waarvan 2 TOPplekken
Om een volledig overzicht te kunnen maken van de verwachte vervangingsplanning en het bijbehorende
benodigde budget, is aan elke speelplek een aanlegjaar gekoppeld. Deze informatie is gebaseerd op de
aanlegjaren van de toestellen zoals beschreven in Playmapping. Per speelplek is het meest voorkomende
aanlegjaar gekozen.
Vanuit de gemeente is gewenst een afschrijvingstermijn van 10 jaar te hanteren. Deze termijn is als
uitgangspunt genomen bij het opstellen van scenario 1. Als alternatief is er naast een afschrijvingstermijn
van 10 jaar ook gekeken naar een afschrijvingstermijn van 12 jaar. Doorgaans gaan speeltoestellen 12‐15
jaar mee.

15 jul. 13
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In de twee scenario’s zijn de kosten voor aanleg van de 4 nieuwe formele speelplekken niet
meegerekend, omdat deze speelplekken allemaal onderdeel zijn van nieuwbouwprojecten en dus worden
gefinancierd door de projectontwikkelaar. De kosten voor de vervanging van deze speelplekken zal op de
lange termijn wel door de gemeente gedragen moeten worden. Wanneer wordt besloten deze
speelplekken aan te leggen, zal het vervangingsbudget moeten worden verhoogd:
Aanleg TOPplek in wijk Geestwater
Aanleg 3 speelplekken (zeeheldenwijk, Centrum, Berkhout)

€ 40.000
€ 45.000

TOTAAL

€ 85.000

Per jaar extra nodig op basis van afschrijvingstermijn 10 jaar
Per jaar extra nodig op basis van afschrijvingstermijn 12 jaar

€ 8.500
€ 7.083

De kosten gerekend voor het specifiek aanleggen van informele speelruimte op een aantal aangewezen
locaties in de bestaande woonomgeving zijn wel in de berekening meegenomen.
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SCENARIO 1: AFSCHRIJVINGSTERMIJN 10 JAAR
Om het gegeven advies te realiseren is per jaar een bepaalde vervangingsinvestering nodig. In de grafiek
in figuur 7 is weergegeven welk bedrag per jaar hiervoor nodig is vergeleken met het beschikbare bedrag
rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. In bijlage 8.6 een tabel te vinden waarin de
bedragen per speelplek zijn uitgesplitst.

Figuur 7: Vervangingsinvestering per jaar bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar
Uit de bovenstaande grafiek kan geconcludeerd worden dat het beschikbare budget onvoldoende is. In
het jaar 2013 is er sprake van een tekort van € 48.000. In de jaren daarna is er jaarlijks gemiddeld een
vervangingsbudget nodig van € 116.333 euro, wat betekent dat er gemiddeld jaarlijks een tekort is van
€ 6.333.
Wanneer strikt wordt gekeken wordt naar de mogelijkheden om binnen het totale beschikbare
vervangingsbudget van € 110.000 te blijven, is het wenselijk te werken met een langere
afschrijvingstermijn.

15 jul. 13
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SCENARIO 2: AFSCHRIJVINGSTERMIJN 12 JAAR
Wanneer er aan het advies gegeven in paragraaf 6.1 een afschrijvingstermijn van 12 jaar wordt gekoppeld,
wordt de benodigde vervangingsinvestering verspreid over 12 jaar. In de grafiek in figuur 8 is weergegeven
welk bedrag per jaar hiervoor nodig is vergeleken met het beschikbare bedrag. In bijlage 8.6 een tabel te
vinden waarin de bedragen per speelplek zijn uitgesplitst.

Figuur 8: Vervangingsinvestering per jaar bij een afschrijvingstermijn van 12 jaar
Uit de bovenstaande grafiek kan geconcludeerd worden dat, het beschikbare budget voor vervanging
voldoende is. De kanttekening hierbij is dat er dan wel een aantal locaties opgeheven worden. Ervan
uitgaande dat de achterstand met de middelen van 2013 ingelopen wordt, is het mogelijk de jaren daarna
met een jaarlijkse uitgave van ruim €100.000 de speelplekken te renoveren volgens het voorgestelde
plan.
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ONDERHOUD EN INSPECTIE
Het is wettelijk verplicht om speeltoestellen regelmatig te laten inspecteren en te onderhouden.
Inspecties en onderhoudsacties dienen vastgelegd te worden in een logboek. Het onderhoud aan de
speeltoestellen is uitgezet in een bestek aan de Meerlanden.
Hierin zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:




Functionele inspecties van de speeltoestellen (5x per jaar)
Schoonmaken speeltoestellen (1x per jaar)
Reparaties speeltoestellen incl. ondergronden.

Naast de inspecties en reparaties uitgevoerd door de Meerlanden is een extern inspectiebedrijf ingezet
voor een eenmalige grote veiligheidsinspectie.
Gebleken is dat de aantallen in werkelijkheid hoger zijn dan de aantallen zoals deze opgenomen zijn in het
bestek. Afgelopen jaar is het beschikbare budget overschreden. Speeltoestellen zijn vaak langer blijven
staan dan volgens de afschrijvingstermijn verondersteld werd. Dit betekent in de praktijk dat de
onderhoudskosten relatief hoog zijn. Door sneller de overstap te maken naar volledig vervangen is het
mogelijk de onderhoudslasten te beperken.
Daarnaast zijn door het laten uitvoeren van een grote veiligheidsinspectie meer gebreken aan het licht
gekomen. Het is wenselijk jaarlijks één grote veiligheidsinspectie door een extern bedrijf te laten
uitvoeren en de frequentie van functionele inspecties te verlagen van 5 naar 4. Uitgangspunt hierbij is dan
wel dat:




het onderhoud op peil gehouden wordt;
snel wordt ingegrepen bij calamiteiten;
toestellen die aan het eind van de levensduur zijn niet meer gerepareerd worden maar
verwijderd worden.

Dit levert op termijn een besparing op in de beheerlasten.
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6.3 UITVOERINGSPLANNING 2013‐2018
Scenario 2 komt dichterbij het beschikbare vervangingsbudget dan scenario 1. Er is daarom gekozen
verder te gaan met scenario 2. In de onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de werkzaamheden
op basis een afschrijvingstermijn per speelplek van 12 jaar voor 2013‐2018. Tevens is rekening gehouden
met de constateringen vanuit de inspectie voor jaar 2013.
Roze kaders: TOP plekken
2013
031

Zuiderkruis 15

opheffen / inf speelr

3.000

032

Zuiderkruis 32

omvormen/aanvullen traditioneel

15.000

040

Waterman

behouden

25.000

022

Broekweg

omvormen/aanvullen traditioneel

25.000

051

Lisbloemstraat

behouden

15.000

052

Clausplein

behouden

25.000

?

zoeklocatie informeel

Zoeklocatie Wijk Van Rijckevorsel

3.000

?

zoeklocatie informeel

Zoeklocatie Wijk Van Rijckevorsel

3.000

004

Leharstraat 20

behouden

25.000

005

Mahlerstraat 27

omvormen/aanvullen traditioneel

15.000

007

Berliozstraat 20

opheffen / inf speelr

3.000

066

Boeierhof 2

behouden

25.000

067

Botterstraat

opheffen / inf speelr

3.000

069

Centaurstraat 18

omvormen/aanvullen traditioneel

40.000

072b

Ijsclub speelplek

opheffen / inf speelr

3.000

TOTAAL

228.000

2014
034

Noorderkroon / Kleine beer

opheffen / inf speelr

3.000

047

Klein Vreewijk

behouden

15.000

049A

Julianastraat 14

behouden

15.000

070

Randmeerstraat

opheffen / inf speelr

3.000

072a

Ijsclub voetbalveld

behouden

15.000

TOTAAL

51.000

2015
011

Oooievaarstraat Flats

omvormen/aanvullen traditioneel

15.000

062

A. Jacobsstr. 1

omvormen/aanvullen traditioneel

25.000

TOTAAL

50
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2016
029

Zuiderkruis 173

omvormen/aanvullen traditioneel

15.000

021

Geraniumstraat 27

omvormen/aanvullen traditioneel

40.000

053

Meidoornplantsoen

behouden

15.000

074

Ter Beek 35

opheffen / inf speelr

3.000

TOTAAL

73.000

2017
035

Grote Beer 46

behouden

15.000

039

Voerman 200

omvormen/aanvullen traditioneel

15.000

026

Van Speykstraat 136‐200 (2e Flat) opheffen

2.000

027

Van Speykstraat 202‐266 (3e Flat) opheffen

2.000

028

Van Speykstraat 268‐332 (4e Flat) opheffen

2.000

003

Gerard Doustraat

omvormen/aanvullen sport

40.000

006

Bartokstraat 20

opheffen / inf speelr

3.000

010

Ooievaarstraat

opheffen / inf speelr

3.000

015

Fazantstraat 112

behouden

15.000

061

H. Schaftln. 25

opheffen / inf speelr

3.000

073

Ter Beek 13

behouden

15.000

TOTAAL

115.000

2018
041

Clusiusstraat

behouden

40.000

002

Jan Steenstraat 63

behouden

15.000

009

Rembrandtplein

behouden

40.000

017

Meeuwenlaan

behouden

25.000

063

J.v. Beierenln.

omvormen/aanvullen traditioneel

40.000

TOTAAL
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8.1 BEGRIPPENLIJST
Barrière

Ruimtelijk obstakel waardoor een kind niet zelfstandig
speelruimte kan bereiken. Vaak in de vorm van een
verkeersbarrière: zoals wegen, maar ook spoorlijnen. Naast
verkeersbarrières, vormt ook de aanwezigheid van water in de
vorm van kanalen, rivieren, sloten etc een barrière.
Barrièregebied
Gebied in woonomgeving ingesloten door barrières.
Behouden
Het handhaven van de toestellen en de speellocatie in deze
staat. Deze speelplek wordt volgens planning (afhankelijk van
zijn levensduur) vervangen.
Formele speelruimte
Speelruimte specifiek bedoeld is om te spelen. Deze
speelruimte bestaat uit speelplekken, voorzien is van één of
meer speeltoestellen.
Informele speelruimte
Alle openbare buitenruimte. De ruimte die een kind gebruikt
voor spel, welke niet valt onder privéruimte. Bijvoorbeeld de
stoep, de straat, grasvelden, beplantingsstroken enzovoort.
Opheffen
De betreffende locatie opheffen als formele speelplek.
Omvormen/aanleggen informeel spel
Formele speelplek op te heffen, toestellen verwijderen en
herinrichten als informele speelruimte.
Omvormen/uitbreiden natuurlijk spelen Bij herinrichting aandacht aan natuurlijk spelen.
Bij herinrichting aandacht aan traditioneel spelen.
Omvormen/uitbreiden traditioneel
Omvormen/uitbreiden sport
Bij herinrichting aandacht aan sport.
Speelkwaliteit
De aantrekkelijkheid en diversiteit van speelfuncties op een
speeltoestel/plek.
TOP plek
Centrale speellocatie in de wijk, toegankelijk voor alle
leeftijdsgroepen. De plek heeft daartoe verschillende
aanleidingen die voor het ontwikkelingsniveau en leeftijd van
ieder kind waardevol is. Dit betekent dat er ook aandacht
wordt besteed aan de toegankelijkheid en de speelwaarde
voor kinderen met een beperking. Deze plek is uitdagend en
aantrekkelijk ingericht. De TOP plek functioneert naast
speelplek ook als ontmoetingsplek.

