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Voorbeeld eenzijdig speelaanbod waarbij de (groene) omgeving geen onderdeel van het spel vormt (foto Nieuwerkerk aan den IJssel
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Aanleiding
De invulling van de openbare speelruimte is medebepalend voor de
mogelijkheden die kinderen geboden wordt deze ontwikkeling door
te maken. In de gemeente Zuidplas ontbreekt een vastgestelde koers
voor het inrichten van de openbare speelruimte. De organisatie heeft
daardoor onvoldoende houvast om keuzes te maken voor de (midden)
lange termijn. Door direct in te spelen op vragen van bewoners
werken we vraaggericht maar ook ad hoc. Door het ontbreken van
een vastgestelde koers is het in bepaalde situaties niet mogelijk keuzes
voldoende te onderbouwen.
Doelstelling
Dit document beschrijft de structurele aanpak die de gemeente de
komende jaren hanteert. Deze leidt tot een goede verdeling van
speelvoorzieningen over de wijken in Zuidplas tegen reële kosten. Onze
missie met dit speelruimteplan is:
OVERAL SPELEN IN HET GROEN, SAMEN DOEN!
De gemeentelijke organisatie gebruikt het plan bij het inrichten en
onderhouden van de speelruimte en de beantwoording van vragen van
inwoners. De handvatten die dit plan biedt worden meegenomen naar
informatiebijeenkomsten en geven richting aan bij het ontwerp. Daarbij
betrekken we de kinderen en omwonende bij concrete projecten om
samen de speelruimte in te richten.
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Kaders
Het speelruimteplan geeft invulling aan de kaders uit het
collegeprogramma en groenbeheerplan 2015-2030.
Het collegeprogramma stelt: Bij plannen en projecten in de leefomgeving
betrekken we inwoners en ondernemers. Zij kennen hun buurt immers
het best. We ondersteunen initiatieven van inwoners en ondernemers
als deze het maatschappelijk belang niet schaden. …. We betrekken
onze jeugd bij de leefomgeving, met natuurlijke speelplaatsen en ruimte
voor buitenspelen. De speelvoorzieningen verdelen we evenwichtig over
de dorpen en wijken.
Uitgangspunt in het groenbeheerplan is: Het spelen in de buitenruimte
wordt versterkt door het speelaanbod te verbreden en het huidig areaal
in stand te houden. Invulling wordt gegeven aan een gelijkwaardige
wijze van verdeling van speelplekken over de woonwijken.
Conform het Model Zuidplas, beheer openbare ruimte beantwoord
dit speelruimteplan op basis van de kaders uit het groenbeheerplan
(waarom) de wat vraag.
Proces
Het speelruimteplan is tot stand gekomen met medewerking van
diverse partijen. Vanuit de gemeentelijke organisatie is zowel praktische
als beleidsmatige input geleverd vanuit diverse afdelingen. Daarnaast
hebben de zowel de kinderraad als jongerenraad input geleverd (bijlage
1 en 2). Met dit speelruimteplan als kapstok gaat de gemeente de wijken
in om de daadwerkelijke uitvoering af te stemmen met de bewoners.  
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit speelruimteplan is de huidige situatie geanalyseerd.
Het vigerend beleid is tevens in beeld gebracht. Deze analyse vormt het
uitgangspunt voor de visie, die in hoofdstuk 3 is uitgewerkt. Hierin is
beschreven hoe de gemeente de buiten’speel’ruimte de komende jaren
gaat ontwikkelen om de doelstelling te realiseren. In hoofdstuk 4 is
vervolgens de uitwerking opgenomen om aan deze visie invulling te gaan
geven. De speelkansenkaart geeft richting door thematische suggesties,
onderbouwt met een nadere toelichting. Dit laat ruimte voor inbreng
van bewoners, om samen te komen tot de gewenste speelruimte.

1. Inleiding

Inleiding
Spelen is van wezenlijk belang voor de ontplooiing en ontwikkeling
van het opgroeiende kind. Het vormt de basis voor de geestelijke en
lichamelijke ontwikkeling. De functies die spelen op de ontwikkeling
van het kind heeft zijn divers. Door te spelen verkent een kind zijn/haar
omgeving. Daarbij vervullen ingewikkelde, mentale processen een rol. Hij
of zij ontmoet andere kinderen, bekende en onbekende mensen, allerlei
materialen, mogelijkheden, structuren en situaties. De ontwikkeling
van de geestelijke en lichamelijke vermogens heeft later onder andere
zijn weerslag op het oplossen van problemen, zelfvertrouwen door het
verleggen van grenzen, waarnemingen en geheugenfuncties.