15 jul. 13

57

Actualisatie uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse

58

15 jul. 13

Actualisatie uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse

8.2 KAARTMATERIAAL UITVOERINGSPLAN SPEELRUIMTE

15 jul. 13

59

Actualisatie uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse

60

15 jul. 13

Kaart Uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse
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8.3 KWALITEITSVOORBEELDEN FORMELE SPEELRUIMTE

Traditioneel

FANTASIE

beweging

wip
hinkelen

huisje

samenspel
metaal

uitdaging

kleuren

schommel
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Sport

volleybal

regels

competatief
teams
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Crossfietsen

gras

basketbal

voetbal

SPANNEND

klimmen

panna
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Natuurlijk spelen

water

steen

avontuur

inventief
zand

exploratie
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spelaanleiding
groen
bouwen

HOUT
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8.4 KWALITEITSVOORBEELDEN INFORMELE SPEELRUIMTE
In deze bijlage worden verschillende voorbeelden genoemd die gebruikt kunnen worden om de openbare
ruimte meer speelwaarde te geven.
Als locaties voor deze elementen kan gedacht worden aan het toevoegen van speelse elementen in
buurten waar te weinig speelruimte is. Ook kunnen deze elementen terug komen op locaties waar een
formele speelplek moet worden opgeheven, maar waar wel de speelruimte behouden blijft.

CREËREN VAN RUIMTE VOOR BUITENSPELEN








Circulatiemaatregelen scheppen van autovrije straten en erven
Het zorgen voor bespeelbare, brede stoepen aan de zonkant van de straat (3‐5 meter)
Parkeermaatregelen, zoals gegroepeerd parkeren in de wijk waardoor parkeren in de straat kan
worden geminimaliseerd
Kijkgroen of hondengroen veranderen in speelgroen/gebruiksgroen
Multifunctioneel ruimtegebruik
o Parkeerpleintjes worden overdag speelplekken: haaks parkeren creëert speelpleintje
o Sportvelden van sportverenigingen in overleg openstellen
o Kiss en ride zones op schoolpleinen worden tijdens en na schooltijd een speelplein
Tijdelijke maatregelen om ruimte te creëren:
o net als de wekelijkse markt een wekelijkse speelmiddag invoeren (woensdagmiddag)
o parkeerplaatsen die overdag of 's avonds leeg staan door kinderen laten gebruiken
o in vakantieperioden (voorjaar, zomer) tijdelijk straten de status speelstraat geven,
beveiligen met een dranghek en alleen bewoners toegang verlenen
o braakliggend terrein voor de tijd dat het braak ligt geschikt maken voor gebruik door
kinderen

15 jul. 13
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STEDELIJKE INGREPEN
Speelse elementen
 Straatwerk (zoals diverse bestrating in kleur of textuur), knikkerpotjes
 Zit/ontmoetingselementen, zoals poefs of een speels muurtje
 Speelaanleidingen in straatwerk, zoals knikkerpotjes of een hinkelbaan
 Pleinplakkers en/of schilderingen op maaiveld of blinde muren
Voorbeelden straatwerk

68

Verkeersheuvels, Soest

Strepen in straatwerk, Soest

Geelhandplaats, Antwerpen (Omgeving)

Leeuwerikstraat, Zaanstad (Speelplan)

Grote beer, Zaanstad (Speelplan)

Diverse bestrating gebruiken, KDV Blauwe Big Utrecht
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Voorbeelden zit/ontmoetingselementen

Poefs, Soest

Primulastraat, Woerden (Speelplan)

Populierendreef, Leidschendam (Speelplan)

Voorbeelden speelaanleidingen in straatwerk

Hinkelpad in de stoep

Een langere hinkelbaan

15 jul. 13

Knikkerpotje in de stoep, Soest

Zelfgemaakte speurtocht, Soest

69

Actualisatie uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse

Voorbeelden pleinplakkers of schilderingen

70

Doolhof, Tussen de Vaarten, Almere

Velsen (Speelplan)

Saendelft, Zaanstad (Speelplan)

Pleinplakkers in thema, IJmuiden (Speelplan)

Pleinplakkers in thema, Voorburg (Speelplan)

Belijning in kleur, Woerden (Speelplan)

Belijning in kleur, Woerden (Speelplan)

Muurschildering, Woerden (Speelplan)

Muurschildering, IJmuiden (Speelplan)
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NATUURLIJKE INGREPEN
Speelse elementen
 Aanbrengen hoogteverschillen en glooiingen in terrein, aanleggen van wadi’s
 Aanleggen bespeelbare beplanting, bijvoorbeeld wilgentenen hutten/tunnels/wandjes, maar ook
pluktuinen of fruitbomen etc.
 Plaatsen natuurlijke elementen, zoals keien en boomstammen
 Aanpassingen in beheer en onderhoud: takken laten liggen in het bos om hutten te kunnen
bouwen, kapafval (houtsnippers) gebruiken als ondergrond voor speelse paden, te kappen
bomen laten staan en aantrekkelijk maken door houtsnijwerk
 Spelen met water: zoals speelse aanleg waterafvoer straat, bedriegertjes
Voorbeelden hoogteverschillen en glooiingen

Heuvels in grasveld met speelse elementen

Wadi, Soest

Voorbeelden bespeelbare beplanting

Wilgentenen, Woeste Westen Amsterdam

15 jul. 13
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Voorbeelden speelse elementen

Boomstammen, Grootzijde Park Leidschendam (Speelplan)

Zwerfkeien, Soest

Heksenkring, Woeste Westen, Amsterdam

Rioolbuis, Aalsmeer
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Voorbeelden aanpassingen in beheer en onderhoud

Hutten bouwen met los hout

Park Emmerik, Westervoort

Voorbeelden spelen met water

Watergoot in straatoppervlak

15 jul. 13

Mercatorplein, Amsterdam
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8.5 REKENMODEL RENOVATIEPRIJS SPEELLOCATIES
Onderstaand rekenmodel bevat richtbedragen. Daadwerkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van de
oppervlakte en het gekozen inrichtingsniveau. Zowel toestelkosten als ondergrond en bestrating zijn
hierbij meegenomen. Uitgegaan wordt van duurzame speeltoestellen en ondergronden.
Toestel klein
(€ 2.500)

Toestel groot Toestellen
(€7500)
totaal

Ondergrond Overige
(50%)
(50%)

Totaal

Kleine
speelplek

3

0

€ 7.500,00

€ 3.750,00

€ 3.750,00

€ 15.000,00

Gemiddelde
speelplek

2

1

€ 12.500,00 € 6.250,00

€ 6.250,00

€ 25.000,00

Top speelplek 2

2

€ 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

15 jul. 13

€ 40.000,00
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8.6 TABELLEN UITVOERINGSPLAN SPEELRUIMTE
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Mendeldreef 120
044
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Zuiderkruis 32
033
Veldhuizen van Zantenpark
034
Noorderkroon / Kleine beer
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?
zoeklocatie formeel
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025A Scheepmakerskade 2
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?
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?
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f
l
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?
zoekloc tzt ivm nieuwbouw
09 Centrum
049
Prinsessestraat 86
049A Julianastraat 14
050
Blokhuis
050A Kanaalstraat
050B Meer en Houtplein
051
Lisbloemstraat
052
Clausplein
052A Wagendwarsstraat
SPV
SPV Marijke
?
zoeklocatie formeel
10 Berkhout 053
Meidoornplantsoen
055
Berkhoutlaan 15
School St. Josephschool
?
zoeklocatie formeel

advies
behouden
behouden

aanlegjaar
?
2009

levensduur vervangjaar
12
2025
12
2021

behouden
omvormen/aanvullen natuurlijk
behouden
behouden
behouden
behouden
behouden
omvormen/aanvullen traditioneel
opheffen / inf speelr
omvormen/aanvullen traditioneel
behouden
opheffen / inf speelr
behouden
behouden
opheffen / inf speelr
behouden
omvormen/aanvullen traditioneel
behouden
behouden
behouden
behouden
behouden
behouden
omvormen/aanvullen traditioneel
behouden
h ff
opheffen
opheffen
opheffen
zoeklocatie
behouden
behouden
behouden
omvormen/aanvullen traditioneel
omvormen/aanvullen traditioneel
behouden
behouden
behouden
zoeklocatie
zoeklocatie
behouden
behouden
opheffen / inf speelr
opheffen / inf speelr
opheffen / inf speelr
behouden
behouden
opheffen / inf speelr
behouden
zoeklocatie
behouden
behouden
behouden
zoeklocatie

2006
2011
2012
2007
2012
2007
2009
2004
2000
2001
2007
1999
2005
2011
2007
2007
2005
2000

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2018
2023
2024
2019
2024
2019
2021
2016
2012
2013
2019
2011
2017
2023
2019
2019
2017
2012

2002
2012

12
12

2014
2024

2007
2008
2005
2006
2005
?
2012
2009
2007
2004
2001
2009
2010
2009
?
?
2007
2002
2012
2009
2009
2013
1995
2008

12
12
12
12
12

2019
2020
2017
2018
2017

12
12
12
12
12
12
12
12

2024
2021
2019
2016
2013
2021
2022
2021

12
12
12
12
12
12
12
12

2019
2014
2024
2021
2021
2025
2007
2020

12
12

2016
2022

?
2004
2010
?

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
15.000

15.000

40.000
15.000
15.000
15.000
15.000
3.000
15.000
15.000
3.000
15.000
15
000
40.000
3.000
15.000
15.000
3.000
15.000
15.000
25.000
15.000
15.000

15.000
40.000
2 000
2.000
2.000
2.000
15.000
15.000
3.000
40.000
25.000
15.000
15.000
15.000

15.000
15.000
3.000
3.000
3.000
15.000
25.000
3.000

15.000
15.000

Afschrijvingstermijn 12 jaar
wijk
nr
locatie
11 Van Rijckevo078
Agathapark
School Don Boscoschool
?
zoeklocatie informeel
?
zoeklocatie informeel
12 Componiste 003
Gerard Doustraat
003a Verdistraat 8
004
Leharstraat 20
005
Mahlerstraat 27
006
Bartokstraat 20
007
Berliozstraat 20
008
Bizetstraat 19
008A Bizetstraat Driehoek
018
Jongerencentrum de greef (Ruishornlaan)
School De Klarinet
Jacob van Ruysdaalplein
13 Schilderswijk001
001A Van Ostadestraat
002
Jan Steenstraat 63
002A Jozef Israëlsstraat
009
Rembrandtplein
School De Tweemaster
School Rembrandtschool
14 Vogelwijk 010
Ooievaarstraat
011
Oooievaarstraat Flats
013
Putterstraat‐Valkstraat
014
Putterstraat Uitermeer 1
015
Fazantstraat 112
016
Leeuwerikstraat 3
017
Meeuwenlaan
15 Dever
G t t ?
kl ti formeel
f
l
16 Geestwater
zoeklocatie
H. Schaftln. 30
17 Vrouwenpol 060
061
H. Schaftln. 25
062
A. Jacobsstr. 1
063
J.v. Beierenln.
064
Frans Halsstraat 95
School De Waterval
18 Lisse Rond 065
Punterhof
066
Boeierhof 2
067
Botterstraat
069
Centaurstraat 18
070
Randmeerstraat
071
Egbert van 't Oeverstraat 17
072a Ijsclub voetbalveld
072b Ijsclub speelplek
075
SPV Kindervreugd
19 De Engel
20 Ter Beek
073
Ter Beek 13
074
Ter Beek 35
School De Beekbrug
21 Roovers Broek

advies
behouden
behouden
zoeklocatie
zoeklocatie
omvormen/aanvullen sport
omvormen/aanvullen natuurlijk
behouden
omvormen/aanvullen traditioneel
opheffen / inf speelr
opheffen / inf speelr
behouden
omvormen/aanvullen traditioneel
behouden
behouden
behouden
behouden
behouden
behouden
behouden
behouden
behouden
opheffen / inf speelr
omvormen/aanvullen traditioneel
behouden
opheffen / inf speelr
behouden
behouden
behouden
kl ti
zoeklocatie
behouden
opheffen / inf speelr
omvormen/aanvullen traditioneel
omvormen/aanvullen traditioneel
behouden
behouden
behouden
behouden
opheffen / inf speelr
omvormen/aanvullen traditioneel
opheffen / inf speelr
behouden
behouden
opheffen / inf speelr
behouden
behouden
opheffen / inf speelr
behouden

aanlegjaar
2012

levensduur vervangjaar
12
2024

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
15.000

3.000
3.000
2005
2011
2001
2000
2005
2001
2007
2011
2008

12
12
12
12
12
12
12
12
12

2017
2023
2013
2012
2017
2013
2019
2023
2020

2011
2011
2006
2008
2006

12
12
12
12
12

2023
2023
2018
2020
2018

2005
2003
2007
2007
2005
2008
2006

12
12
12
12
12
12
12

2017
2015
2019
2019
2017
2020
2018

?
2012
2005
2003
2006
2007

12
12
12
12
12

2024
2017
2015
2018
2019

2010
1995
1998
1998
2002
2007
2002
2001
2012
2005
2004

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2022
2007
2010
2010
2014
2019
2014
2013
2024
2017
2016

TOTAAL

40.000
15.000
25.000
15.000
3.000
3.000
40.000
15.000
15.000
40.000
15.000
15.000
15.000
40.000

3.000
15.000
15.000
3.000
15.000
15.000
25.000

15.000
3.000
25.000
40.000
15.000
15.000
25.000
3.000
40.000
3.000
15.000
15.000
3.000
40.000
15.000
3.000

228.000

51.000

40.000

73.000

115.000

160.000

197.000

88.000

66.000

45.000

115.000

163.000

Actualisatie uitvoeringsplan speelruimte gemeente Lisse

8.7 RESULTATEN QUICK SCAN SPEELRUIMTE

15 jul. 13

83

Inhoud Quick Scan formele speelruimte
1. algemene gegevens speelplek
• nr speelplek
• naam speelplek
• locatie speelplek
• wijk/buurt
2. leeftijdscategorie speelplek
Bij het bepalen van de leeftijdscategorie kunnen meerdere categorieën aangevinkt worden, omdat een speelplek voor meerdere
leeftijdscategoriën geschikt kan zijn. De leeftijdscategorie wordt als volgt grafisch weergegeven:

0 t/m 4 jaar

5 t/m 9 jaar

10 t/m 14 jaar

15 t/m 19 jaar

3. stijl speelplek
Differentatie in aanbod van spel is niet alleen belangrijk op de locatie, maar ook in de buurt/wijk of gemeente. Daarom noteert
Speelplan ook de stijl van de speelplek om zo de differentiatie van speelmogelijkheden te kunnen onderzoeken. Het wenselijk
dat binnen een wijk verschillende types speelplekken terugkomen, zoals traditionele speelplekken, sportplekken en natuurlijke
speelplekken. Het gebruik van deze thema’s zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden geprikkeld en uitgedaagd om
meer gebruik te maken de formele speelruimte in hun buurt. Bij het bepalen van de stijl van de speelplekken, kunnen meerdere
categorieën aangevinkt worden. De stijl van de speelplek wordt als volgt grafisch weergegeven.

traditioneel

sport

natuurlijk spelen

4. beoordeling kwaliteit speelplek
Speelplan heeft 5 kwaliteitscriteria opgesteld, waarop een speelplek wordt beoordeeld. Per criteria, kan één keuze worden gemaakt. In het schema op de pagina volgend op deze toelichting is de beoordeling weergegeven met voorbeelden. De linkerkolom geeft een zeer slechte beoordeling aan, de rechterkolom een zeer goede beoordeling.
Differentiatie
Differentiatie in aanbod van spel is niet alleen belangrijk op de locatie, maar ook in de buurt/wijk of gemeente. Daarom kijkt
Speelplan naar de stijl van de speelplek om zo de differentiatie van speelmogelijkheden te kunnen onderzoeken. Het wenselijk
dat binnen een wijk verschillende types speelplekken terugkomen, zoals traditionele speelplekken, sportplekken en natuurlijke
speelplekken. Het gebruik van deze thema’s zorgt ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden geprikkeld en uitgedaagd om
meer gebruik te maken de formele speelruimte in hun buurt.
Situering
Bij een goede situering van een speelplek zijn diverse aspecten van belang. Een speelplek moet ten eerste veilig zijn. Hierbij geldt
zowel een sociale veiligheid als de fysieke veiligheid. Sociale veiligheid kan gecreëerd worden door mogelijkheid tot toezicht en
overzicht op de plek zelf en vanaf de woonomgeving rondom de locatie. Fysieke veiligheid op een locatie wordt gewaarborgd
door het zorgen voor een veilige verkeerssituatie: het verkeer is waarneembaar en zijn er indien nodig verkeersremmende
maatregelen. Ook wordt deze fysieke veiligheid gewaarborgd door een regelmatige veiligheidsinspectie en door toestel- en
ondergrondkeuze volgens de NEN normen, de NEN-EN 1176 voor toestellen en ondergronden.
QSS 1

De locatie moet de kinderen uitnodigen om te komen spelen. Het terrein is groot genoeg voor spel en geeft bescherming tegen
weersinvloeden, zoals wind (afscherming), regen (beschutting) en zon (schaduw).
Ieder kind heeft behoefte aan voldoende speelruimte waar hij/zij ruimte vindt om zijn eigen mogelijkheden te verkennen, te
ontspannen en andere kinderen te ontmoeten. Dit geldt evenzeer voor kinderen met een beperking. Als speelruimte goed
is ingericht kunnen kinderen met een beperking hier ook veilig spelen. De speelplekken moeten dan ook voor deze groep
goed toegankelijk zijn (meer informatie over integraal toegankelijke speelvoorzieningen is te vinden in het Wenkenblad
Toegankelijkheid, opgesteld door de NUSO).
Vormgeving
Een aantrekkelijke speelplek is goed vormgegeven: het gaat niet alleen om speeltoestellen, maar om de gehele inrichting
van een speelplek. Elementen als afwisseling in kleur en vorm, het gebruik van een thema en diversiteit in materialen van
objecten zorgen voor een aantrekkelijk geheel. Ook wordt de speelwaarde van een speelplek vergroot door gebruik te maken
van afwisseling in (valdempende) ondergronden. Verder verhogen landschappelijke elementen, zoals hoogteverschillen in de
vorm van heuvels en (bespeelbaar) groen de aantrekkelijkheid van een locatie. Als laatste wordt gekeken naar de secundaire
voorzieningen, zoals banken en afvalbakken, of elementen die een speelplek veiliger maken, zoals verlichting.
Speelkwaliteit
Met het begrip speelkwaliteit geven wij aan dat de speelruimte voor kinderen aanleiding en gelegenheid biedt tot spel dat
voor hun leeftijd en ontwikkelingsniveau waardevol is. Dat stelt dus hoge eisen aan de inrichting van speelplekken. Daarbij gaat
het zeker niet alleen om speeltoestellen, maar om de gehele inrichting van een speelplek: het landschap, de ondergrond, de
begroeiing en de directe omgeving kunnen allemaal aanleiding zijn tot spel.
Goede formele speelruimte biedt aan kinderen:
• ruimte voor fantasie
• ruimte voor beweging
• ruimte voor exploratie
• ruimte voor zelfstandigheid
Beeldkwaliteit: onderhoudsstaat van speelplek
Of er op een speelplek wordt gespeeld hangt ook af van de onderhoudsstaat van de speelplek. De uitstraling van een speelplek
wordt beïnvloed door bijvoorbeeld door de aanwezigheid van onkruid, mosvorming of andere natuurlijke aanslag op objecten
of ondergronden. Ook kan er op de speelplek versleten materiaal aanwezig zijn, het zij door ouderdom of door enthousiast spel
en gebruik van kinderen. Verder kan gedacht worden aan losliggende verharding of gebreken aan valdempende ondergronden
die de beeldkwaliteit van een speelplek verlagen.
Beeldkwaliteit: externe invloeden
Naast invloeden door natuur, spel van kinderen of ouderdom, kan er ook sprake zijn van overlast door externe factoren. Deze
factoren hebben ook invloed op de uitstraling van een speelplek en dus op de aantrekkelijkheid van een speelplek voor de
doelgroep. Hierbij moet gedacht worden aan overlast van honden/katten of de overlast van mensen (afval, graffiti of een
andere vorm van vandalisme).
5. memoveld
Als laatste bevat de Quick Scan een memoveld, waar extra opmerkingen over de speelplek kunnen worden achtergelaten.

QSS 2

QSS 3

beeldkwaliteit:
externe
invloeden

beeldkwaliteit:
staat van
speelplek

speelkwaliteit

vormgeving

situering

--

o

+

++

Inhoud Quick Scan informele speelruimte
1. algemene gegevens per wijk/buurt
• nr wijk/buurt
• naam wijk/buurt
2. beoordeling kwaliteit informele speelruimte
Speelplan heeft 5 kwaliteitscriteria opgesteld, waarop de informele speelruimte wordt beoordeeld. Per criteria, kan één keuze
worden gemaakt. In het schema op de volgende pagina is deze beoordeling weergegeven met voorbeelden. De linkerkolom
geeft een zeer slechte beoordeling aan, de rechterkolom een zeer goede beoordeling.
Groen
Groen in de openbare ruimte heeft de vorm van gras, struiken, bomen etc. Dit groen kan op verschillende manieren bijdragen
aan de bespeelbaarheid van de woonomgeving. Denk bijvoorbeeld de mogelijkheden om verstoppertje of boompje verwisselen
te spelen of de aanwezigheid van bomen/planten met interessante zaden of vruchten, zoals kastanjes, bessen en bramen. Ook
hoogteverschillen kunnen speelwaarde toevoegen aan een vlakke ondergrond van een grasveld: over heuvels rennen of juist
ervan af rollen.
Verharding
De verharding in de woonomgeving kan op twee manieren voor extra speelruimte zorgen. Ten eerste moet er sprake zijn
van voldoende en veilige ruimte (verkeersluwe straat, brede stoep) en ten tweede kan deze verharding leuker worden door
manier van inrichting. Hierbij kan gedacht worden aan afwijkende kleuren en materialen in de keuze voor verharding. Negatieve
invloed hebben bijvoorbeeld beperkte ruimte, een grote parkeerdruk etc.
Water
Bespeelbaar water kan in de openbare ruimte vele vormen aannemen. Hierbij kan gedacht worden aan een fonteintje, een vijver,
een sloot of een wadi. Ook kan de aanwezigheid van een steiger (al dan niet bij zwemwater) het waterplezier vergroten. Op een
kleinere schaal, bijvoorbeeld bij een kleine waterloop, biedt de aanwezigheid van zand/stenen de mogelijkheid om dammetjes
te bouwen. Hoe dichter het kind, natuurlijk op een veilige manier, bij het water kan komen, hoe leuker. Aandachtspunten voor
veiligheid zijn onder andere de steilheid van de oever (niet te steil, want dat is onveilig en maakt ontoegankelijk), de diepte van
het water, de hygiëne van het water etc. Meest ongunstige situatie is in deze categorie het ontbreken of het niet bereikbaar
zijn van water.
Speelaanleidingen
Speelaanleidingen zijn elementen in de openbare ruimte die soms expres voor spelen zijn geplaatst, bijvoorbeeld speelse
kleurige figuren of belijning in het straatoppervlak, een hinkelpad of knikkertegels. Ook kunnen dit elementen zijn die een
andere functie hebben en toch bespeelbaar zijn. Denk hierbij aan bespeelbaar straatmeubilair, bankjes, muurtjes, paaltjes,
hoogteverschillen in bestrating etc.
Bereikbaarheid speelruimte (barrières)
Voor jonge kinderen is het verkeer vaak de meest voorkomende barrière. Hieronder vallen natuurlijk auto’s , maar een
spoorlijn is een verkeersbarrière. Kinderen tot ongeveer 6 jaar zijn nog niet in staat om snelheid en afstand goed genoeg in te
schatten om te bepalen of zij veilig kunnen oversteken. Erg drukke wegen zijn ook voor oudere kinderen een barrière. Naast
verkeersbarrières, vormt ook de aanwezigheid van water in de vorm van kanalen, rivieren, sloten etc een barrière.Of kinderen
in hun woonomgeving daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de openbare ruimte als speelterrein, hangt dus af van de mate
en hoeveelheid van barrières in hun woonomgeving.
3. memoveld
Als laatste bevat de Quick Scan een memoveld, waar extra opmerkingen over de informele speelruimte kunnen worden
achtergelaten.
QSS 4