Stenig karakter speelplek, lage speelwaarde, weinig uitdaging

Kooiconstructie, spelen biedt veel meer mogelijkheden

Groene speelplek, maar waar is de uitdaging?

Voorbeeld van een groene speelaanleiding
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Groen:
• Plekken hebben vrijwel allemaal een stenig karakter (verharding van
tegels en rubbertegels onder speeltoestellen).
• Groen in de omgeving vormt hier vaak enkel een decor voor de
speelplekken.
• Enkele plekken hebben een groen karakter. Bij de indeling met
speelvoorzieningen (speeltoestellen) ontbreekt het echter aan
samenhang, uitdaging in relatie tot het groen.
• Met name het groen in de parkzones en de ruimte die hier is voor
speelvoorzieningen en spelaanleidingen wordt onvoldoende benut.
De Lepelaar in Moerkapelle en het Groene Hart park in Nieuwerkerk
aan den IJssel zijn voorbeelden van groene plekken waar beide elkaar
wel versteken.
Functionaliteit:
• De speelplekken zijn met name ingericht met speelvoorzieningen
die enkel de spelvorm bewegen vertegenwoordigen. De spelvormen
fantasie, constructief en natuurbeleving ontbreken nagenoeg, zowel
als spelaanleidingen of speelvoorzieningen.
• Een plek waar dit wel goed is toegepast is het Rozenplantsoen: Hier is
in het groen een fietsparcours gemaakt, waarbij naast het bewegen
ook de fantasie wordt geprikkeld. Door een kleine aanpassing van het
plantsoen komen meerdere spelvormen aan bod.
• Een aanleiding die meer gebruikt kan worden is spelen met water. Deze
mogelijkheid wordt nu niet geboden, ondanks de directe aanwezigheid
van water. Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met
veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid.
Kwaliteit en uitstraling:
• Op enkele plekken zijn kleurrijke toestellen toegepast hetgeen een
positieve bijdrage levert aan de uitstraling van de plek.
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• Het ontbreken van groen op enkele speelplekken zorgt voor een sobere
en fantasieloze inrichting met weinig uitstraling.
• De huidige speelplekken hebben veelal een stenig karakter.
• Speelplekken vaak voorzien van veiligheidshek t.b.v. afscherming naar
weg of watergang en het weren van honden. Ondanks deze transparant
van vorm zijn, hebben ze sterk het karakter van een kooi.
Veiligheid:
• De speelvoorzieningen variëren in leeftijd. De kwaliteit van de
speelvoorzieningen neemt gedurende de jaren door gebruik,
weersinvloeden enzovoort af. Op enkele plekken is de komende jaren
vervanging dan wel opheffing nodig om de veiligheid op lange termijn
te waarborgen.
• Op enkele plekken vertonen verouderde toestellen de eerste gebreken.
Dit kan een uitwerking hebben op de veiligheid van de toestellen.
Naast de actuele situatie vormt ook het al vastgestelde beleid een
belangrijk uitgangspunt voor dit speelruimteplan:
Groenbeheerplan gemeente Zuidplas 2015-2030: Spelen en groen
Het groenbeheerplan is kaderstellend voor dit speelruimteplan. Het plan
geeft richting aan de ontwikkeling van de speelruimte in de gemeente.
Nadere uitwerking van onderstaande speerpunten vindt plaats in dit
speelruimteplan:
• betrekken van jeugd bij de leefomgeving, met natuurlijke speelplaatsen
en ruimte voor buitenspelen.
• speelvoorzieningen verdelen we evenwichtig over dorpen en wijken.
• het huidig areaal aan speelgelegenheid wordt zo veel mogelijk in stand
gehouden, afgestemd op het actieradius van kinderen.
• In de afwegingen nemen we signalen vanuit de wijk mee.
• Uiteindelijke invulling van de speelplekken wordt gedaan …. in nauwe
samenwerking met de inwoners/ gebruikers van de speelplaatsen.
• Waar mogelijk streeft het college naar meer natuurlijke speelplekken,
nadruk ligt hierbij op het aanbieden van speelaanleidingen.
In bijlage 3  is paragraaf 4.3. uit het Groenbeheerplan, paragraaf Spelen
en Groen volledig opgenomen.
Tevens is vastgesteld (bijlage 7) dat gestreefd wordt naar rookvrije
speelplekken. Voor omheinde speelplekken wordt dit kenbaar gemaakt
met bordjes.