QSS 5

bereikbaarheid
speelruimte
(barrières)

speel
aanleidingen

water

verharding

groen

--

o

+

++

Overzicht formele speelruimte
01 De Loosters
045A
JOP stationsweg
081
Sportpark Spekkelaan
04 De Blinkerd
041
Clusiusstraat
041A
Clusiusstraat 46 / Heereweg
042
Mendeldreef 195
043
Mendeldreef 120
044
Krelagestraat 1
045
Krelagestraat 18
077
Driehuizenpark
05 Meerenburgh
029
Zuiderkruis 173
031
Zuiderkruis 15
032
Zuiderkruis 32
033
Veldhuyzen van Zantenpark
034
Noorderkroon / Kleine beer
035
Grote Beer 46
036
Voerman 27
037
Voerman 40
038
Voerman 99
039
Voerman 200
040
Waterman
School De Lisbloem
06 Oranjewijk
047
Klein Vreewijk
048
Constantijnstraat
School Brede school Nassaupark
SPV
SPV De Bijenkorf
07 Zeeheldenwijk
023
Heemskerkplein
024
Tasmanstraat
026
Van Speykstr. 136-200 (2e Flat)
027
Van Speykstr. 202-266 (3e Flat)
028
Van Speykstr. 268-332 (4e Flat)

QSS 6

08 Bloemenwijk
019
Grevelingstraat 53
019A
Gasstraat 62
020
Anemonenstraat 7
021
Geraniumstraat 27
022
Broekweg
025
Bloembinderspark 42
025A
Scheepmakerskade 2
076
Mandenmakerskade
09 Centrum
049
Prinsessestraat 86
049A
Julianastraat 14
050
Blokhuis
050A
Kanaalstraat
050B
Meer en Houtplein
051
Lisbloemstraat
052
Clausplein
052A
Wagendwarsstraat
SPV
SPV Marijke
10 Berkhout
053
Meidoornplantsoen
055
Berkhoutlaan 15
School St. Josephschool
11 Van Rijckevorsel
078
Agathapark
School Don Boscoschool
12 Componistenwijk
003
Gerard Doustraat
003a
Verdistraat 8
004
Leharstraat 20
005
Mahlerstraat 27
006
Bartokstraat 20
007
Berloizstraat 20
008
Bizetstraat 19
008A
Bizetstraat Driehoek
018
Jongerencentrum De Greef
(Ruishornlaan)
School De Klarinet

13 Schilderswijk
001
Jacob van Ruysdaalplein
001A
Van Ostadestraat
002
Jan Steenstraat 63
002A
Jozef Israëlsstraat
009
Rembrandtplein
School De Tweemaster
School Rembrandtschool
14 Vogelwijk
010
Ooievaarstraat
011
Oooievaarstraat Flats
013
Putterstraat-Valkstraat
014
Putterstraat Uitermeer 1
015
Fazantstraat 112
016
Leeuwerikstraat 3
017
Meeuwenlaan
17 Vrouwenpolder
060
H. Schaftln. 30
061
H. Schaftln. 25
062
A. Jacobsstr. 1
063
J.v. Beierenln.
064
Frans Halsstraat 95
School De Waterval
18 Lisse Rond
065
Punterhof
066
Boeierhof 2
067
Botterstraat
069
Centaurstraat 18
070
Randmeerstraat
071
Egbert van ‘t Oeverstraat 17
072a
Ijsclub voetbalveld
072b
Ijsclub speelplek
19 De Engel
075
SPV Kindervreugd
20 Ter Beek
073
Ter Beek 13
074
Ter Beek 35
School De Beekbrug

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

045A
JOP stationsweg
01 De Loosters

Memoveld

++

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Locatie ligt rotonde Stationsweg, Keukenhofdreef, Westelijke
Randweg: goed bereikbaar.

Rekening houdend met de gebruikers van deze plek, ziet
deze locatie er netjes uit. Het afval bevindt zicht in de
afvalbak en er is weinig zwerfvuil op de locatie te vinden. De
diverse zitmogelijkheden, zoals de betonnen poefs, zorgen
voor een aantrekkelijke uitstraling.

Netjes, weinig zwerfvuil.

QSS 7

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

xx

QSS 8

081
Sportpark Spekkelaan
01 De Loosters

Deze locatie is nog niet bekeken, is niet gevonden tijdens
de rondgang. De beoordeling is gedaan op basis van de
gegevens uit playmapping.

xx

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Speeltoestellen voor allerkleinsten.

041
Clusiusstraat
04 De Blinkerd

Grote locatie, doet dienst als wijkspeelplek. Er is veel te doen
voor alle leeftijden. De toestellen voor de allerkleinsten zijn
in de minst goede staat. Speelplek is goed bereikbaar vanuit
de buurt.
Luxe gietvloer net aangelegd met kleine voetbaldoeltjes.
Zijn er op deze locatie niet teveel voetbalmogelijkheden
aanwezig? Is het voetbalveld met de kleine doeltjes niet in
verhouding toe groot voor deze doeltjes?

Groot ruimtenet: kan door veel kinderen tegelijk gebruikt
worden en is leuk voor diverse leeftijden.

QSS 9

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

Memoveld

+
++

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Heuvel naast speelplek.

QSS 10

041A
Clusiusstraat 46 / Heereweg
04 De Blinkerd

Heuvel en beplanting naast speelplek bieden extra
speelwaarde aan locatie, wat zorgt voor een extra goede
beoordeling van vormgeving. Geborgen locatie. Kleine
klimrek geeft mogelijk te weinig uitdaging.

Beplanting om in te spelen naast speelplek.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

Veel ruimte rondom speelplek. Soort toestellen en stijl
materiaal wijken af van gemiddeld toestel gebruik: is positief
voor de beleving van de diverse speelplekken door de ogen
van kinderen.

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Speelplek ligt langs oever.

042
Mendeldreef 195
04 De Blinkerd

Veel ruimte om speelplek heen.

QSS 11

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Speelaanleiding knikkertegel bij boom.

QSS 12

043
Mendeldreef 120
04 De Blinkerd

Niet alle toestellen zijn even aantrekkelijk voor kinderen
van t/m 4 en 5 t/m 9, wel het 3 delige duikelrek. Beschutte
plek. De gekozen speeltoestellen komen (te) veel voor op
andere speelplekken, wat een negatieve invloed heeft op de
diversiteit.

Rubbertegels onder duikelrek zijn deels vernieuwd.
(Rubbertegels onder glijbaan liggen deels los.)

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

044
Krelagestraat 1
04 De Blinkerd

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Aandacht besteed aan vormgeving: speelaanleidingen.

Aantrekkelijke nieuwe speelplek. Extra aandacht
aan vormgeving besteed door middel van kleur,
speelaanleidingen in kunstgras en speelaanleidingen in
bestrating.

Aandacht besteed aan vormgeving: speelaanleidingen.

QSS 13

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Hinkelpad naast speelplek zorgt voor extra speelwaarde.

QSS 14

045
Krelagestraat 18
04 De Blinkerd

Minpunt: vergelijkbare toestellen als op andere locaties.
Hinkelpad naast speelplek zorgt voor extra speelwaarde.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

077
Driehuizenpark
04 De Blinkerd

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

-

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

De speelplek ligt naast het water. Met beplanting wordt
een veilige afscheiding gecreëerd. Enige speelplek in een
klein buurtje. Eén toestel op een speelplek biedt te weinig
speelwaarde.

Goede afscherming speelplek richting water.

QSS 15

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Rubbertegels zijn in slechte staat.

QSS 16

029
Zuiderkruis 173
05 Meerenburgh

Het duikelrek maakt dat de speelplek geschikt is voor 5
t/m 9. Maar deze doelgroep zal ook gebruik maken van de
speelplek in het Velthuyzen van Zantenpark. Het mos op de
rubbertegels maakt de speelplek minder aantrekkelijk.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

031
Zuiderkruis 15
05 Meerenburgh

Memoveld

situering

+

vormg eving

-

speelkwaliteit

--

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Speelplek is niet aantrekkelijk, omdat er maar één toestel
staat. Speeltoestel zelf is is slechte staat. Het toestel ligt op
een veilige plek, met veel informele speelruimte eromheen
(verharding).

Veel informele speelruimte rondom toestel.

QSS 17

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

-

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Wat is de meerwaarde van het hekje in de beplanting?

QSS 18

032
Zuiderkruis 32
05 Meerenburgh

Exact dezelfde inrichting als de speelplek aan het
Zuiderkruis 175. Deze inrichting voor weinig diversiteit in
speelmogelijkheden in de buurt.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

033
Veldhuyzen van Zantenpark
05 Meerenburgh

Memoveld

+

vormg eving

++

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

o

Uitdagend toestel met op de achtergrond toestellen voor
jongere kinderen.

De Blikvanger is het grote kunstgras voetbalveld. Naast dit
voetvalveld bevinden zich enkele uitdagende toestellen
voor 5 t/m 9 jaar en 10 t/m 14 jaar en een speelplekje voor
de kleintjes. Aan de rand van het terrein is informeel spel
mogelijk: er liggen diverse hoogteverschillen, bespeelbaar
bosplantsoen en bereikbaar water.
De jongere kinderen zullen hier onder begeleiding naartoe
gaan, want de locatie ligt niet heel dicht op de woningen.

Informeel spel langs de randen.

QSS 19

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

-

speelkwaliteit

-

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Verouderde ondergrond. Afval op speelterrein.

QSS 20

034
Noorderkroon / Kleine beer
05 Meerenburgh

De speelplek ligt dicht op de huizen: makkelijk te bereiken
voor de doelgroep en een goede sociale controle. Het
aanbod op de speelplek is niet aantrekkelijk genoeg: veel
veerwip toestellen. Ook vergelijkbare toestellen als op
speelplekken in de buurt.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

035
Grote Beer 46
05 Meerenburgh

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Naast meer uitdagende toestellen, ook een aantal toestellen
voor de kleinere kinderen.

Speelplek bestaat uit twee locaties, dichtbij elkaar in de
buurt. Toestellen op de speelplek voor de jongere kinderen
komen vaak terug in de buurt.

Speelgedeelte voor de ‘oudere’ kinderen ligt langs het water.

QSS 21

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

o

Ruimte voor informeel spel naast speelplek.

QSS 22

036
Voerman 27
05 Meerenburgh

Mooie afwisseling in stijl en aanbod van toestellen.
Kabelbaan biedt veel uitdaging, ook voor groep 10 t/m 14
jaar.

Geleidehekken om fietsverkeer tegen te gaan.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

037
Voerman 40
05 Meerenburgh

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Deel van gemeentelijke afzetting in het huisje? Is hier
overlast van hangjongeren?

Knusse plek, ruimte om rondjes te fietsen. Toestellen mogen
iets uitdagender, zelfs voor groep 0 t/m 4 jaar. Speelplek ligt
(te) dicht bij andere speelplekken.

Stoepkrijt op de muur ‘pompstation’. Kinderen fietsen hier
rondjes.

QSS 23

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

Memoveld

++

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Zichtlijn op locatie.

QSS 24

038
Voerman 99
05 Meerenburgh

Mooie locatie, veel groen, makkelijk bereikbaar. Het
draaitoestel is onlangs bijgeplaatst. Wel weer zelfde olifanten
glijbaan als op veel andere locaties.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

+

speelkwaliteit

Uitdaging aanwezig voor alle leeftijden. Diverse vormen
van sport en spel. Speelplek voor jongere kinderen netjes
afgescheiden van rest van locatie.

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

o

Uitdagende toestellen voor jongste doelgroep.

039
Voerman 200
05 Meerenburgh

Spannend schommeltoestel met bespeelbaar bosplantsoen.

QSS 25

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Het lagere klimtoestel in het midden is verouderd, weinig
aantrekkelijk in vergelijking met de andere toestellen.

QSS 26

040
Waterman
05 Meerenburgh

Uitdagend combinatietoestel. Kans om een locatie nog meer
geschikt voor 10 t/m 14 jaar te maken?

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

School
De Lisbloem
05 Meerenburgh

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Groot en goed bereikbaar plein. De school ligt aan een
rustige weg.

Het plein is naar de woonwijk toe gericht.

QSS 27

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Afval op de speelplek.

QSS 28

047
Klein Vreewijk
06 Oranjewijk

Oppervlakte is eigenlijk te klein voor alle leeftijdsgroepen.
Mogelijk kan de locatie meer ingericht worden voor de
oudere kinderen. De jongere kinderen kunnen spelen bij
Speeltuinverening De Bijenkorf, die vlakbij ligt.

Veel beplanting rondom speelplek zorgt voor een geborgen
sfeer.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Tafeltennistafel.

048
Constantijnstraat
06 Oranjewijk

Recent (deels) nieuw ingericht als het ‘Willem
Alexanderplein’, alles is goede en nette staat. Relatief veel
te doen op klein oppervlak. Rustige straat, dus geen groot
verkeersgevaar aanwezig.

Hek langs speelplek voor extra veiligheid.

QSS 29

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

School
Brede school Nassaupark
06 Oranjewijk

Memoveld

situering

-

(nog) geen foto’s. Nieuw schoolplein met nieuwe uitdagende
toestellen.

vormg eving

+

Zijn beide kanten openbaar? Gedeelte richting de
Oranjelaan is minder toegankelijk vanwege locatie aan de
weg. Waarschijnlijk zijn de twee gedeeltes niet met elkaar
verbonden, dus kunnen kinderen niet veilig van het ene naar
het andere deel lopen. Om op het gedeelte van het plein
aan het Nassaupark te kunnen komen, moet een brug over
worden gestoken.

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

xx

QSS 30

xx

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

Memoveld

++
+

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Voetbalkooi naast speeltuinvereniging is openbaar
toegankelijk.

SPV
Speeltuinvereninig De Bijenkorf
06 Oranjewijk

Speeltuin is op het moment van bezoek gesloten, maar de
naastgelegen voetbalkooi is wel toegankelijk. Wanneer de
speeltuin open gaat, wordt (waarschijnlijk) ook het hek
tussen de speeltuin en de voetbalkooi opengezet, zodat het
één speelterrein wordt.
Er staat een grote verscheidenheid aan toestellen op het
terrein van de speeltuin, voor kinderen tussen 0 t/m 4 en 5
t/m 9 jaar is er genoeg te doen. De doelgroep vanaf 10 jaar
vindt uitdaging in de voetbalkooi.

Diverse speelaanleidingen in bestrating.

QSS 31

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

-

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

o

Groot verhard basketbalveld.

QSS 32

023
Heemskerkplein
07 Zeeheldenwijk

Deze locatie bestaat uit twee delen: een speelplek en een
sportveld. De leeftijdsgroep van 5 t/m 9 jaar, vooral de
meisjes, vinden hier wenig uitdaging. Dichtbij deze locatie is
een speelplek met ook een verhard basketbalveld. Is dit niet
teveel van hetzelfde?

Speelplek voor jonge kinderen.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

024
Tasmanstraat
07 Zeeheldenwijk

Memoveld

++
+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

o

Verhard sportveld met op de achtergrond een grasveld met
hoogteverschillen: veel ruimte voor regelspel.

Ook deze locatie bestaat uit twee delen: een speelplek en
een sportveld. De ruimte om de speelplek heen: bomen gras,
heuvels etc bieden extra speelwaarde.
Kijkend naar de inrichting van deze locatie, dan lijkt deze
teveel op de locatie aan het Heemskerkplein. Deze locatie
scoort beter bij vormgeving en locatie vanwege de extra
ruimte.

Speelplek is omringd door een groot grasveld.

QSS 33

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Illegale trampoline op grasveld voor speelplek.

QSS 34

026
Van Speykstraat 136-200 (2e Flat)
07 Zeeheldenwijk

Enige speelplek van de drie langs de flats met een groot
klimtoestel. Geborgen plek met mooi grasveld ervoor.
Toestellen staan wel dicht op elkaar in de hoek. Zicht op
speelplek vanuit de flat.
Illegale trampoline aanwezig. Afval in de vorm van kapot
speelgoed, los speelgoed en andere zaken achtergelaten
door bewoners.

Afval op speelplek.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

027
Van Speykstraat 202-266 (3e Flat)
07 Zeeheldenwijk

Memoveld

situering

+

vormg eving

-

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

De locatie van de verschillende toestellen is niet logisch
en daardoor onveilig. De wipkip zou beter in de buurt van
een bankje kunnen worden geplaatst in plaats van langs de
struiken dichtbij de weg. Ook staan de toestellen dicht op
elkaar.
Minder geborgen door gaten in de beplanting. Mooi grasveld
voor speelplek, sociale controle vanuit de flat.

Volgorde toestellen is niet wenselijk.

QSS 35

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Grasveld naast de speelplek richting de flat.

QSS 36

028
Van Speykstraat 268-332 (4e Flat)
07 Zeeheldenwijk

Groot duikelrek, daarom ook geschikt voor doelgroep 5
t/m 9 jaar. ‘Illegale’ trampoline op de speelplek. Toestellen
heel dicht op elkaar. Geborgen door hoge beplanting. Mooi
grasveld voor speelplek, sociale controle vanuit de flat.

Verboden voor honden: helaas wel hondenoverlast op het
grasveldje.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

Memoveld

++
+

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Extra speelaanleiding: hinkelpad van pleinplakkers

019
Grevelingstraat 53
08 Bloemenwijk

Nieuwe locatie, mooie uitstraling. Soort toestel wijkt af van
toestellen op andere speelplekken, afwisseling is positief.
Uitdaging aanwezig in het combinatietoestel. Nog weinig
beschutting aanwezig, dit komt nog wanneer de bomen
zullen groeien.

Naast combinatietoestel ook een tafeltennistafel aanwezig
op de locatie.

QSS 37

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

o

QSS 38

Veel ruimte om te spelen, diverse toestellen aanwezig. Om
op de speelplek te komen moet de kleintjes wel eerst een
straat oversteken, maar deze straat is geen doorgaande weg.

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

Meerdere schommels en een glijbaan aanwezig:
aantrekkelijk voor kinderen van 5 t/m 9 jaar.

019A
Gasstraat 62
08 Bloemenwijk

Kinderen hebben teksten achtergelaten op de wand aan de
binnenkant van het huisje.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

020
Anemonenstraat 7
08 Bloemenwijk

Memoveld

++

vormg eving

-

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Goed toegankelijke beschutte locatie. Uistraling en
vormgeving door gebruik rubbertegels is donker. Klimrekje is
minder uitdagend.

Grasveldje met ontmoetingsplek direct de speelplek.

QSS 39

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

--

Lage beeldkwaliteit door vernielingen, graffiti en
hondenoverlast.

QSS 40

021
Geraniumstraat 27
08 Bloemenwijk

Locatie, vormgeving en soort toestellen zijn positief, maar
speelplek is minder aantrekkelijk door staat van toestellen,
staat van verharding en externe overlast.

Overzichtelijke locatie.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

-

vormg eving

-

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Ondergrond rubbertegels is in slechte staat.

022
Broekweg
08 Bloemenwijk

Locatie op een parkeerplaats: niet aantrekkelijk. Toestellen
en ondergrond zijn in slechte staat. Mogelijk is dit een
belangrijke formele speelplek is een barrieregebied of
kunnen de kinderen die hier wonen ook spelen op het
Heemskerkplein?

Ondergrond rubbertegels is in slechte staat. Ook toestel
vertoont houtrot.

QSS 41

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

-

vormg eving

-

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Hek geeft een opgesloten sfeer, de boom geeft daarentegen
schaduw en een positieve sfeer.

QSS 42

025
Bloembinderspark 42
08 Bloemenwijk

Relatief nieuwe speelplek. Locatie sluit aan op achterpad van
rijtje woningen, maar verder moet de straat overgestoken
worden om bij de speelplek te komen. De speelplek geeft
geen uitnodigende indruk.

Kind uit de doelgroep kan zelf het slot niet open krijgen.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

025A
Scheepmakerskade 2
08 Bloemenwijk

Memoveld

situering

o

vormg eving

+

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Op het grasveldje naast de speelplek wordt gevoetbald.

Relatief nieuwe locatie, inrichting is een aangename
afwisseling met andere plekken: andere stijl en ander
aanbod in speelwaarde.

Locatie ligt naast de Grevelingstraat.

QSS 43

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

o

speelkwaliteit

--

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Ruimte rondom het duikelrek: kleine straat met
bestemmingsverkeer, genoeg ruimte om te skaten etc.

QSS 44

076
Mandenmakerskade
08 Bloemenwijk

Een enkel toestel biedt niet voldoende speelwaarde om een
volwaardige speelplek te kunnen zijn. Dit toestel geeft wel
een signaal af: hier mag gespeeld worden.

Verharding: ruimte voor speelaanleidingen?

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

049
Prinsessestraat 86
09 Centrum

Memoveld

situering

o

vormg eving

-

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

De plek heeft een stenige grauwe uitstraling.

QSS 45

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

-

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Speelplek is niet toegankelijk vanaf de Koninginneweg. Vanaf
deze kant ziet de speelplek door het hekwerk er niet erg
aantrekkelijk uit.

QSS 46

049A
Julianastraat 14
09 Centrum

Speelplek ligt ingeklemd tussen woning en bibliotheek. Enige
speelplek met hondenrooster.

Met kleuren in de gietvloer, een muurschildering en
knikkertegels wordt extra speelwaarde aan de speelplek
toegevoegd.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

-

vormg eving

-

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Speelplek ligt naast winkelcentrum.

050
Blokhuis
09 Centrum

Speelplek is recent aangelegd. Het afval ligt vooral naast de
speelplek rondom de ondergrondse containers, maar heeft
wel invloed op de uitstraling van de speelplek. Wordt deze
speelplek gebruikt door de doelgroep?

Het draaitoestel mist een knop bovenop de stang.

QSS 47

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

-

vormg eving

--

speelkwaliteit

--

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Hier is een draaitoestel verwijderd vanwege onvoldoende
grootte van de opvangzone.

QSS 48

050A
Kanaalstraat
09 Centrum

De speelplek met huidige inrichting (één wipkip) biedt niet
voldoende speelwaarde om te fungeren als speelplek. De
locatie is toegankelijk voor kinderen die meegaan met hun
ouders om te winkelen.

Speelplek ligt direct aan de winkelstraat.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

-

speelkwaliteit

-

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Speelplek ligt naast de parkeerplaats.

050B
Meer en Houtplein
09 Centrum

Speelplek ligt niet langs een doorgaande winkelroute in
het winkelcentrum. Spelen er kinderen op deze toestellen
wanneer het markt is?

Op de parkeerplaats is één keer per week markt. Misschien
ook een keer vrijhouden voor buitenspelen?

QSS 49

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Ruimte rondom speeltoestellen.

QSS 50

051
Lisbloemstraat
09 Centrum

Locatie ligt niet erg beschut, geen aantrekkelijke plek om
te verblijven. Uitdagend aanbod vergeleken met de andere
speelplekken in de wijk Centrum.
Deze speelplek wordt in 2013 opgeknapt. Wenselijk is om
bij herinrichting wel weer dezelfde uitdaging aan te bieden,
want op de andere speelplekken in de wijk is de huidige
uitdaging niet aanwezig.

Mos tussen de rubbertegels, rubbertegels gaan wijken.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

052
Clausplein
09 Centrum

Memoveld

situering

o

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Veiligheid gecreëerd zonder het plaatsen van hekken.

Voor de groep van 5 t/m 9 jaar ligt de meeste uitdaging bij
de tafeltennistafel en het duikelrek. Veel sociale controle.

Speelplek ligt op een veilig hofje.

QSS 51

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

-

vormg eving

--

speelkwaliteit

--

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Speelplek ligt naast een klein woonerf.

QSS 52

052A
Wagendwarsstraat
09 Centrum

Speelplek biedt te weinig speelwaarde voor de doelgroep.

Speelplek ligt direct achter de winkelstraat, maar niet in
het zicht van de kinderen die met hun ouders mee gaan
winkelen.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

speelkwaliteit

Memoveld

++
+

Een belangrijke plek in het centrum: er is hier voor diverse
doelgroepen veel te doen. Wel zijn diverse toestellen
verouderd en vertonen gebreken. Ook staan de toestellen
erg dicht op elkaar.

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Veilige toegang naar de speeltuin.

SPV
Speeltuinvereniging Marijke
09 Centrum

Oudere, maar aantrekkelijke en uitdagende toestellen.

QSS 53

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

Memoveld

+
++

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Speelplek ligt midden in het hofje. Rondom de speelplek ligt
een weg voor bestemmingsverkeer naar de huizen aan het
hof.

QSS 54

053
Meidoornplantsoen
10 Berkhout

Mooie locatie in hof. Tijdens zomer en lente zorgt het
groen voor beschutting en sfeer op de speelplek. Er mag
meer uitdaging voor 5 t/m 9 jaar aan de speelplek worden
toegevoegd.

Veel groenvakken en bomen rondom de speelplek.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

speelkwaliteit

Memoveld

++
o

Speelplek bestaat uit 4 toestellen, in twee delen gescheiden
door een grote bossage. Speelplek ligt op het grasveld bij een
complex met (voornamelijk) appartementen voor ouderen.
Speelplek wordt gebruikt, voornamelijk de toestellen op het
grotere grasveld. Ook wordt op dit grasveld gevoetbald.

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Toestellen voor de jongere kinderen.

055
Berkhoutlaan 15
10 Berkhout

Grasveld waar ook wordt gevoetbald.

QSS 55

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

+

speelkwaliteit

De school ligt aan de rand van de wijk langs de Lindelaan.
Wel is de ingang van het schoolplein van de drukke weg
afgeschermd en veilig te bereiken.
Het schoolplein biedt diverse speelkwaliteiten, inclusief een
pannaveld (één van de weinige in de gemeente).

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Oppervlakte schoolplein met de ingang aan de rustige
Achterweg.

QSS 56

School
St. Josephschool
10 Berkhout

Afsluiting van de openbare weg door middel van beplanting.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

078
Agathapark
11 Van Rijckevorsel

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Kunstgras is netjes aangelegd: om de sluitband heen
getrokken.

Nieuwe locatie op woonerf. Mooie locatie: verhoging werkt
als podium.

Toegang Agathapark: woonerf met bestemmingsverkeer.

QSS 57

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

School
Don Boscoschool
11 Van Rijckevorsel

Memoveld

situering

-

Grote ruimte met veel sport en spel mogelijkheden.
Inrichting maakt verouderde indruk.

vormg eving

+

Speelruimte ligt achter de school: de ingang ligt op de
kruising van de Laan van Rijckevoorsel en de Ruishornlaan,
niet op een aantrekkelijke en verkeersveilige plek. Gewenst
zou zijn dat de ingang aan de kant van de woningen lag.

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Ingang schoolplein op de kruising.

QSS 58

Het schoolplein bezit een groot grasveld.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

003
Gerard Doustraat
12 Componistenwijk

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Glijbaan past eigenlijk niet bij de inrichting van de rest van
de locatie.

Sportplek met basketbalring en skatevoorziening. De glijbaan
past eigenlijk niet bij deze locatie: deze doelgroepen spelen
niet samen.
Naast de speelplek in het park liggen heuvels: mooi
speelterrein. Aan de sporen te zien wordt hier gereden met
crossfietsjes.

Heuvels naast de speelplek.

QSS 59

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Drassig grasveld

QSS 60

003a
Verdistraat 8
12 Componistenwijk

Groot combinatietoestel op open veld. Toestel is uitdagend
hoog, Op het grasveld en in de bossages rondom het toestel
kan gespeeld worden.

Grasveld en bossages rondom speelplek.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

004
Leharstraat 20
12 Componistenwijk

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Slingertoestel kan ook uitdagend zijn voor 10 t/m 14 jarigen.

Locatie dicht bij woningen: goed toegankelijk. Geborgen
sfeer door veel beplanting. Grootste deel van de toestellen
komt op meerdere plekken in de wijk voor: hierdoor valt er
voor kinderen minder te ontdekken.

Slingertoestel is vastgezet ivm gebreken.

QSS 61

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

Memoveld

++

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Indeling met plantvakken zorgt voor geborgen sfeer.

QSS 62

005
Mahlerstraat 27
12 Componistenwijk

Mooie plek in hofje, geheel verkeervrij. Wel weer
zelfde toestellen, zoals op veel andere locaties, wat de
speelkwaliteit kijkend naar alle formele speelplekken samen
naar beneden brengt.

Door bewoner (kind?) geschilderd hinkelpad in hofje.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

006
Bartokstraat 20
12 Componistenwijk

Memoveld

++

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Rubberbetontegels worden niet vaak meer gebruikt
tegenwoordig, maken een verouderde indruk op deze
locatie.

Stenige saaie uitstraling. Meeste toestellen en ondergronden
maken verouderde indruk. Duikelrek is eigenlijk ook leuk
voor 5 t/m 9 jaar, maar door keuze voor andere toestellen
zullen deze kinderen weinig van deze locatie gebruik maken.
Er mag dus meer uitdaging worden toegevoegd, bijvoorbeeld
in de vorm van een draaitoestelletje of iets dergelijks.
Locatie is zeer makkelijk bereikbaar.

Speelplek ligt op een mooie toegankelijke plek.

QSS 63

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

Memoveld

++

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Twee poefs bij speelplek: verkeersgeleiders en
speelaanleiding.

QSS 64

007
Berloizstraat 20
12 Componistenwijk

Locatie is zeer makkelijk bereikbaar.
Ligt erg dicht bij speelplek 006 en heeft vergelijkbare
toestellen: minder uitdagend voor de kinderen die in de
buurt wonen. Duikelrek is eigenlijk ook leuk voor 5 t/m 9
jaar, maar door keuze voor andere toestellen zullen deze
kinderen weinig van deze locatie gebruik maken.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Veel ruimte.

008
Bizetstraat 19
12 Componistenwijk

Mooie ruime locatie. In combinatie met 008A volwaardige
speelplek, maar deze toestellen alleen is eigenlijk te weinig
uitdaging voor de doelgroep.

Makkelijk toegankelijk van meerdere zijden.

QSS 65

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Achter speeltoestel: groot grasveld om bijvoorbeeld te
voetballen (er staan geen doeltjes).

QSS 66

008A
Bizetstraat Driehoek
12 Componistenwijk

Combinatietoestel biedt uitdaging, ook omdat hij in stijl
en mogelijkheden verschilt van de andere toestellen in de
buurt. Mooi grasveld achter het speeltoestel.

Speelplek vanaf de Brahmsstraat: hek om ballen tegen te
houden.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

018
Jongerencentrum de greef
12 Componistenwijk

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Grote ramp biedt uitdaging voor de geoefende skater.

Locatie is ruim en goed toegankelijk voor de doelgroep. Er
ligt weinig afval op de locatie ten tijde van het bezoek.

Lagere skatetoestellen beiden uitdaging voor de minder
geoefende skater.

QSS 67

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Veilige ingang door brede stoep.

QSS 68

School
De Klarinet
12 Componistenwijk

School ligt vlakbij winkelcentrum, waardoor het relatief
druk is in de buurt. Aantrekkelijk schoolplein met diverse
speelmogelijkheden.

Achterkant schoolplein aan de kant van de Ruishoornlaan.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

001
Jacob van Ruysdaalplein
13 Schilderswijk

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

o

Ook nog twee draaitoestellen op de speelplek aanwezig.

Veel verschillende soorten uitdaging voor diverse leeftijden.
De speelplek is ruim opgezet, het pleintje zorgt voor extra
speelwaarde.

Toestellen op gedeelte voor kleinere kinderen staan (te)
dicht op elkaar.

QSS 69

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

Memoveld

++

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Ruim veld, toegankelijk van verschillende kanten.

QSS 70

001A
Van Ostadestraat
13 Schilderswijk

Nieuw codacourt van mooie kwaliteit, Gras rondom het
kunstgrasveld moet nog aanslaan. Rest van het veld (waar
ook één doel staat) ligt vol met molshopen.

Op het grasveld is last van mollen.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Toestel op kunstgras

002
Jan Steenstraat 63
13 Schilderswijk

Afwisseling in speelwaarde door het toestel wat onlangs is
bijgeplaatst.

Modderpoel onder wip

QSS 71

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Vergelijkbare toestellen als op andere locaties

QSS 72

002A
Jozef Israëlsstraat
13 Schilderswijk

Saaie uitstraling, (te) weinig uitdaging. Toestellen zijn
vergelijkbaar als de toestellen op plekken in de buurt.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

009
Rembrandtplein
13 Schilderswijk

Memoveld

situering

+

Grote samengestelde plek, uitdaging voor alle leeftijden. Erg
groot terrein waar veel te doen is.

vormg eving

+

Dichtbij dit plein liggen meerdere openbare formele
speelplekken en twee openbaar toegankelijke schoolpleinen.
Zijn deze allemaal nodig?

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Toestellen voor kleintjes

Skaten en voetballen, zit/speelelementen op voorgrond.

QSS 73

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

o

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Achterplein van de Tweemaster

QSS 74

School
De Tweemaster
13 Schilderswijk

Schoolplein dichtbij de groene scheiding tussen de
Schilderswijk en Componistenwijk. Voorplein is goed
toegankelijk en zichtbaar. Het achterplein is minder
zichtbaar, is dit gedeelte ook openbaar?

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Verhard voetbalveldje

School
Rembrandtschool
13 Schilderswijk

Groot schoolplein, inrichting is niet heel uitgebreid. Deze
school ligt naast basisschool de Waterval, maar deze ligt
in een andere wijk. Er is echter geen sprake van een grote
barrière tussen de twee wijken.
Sportmogelijkheden op het plein: verhard voetbalveldje met
minidoeltjes. Schoolplein ligt naast het Rembrandtplein,
waar ook veel speelmogelijkheden aanwezig zijn.

Klimtoestel op het schoolplein

QSS 75

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

speelkwaliteit

Memoveld

++

++
+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

QSS 76

Diverse toestellen, voldoende uitdaging. De verhoging
verhoogt de aantrekkelijkheid van de speelplek. Veel ruimte
rondom de speelplek om bijvoorbeeld rondjes te fietsen.

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

Verhoging met bankje

010
Ooievaarstraat
14 Vogelwijk

Vrolijk gebouw naast speelplek. Informeel spel mogelijk op
verharding tussen speelplek en gebouw.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Oude zandbak of boomspiegel?

011
Oooievaarstraat Flats
14 Vogelwijk

Vrolijke bestrating is een speelaanleiding voor de doelgroep.
Ondergronden maken verouderde indruk.

Mos bij rubbertegels

QSS 77

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

013
Putterstraat-Valkstraat
14 Vogelwijk

Memoveld

++

Beschutte locatie. Veel mos op de rubbertegels en ongelijke
verharding op het voetbalveldje.

vormg eving

+

Kijkend naar de speeltoestellen, lijkt de speelplek veel op
de 014. Speeltoestellen op deze plek zijn uitdagender voor
oudere kinderen dan op locatie 014.

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Groot verhard gedeelte: minidoeltjes en basket.

QSS 78

Wateroverlast op verharding.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

Memoveld

++
+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Drassig grasveld

014
Putterstraat Uitermeer 1
14 Vogelwijk

Combinatie van sport en spel. Dichtbij speelplek 013,
vergelijkbare spelmoglijkheden. Op deze speelplek zijn grote
en kleine doelen geplaatst.
Mogelijk één van de plekken meer als sport en de andere
meer als spel inrichten? Vooral op deze speelplek vallen de
speeltoestellen een beetje in het niet.

Enkele speeltoestellen voor jongere kinderen.

QSS 79

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

Memoveld

++
+

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Vergelijkbare toestellen als op andere locaties

QSS 80

015
Fazantstraat 112
14 Vogelwijk

Uitdaging en afwisseling voor diverse leeftijden. Groene
locatie aan doodlopende weg.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

Memoveld

+

vormg eving

++

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Uitdagende toestellen.

011
Oooievaarstraat Flats
14 Vogelwijk

Goede indeling van de speelplek. Betonnen rand rondom
sportveldje is zitplek en ballenvanger. Weinig schaduw.

Betonnen rand rondom sportveldje.

QSS 81

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

speelkwaliteit

Memoveld

++
+
++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Grasveld met balanceerbaan en schommel. Op het grasveld
wordt gevoetbald.

QSS 82

017
Meeuwenlaan
14 Vogelwijk

Uitgestrekte plek binnen een groen hof met verschillende
plekjes om te spelen. Kleinere heuvels in het terrein en veel
plantvakken geven sfeer, geborgenheid en extra speelwaarde
aan de locatie. Op het gras tussen de speeltoestellen wordt
door kinderen gevoetbald.
De bielzen rondom de ondergrond van de boot zijn
verouderd. Boot ligt het meest afgelegen, kijkend naar het
geheel.

Speeltoestellen voor jongere kinderen.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

060
Hannie Schaftlaan 30
17 Vrouwenpolder

Memoveld

+

Groot terrein. Extra speelaanleiding door hoogteverschillen.
Uitdaging aanwezig voor diverse leeftijden.

vormg eving

++

Wel dichtbij 2 schoolpleinen en de speelplek op het
Rembrandtplein. Is er wel zoveel formele speelruimte nodig?

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Toestellen voor kleinere kinderen op afgeschermd gedeelte,
ver van de weg gelegen.

Votebalveld met 3 stukken kunstgras tegen slijtage.

QSS 83

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

-

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Rubbertegels met mos, tegels beginnen te wijken.

QSS 84

061
Hannie Schaftlaan 25
17 Vrouwenpolder

Speelplek maakt grouwe indruk. Er staan wel 2 bomen die in
de lente/zomer voor groen en schaduw zullen zorgen, wat de
sfeer positief zal beinvloeden.

Put en verharding onregelmatig.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

062
Aletta Jacobsstraat 1
17 Vrouwenpolder

Memoveld

situering

o

vormg eving

-

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Hekjes tbv veilige toegang. Werkt wel alleen als er een auto
naast staat, anders kun je de hekjes ontwijken en fiets je er
langs.

Kleine speelplek. Voldoende voor de doelgroep?

Hinkelpad naast speelplek: extra speelaanleiding

QSS 85

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

063
Jacoba van Beierenlaan
17 Vrouwenpolder

Memoveld

situering

++

Grote locatie, veel te doen voor diverse leeftijden.
Uitdagende toestellen: combinatie van sport en spel.

vormg eving

++

Bij tafeltennistafel ontbreekt het net. Ook is hier
afvaloverlast aanwezig.

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Uitdagende toestellen voor 10 t/m 14 jaar.

QSS 86

Speeltoestellen voor de kleinere kinderen.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

-

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Toestel ontbreekt.

064
Frans Halsstraat 95
17 Vrouwenpolder

Mooie locatie en leuke indeling. Er is een toestel verwijderd,
waardoor er in totaal niet veel uitdaging aanwezig is op de
gehele speelplek.
Verharding met hoogte verschillen in bestrating is een leuke
speelaanleiding.

Hoogetverschillen in de bestrating: speelaanleiding.

QSS 87

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

o

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Schoolplein wordt verbouwd ten tijde van bezoek.

QSS 88

School
De Waterval
17 Vrouwenpolder

Schoolplein wordt verbouwd / heringericht. Kleiner
schoolplein dan aangrenzende Rembrandtschool, waar ook
meer op het schoolplein te doen is. Op schoolplein is wel
een kleine voetbalkooi aanwezig.

Kleine voetbalkooi.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Speelplek heeft een groot oppervlak.

065
Punterhof
18 Lisse Rond

Speelplek in hofje: ontmoetingsplek. Zitruimte gemaakt door
bewoners op boomspiegels. Schaduw van bomen, groen
langs de rand van de speelplek.

Boomspiegels als mogelijkheid om te zitten.

QSS 89

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

066
Boeierhof 2
18 Lisse Rond

Memoveld

situering

+

Aantrekkelijke indeling, voldoende schaduw door pergola’s.
Beschutte en geborgen ontmoetingsplek voor de buurt.

vormg eving

+

Is de valdempende vloer onder het draaitoestel en het
draadcircus groot genoeg en voldoende valdempend?
Mogelijk zijn de rubberbetontegels niet voldoende
valdempend meer (in 1996 aangelegd). Om het draaitoestel
van Nijha behoort volgens de nieuwe norm valdemping van
200 cm rondom het toestel te liggen. Omdat dit toestel is
geplaatst ten tijde van de vorige norm, is het niet verplicht.

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Valdemping ondergrond onder draadcircus kan worden
gecontroleerd met een HIC meting.

QSS 90

Verkeersgeleiders langs speelplek vormen ook een
speelaanleiding.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

--

speelkwaliteit

--

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Toestel en ondergrond zijn verouderd.

067
Botterstraat
18 Lisse Rond

Toestel staat op een makkelijk bereikbare plek vanuit
de woningen. De speelplek is niet aantrekkelijk: één
toestel biedt te weinig speelkwaliteit, de vormgeving is
onvoldoende.
In deze staat zou het toestel kunnen worden verwijderd,
waarna het terrein zou kunnen worden opgeknapt
met nieuwe bestrating met aantrekkelijke kleurige
speelaanleidingen.

Hier heeft ooit een tweede toestel gestaan.

QSS 91

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

Memoveld

+

vormg eving

++

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Toestellen zijn versleten.

QSS 92

069
Centaurstraat 18
18 Lisse Rond

Speelplek op het midden van pleintje. Aantrekkelijk
combinatietoestel. Speelplek is in 1998 aangelegd, je ziet aan
de toestellen dat deze versleten en verouderd zijn.

Hout van toestellen ziet er niet meer aantrekkelijk uit.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

070
Randmeerstraat
18 Lisse Rond

Memoveld

situering

+

vormg eving

-

speelkwaliteit

o

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Veel ruimte op verharding rondom de speeltoestellen.
Tussen de speeltoestellen ligt een hinkelpad.

Rubbertegels liggen los onder klim/glijtoestel. Fundering is
zichtbaar, is het toestel te hoog geplaatst?

Diverse rubbertegels liggen ongelijk.

QSS 93

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

speelkwaliteit

Memoveld

+
++
++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

o

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Informeel spel op de muur: klein voetbaldoel naast duikelrek
getekend. Waarschijnlijk wordt als ander doel het duikelrek
gebruikt.

QSS 94

071
Egbert van ‘t Oeverstraat 17
18 Lisse Rond

Groot combinatietoestel zorgt samen met aanwezigheid
andere toestellen voor veel speelkwaliteit. Leuk
vormgegeven locatie met de betonnen pallisaden en de
beplantingsvakken.
Hout van de diverse toestellen ziet er minder aantrekkelijk
uit vanwege het versleten oppervlakte (verf is verdwenen).

Toestellen naast combinatietoestel voor de jongere kinderen.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

072A
IJsclub voetbalveld
18 Lisse Rond

Memoveld

++

vormg eving

+

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

Prima locatie, geeft geen overlast voor bewoners. Mooie
groene omgeving.

Aantrekkelijke bestrating op voetbalveld: breekt de
tegelvlakte.

QSS 95

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

Memoveld

+
++

speelkwaliteit

++

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Trimtoestellen

QSS 96

072B
IJsclub speelplek
18 Lisse Rond

Diverse uitdagende toestellen op mooie groene locatie.
Mogelijk is de plek te ver weg van de woonomgeving
voor 5 t/m 9 jaar? Plek is mogelijk ook aantrekkelijk voor
bijvoorbeeld hardlopers: diverse trimtoestellen aanwezig.
Hondenoverlast aanwezig, ondanks geplaatste afvalbak voor
afval van honden.

Toestellen staan langs pad in een groene lijn

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

075
Speeltuinvereniging Kindervreugd
19 De Engel

Memoveld

situering

++

vormg eving

++

Speeltuin is recent heringericht; veel uitdaging
aanwezig, diverse toestellen. Speeltuin is enige formele
speelvoorzieningen in buurtschap De Engel. Mogelijk nog
aanvullen met bomen tbv de schaduw?

speelkwaliteit

++

Op dit moment worden nieuwbouwwoningen naast de
speeltuin gebouwd: dit bevestigt de noodzaak van de
aanwezigheid van deze speeltuin.

beeldkwaliteit: staat van speelplek

++

Speeltuin heeft ook een buurtfunctie.

beeldkwaliteit: externe invloeden

++

Speelruimte voor de kleinere kinderen

Uitdaging: sportveld en kabelbaan

QSS 97

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

Memoveld

situering

+

vormg eving

-

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Rubbertegels met mos.

QSS 98

073
Ter Beek 13
20 Ter Beek

Speelplek maakt stenige indruk. Duikelrek is aantrekkelijk
voor 4 t/m 9, maar andere toestellen minder.

Ondergrond hersteld.

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit

074
Ter Beek 35
20 Ter Beek

Memoveld

situering

+

Speelplek maakt stenige indruk. Vergelijkbare situatie als op
speelplek 073.

vormg eving

-

Jammer dat er op deze speelplek en op speelplek 073
vergelijkbare toestellen staan, juist omdat deze speelplekken
zo dicht bij elkaar liggen.

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

-

beeldkwaliteit: externe invloeden

-

Mos op rubbertegels

Afval op speelplek

QSS 99

A lg emene g eg evens speelplek
nr:
naam:
locatie:
wijk/buurt:

Beoordeling kwaliteit
situering

vormg eving

Memoveld

+
++

speelkwaliteit

+

beeldkwaliteit: staat van speelplek

+

beeldkwaliteit: externe invloeden

+

QSS 100

071
De Beekbrug
20 Ter Beek

Groot plein met diverse mogelijkheden. Waaschijnlijk spelen
kinderen hier meer dan op de twee kleine andere formele
speelplekken in Ter Beek.

Overzicht informele speelruimte
De Quick Scan informele speelruimte is uitgevoerd voor de
voilgende wijken:
04 De Blinkerd
05 Meerenburgh
06 Oranjewijk
07 Zeeheldenwijk
08 Bloemenwijk
09 Centrum
10 Berkhout
11 Van Rijckevorsel
12 Componistenwijk
13 Schilderswijk
14 Vogelwijk
17 Vrouwenpolder
18 Lisse Rond
19 De Engel
20 Ter Beek

QSS 101

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

o

verharding

+

water

o

speelaanleiding en

-

04
De Blinkerd

Memoveld
Speelruimte in wijk is goed bereikbaar, alleen buurtje
Driehuizenpark ligt een beetje afgezonderd van de rest van
de wijk. Veel verharding op om te spelen (woonerven),
woningen dicht op de openbare ruimte.

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

Buurt Driehuizenpark

Flauwe oevers

Van der Vlugtpark

Doodlopende straatjes in de Mendeldreef

QSS 102

++

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

05
Meerenburgh

+

Memoveld

verharding

De wijk Meerenburgh is een rustige buurt met veel formele
speelruimte dicht op elkaar. Er is veel ruimte om te spelen op
verharding.

water

o

speelaanleiding en

o

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

++

++

Zuiderkruis: woonerf met veel bespeelbare verharding

Zuiderkruis: woonerf met veel bespeelbare verharding

Veel paaltjes door de wijk heen: speelaanleiding?

Gras met water, makkelijk bereikbaar.

QSS 103

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

-

verharding

-

water

-

speelaanleiding en

o

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

+

06
Oranjewijk

Memoveld
Door de opzet van de wijk, weinig woonerven, is er ook
minder verharding om op te spelen. In deze wijk ligt alleen
bij de Brede School Nassaupark veel bespeelbaar groen
(gazon). In deze wijk is de aanwezigheid van formele
speelruimte belangrijk.

Willem Alexanderplein, mag niet gespeeld worden.

Kleinere straten met smalle stoepen (Prinsessestraat)

Verkeersremmers in het straatoppervlak

Verloren hoekje langs Koningsstraat met vrolijke bestrating

QSS 104

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

+

verharding

-

water

o

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

+

07
Zeeheldenwijk

Memoveld
Veel groen en veel ruimte langs de rand van de wijk
bij het water. Ook in het midden van de buurt, aan het
Doormanplein, ligt veel gazon om op te spelen. Deze wijk
is niet opgezet uit woonerven, er is dus ook minder veilige
verharding om op te spelen.

Veel open ruimte achter de flats aan de Van Speijkstraat

Witte de Withstraat

Grasveld aan de Van Speijkstraat met kunstwerk om
ontmoeting te ontlokken: 2 banken in vorm van lichamen

Terrein voor nieuwbouw Fioretticollege: wat komt hier? Een
kans voor (informele) speelruimte?
QSS 105

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

--

verharding

+

water

--

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

o

08
Bloemenwijk

Memoveld
De bebouwing in deze wijk bestaat uit twee delen: binnen
in de wijk oudere bebouwing (kleinere huizen, smallere
stoepen etc) en langs de randen nieuwbouw (grotere huizen,
meer verharding in de openbare ruimte om op te spelen).

Montoretiastraat: rustiger deel van de Bloemenbuurt.

Op het plein van Cardeo Jeugdzorg aan de Broekweg wordt
gevoetbald: geen formele speelvoorziening.

Hyacinthenstraat/Broekweg vormt barriere in de wijk.

Aan de zuidkant ligt de wijk langs het water. Mooi uitzicht,
maar niet voor kinderen bespeelbaar.

QSS 106

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

09
Centrum

Memoveld
Groot deel van de wijk is winkelgbied, met aan de
randen woningbouw. Er is weinig informele speelruimte
aanwezig. Enige grotere grasveld ligt aan het Nassaupark
een de rand van de wijk en is niet veilig toegankelijk voor
kleinere kinderen vanwege het water en de naastgelegen
Nassaustraat.

--

verharding

o

water

-

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

-

Fietsverkeer in winkelstraat.

Rustige straten grenzend aan het winkelgebied: bieden
weinig speelruimte op straat.

PLeintje met speelse bestrating.

Grasveld Nassaupark: speelruimte? Mogelijk een speelplek
aanleggen, maar dan wel een verbinding over het water.
QSS 107

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

+

verharding

o

water

-

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

+

10
Berkhout

Memoveld
Uitgestrekte wijk met meerdere straten met grotere
huizen met grotere tuinen. Veel gazon in de wijk, maar dit
ligt voornamelijk bij appartementen voor ouderen. Mag
hier gespeeld worden? Waarschijnlijk meer kijkgroen dan
speelgroen.

Eikenlaan: grasvelden langs appartementen ouderen.

Mogelijke locatie voor formele speelplek aan de Von
Bönninghausenlaan-Berkhoutlaan.

Esdoornlaan: grotere huizen aan rustige straat

Informeel speel in bossage aan het begin van de Von
Bönninghausenlaan.

QSS 108

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

o

verharding

+

water

-

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

o

11
Van Rijckevorsel

Memoveld
Dwars door de wijk loopt de Laan van Rijckevoorsel, welke
de wijk in tweeën splitst. In de wijk is veel groene ruimte
aanwezig, maar vaak niet geschikt voor spel, zoals ruimte bij
appartementen voor ouderen, hondenuitlaatstroken en het
gebied langs het heempad.
De van Matenesselaan ligt helemaal aan de zuidkant van de
wijk en niet in verbinding met de openbare ruimte in de rest
van de wijk. Wel kunnen kinderen hier op straat spelen.

Mogelijke locatie voor formele speelruimte aan Achter St.
Aagten.

Hondenuitrenstrook bij de molen.

Terrein langs het heempad, misschien ruimte voor een
natuurlijk speelterrein?

Van Matenesselaan.

QSS 109

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

12
Componistenwijk

+

Memoveld

verharding

Rustige buurt: veel woonerven waardoor veel verharding
voor kinderen om te spelen en zich veilig voor te kunnen
bewegen.

water

o

speelaanleiding en

o

Aan de rand van de wijk ligt het park: veel gazon, bomen,
heuvel etc: groene ruimte voor informeel spel.

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

Bartokstraat: toegang woningen aan verkeersvrije stoep.

Ravelstraat: informeel spel mogelijk in hofje.

Park aan rand van de wijk (zuidkant).

Burgemeester de Graafplein.

QSS 110

++

++

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

+

Memoveld

verharding

+

Groen aan de randen van de wijk. Verder veel doodlopende
straatjes, wat positief is voor informeel spel op straat.

water

-

speelaanleiding en

-

13
Schilderswijk

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

Govert Flinkstraat (loopt dood).

Groene ruimte langs de Ruishoornlaan.

Groene vlakken in de wijk, meer kijkgroen dan speelgroen?

Jan Steenstraat.

++

QSS 111

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

+

Memoveld

verharding

+

In de wijk is veel groen, water en verharding aanwezig, waar
gespeeld kan worden.

water

o

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

o

14
Vogelwijk

Wijk bestaat uit een aantal delen (zoals rondom de
fazantstraat, de meeuwenlaan etc), door natuurlijke buffers
zoals water en groen. Kinderen zullen niet zomaar van
het ene gedeelte naar het andere gaan en hebben dus
speelruimte binnen hun deel nodig.

Brede stoepen / woonerven aan de Valkstraat/
Ooievaarsstraat, waar de auto te gast is.

Groene ruimte met water aan de Patrijsstraat.

Informele speelruimte parkeerplaats Ooievaarsstraat.

Rustige straten (Putterstraat op foto), met langs zonkant
stoep met groene buffer.

QSS 112

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

o

Memoveld

verharding

+

Veilige wijk: veel verkeersgeleiders en verkeersremmers
aanwezig.

water

+

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

+

17
Vrouwenpolder

Anna Beijnstraat, groenvak als verkeersremmer.

Veel verkeersremmers in bestrating aanwezig.

Veel gele hekjes aan uiteinden doorgangen.

Steiger bij speelplek aan de Frans Halsstraat: enige plek in
gemeente met steiger.
QSS 113

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

o

Memoveld

verharding

+

Weinig groen in de wijk aanwezig, dit ligt aan de rand van de
wijk (vooral bij de ijsclub).

water

-

speelaanleiding en

o

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

+

18
Lisse Rond

Randmeerstraat: water is niet toegankelijk voor spel.

Veldje met schapen bij de IJsclub.

Woonerven (Finnjolstraat).

Informeel spel mogelijk op het plein aan de Randmeerstraat.

QSS 114

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

-

Memoveld

verharding

+

Kleine buurtschap, komt alleen bestemmingsverkeer. Er kan
op straat gespeeld worden. Kijkgroen ipv speelgroen.

water

-

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

+

19
De Engel

Er worden op dit moment nieuwbouwoningen in De Engel
gebouwd.

Het Engelplein.

Onderdoorgangen langs de Nicolaas Damesstraat.

Romijnstraat: smalle rustige straatjes.

QSS 115

A lg emene g eg evens wijk/buurt

Beoordeling kwaliteit

nr:
naam:

g roen

-

Memoveld

verharding

+

Kleine buurtschap, komt alleen bestemmingsverkeer. Er kan
op straat gespeeld worden. Kijkgroen ipv speelgroen.

water

-

speelaanleiding en

-

bereikbaarheid speelruimte ( barriè res)

+

20
Ter Beek

Relatief veel formele speelruimte aanwezig: mogelijk is het
schoolplein alleen voldoende en kunnen de één van de twee
of beide speelplekken worden opgeheven?

Snelheidsremmers.

Pleintje met bomen: informeel spel mogelijk.

QSS 116

Rustige straten.