2. Analyse huidige situatie

Huidige speelruimte
Om een beeld te krijgen van de aanwezige speelvoorzieningen in de
gemeente Zuidplas is het aanbod in alle dorpen beoordeeld. Bij de
inventarisatie van de huidige speelplekken is met name gelet op groen,
functionaliteit, uitstraling, kwaliteit en veiligheid.

Spelen kan overal

Groen, water en spelen combineren
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OVERAL SPELEN IN HET GROEN,
SAMEN DOEN!
In de openbare ruimte realiseert de gemeente Zuidplas graag een zo
volledige mogelijk speelaanbod dat aansluit bij de ontwikkeling van
het kind. De kwaliteit en diversiteit van de groene speelruimte willen
we verder verbeteren, in afstemming op de wensen van de spelende
kinderen en hun ouders in de gemeente Zuidplas.
Doel is met de beschikbare middelen en het benutten van bestaande
speelplekken en (groen)structuren een optimale speelstructuur en
-beleving mogelijk te maken voor alle leeftijdscategorieën.

Vanuit de huidige situatie en het huidig beleid op het gebied van
spelen wil de gemeente koers zetten naar een toekomstgerichte visie.
De volgende punten vormen daarin de speerpunten:
• Overal spelen: op hiervoor ingerichte speelplekken, maar juist ook
op pleintjes, groenstroken en nabij parken; de gehele buitenruimte
is in potentie speelruimte. Variatie van speelvoorzieningen en
spelaanleidingen wijkgericht inbrengen is een middel om overal te
kunnen spelen.
• Groen: combineren van groen, water en speelelementen versterkt
beleving en gebruik, een integraal ingerichte buitenruimte.
• Samen doen: de inrichting bepalen we samen met scholen, kinderen
en omwonende, de buitenruimte is van iedereen.

Samen doen, de speelruimte maken we samen
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Om dit voor elkaar te krijgen worden de speerpunten vertaald in een
speelkansenkaart. Op de volgende pagina’s zijn deze speerpunten
uitgewerkt en is beknopt toegelicht hoe deze uitwerking door vertaald
wordt op de speelkansenkaart in het volgende hoofdstuk.

3. Visie

Om de komende tien jaar hieraan invulling te geven schakelen
we over van een ‘onderhoud-gestuurde’ naar een ‘ontwikkelinggestuurde’ aanpak, planmatig ontwikkelen en beheren in plaats van
ad hoc plaatsen en in stand houden. Deze visie geeft invulling aan een
planmatige ontwikkeling van de speelstructuur.

Spreiding speelplekken:

Speelvoorziening
Actieradius
Personen per
actieradius
Buiten’Speel’ruimte

Kinderen 0 tot 6
buurt
150 meter
Ca. 15 tot 20 kinderen

Jeugdigen 6 tot 12
wijk
300 tot 400 meter
Ca. 55 tot 70 jeugdigen

Jongeren 12 tot 16/18+
bovenwijks
> 1.000 meter
Ca. 85 tot 100 jongeren

Speelkansplekken

Speellint/routes

Beweegzones
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Naast de bestaande speelplekken, die voorzien zijn van
speelvoorzieningen, gebruiken kinderen de gehele buitenruimte als
speelruimte. Deze biedt uiteenlopende kansen voor spel en bewegen.
Veldjes om te voetballen, stoepranden om te jumpen, bosjes om te
verstoppen, kinderen maken er hun speelplek van. Toevoeging van
spelaanleidingen stimuleren kinderen om de gehele buitenruimte
ook echt te gaan gebruiken. De buiten’speel’ruimte biedt zo oneindig
veel uitdagingen.

3.1.1 Leeftijdscategorieën

Het spelen in de buitenruimte verschilt tussen verschillende leeftijden.
Het type spel is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind in
de betreffende leeftijd. De gemeente Zuidplas onderscheidt drie
leeftijdscategorieën.
Kinderen (0 tot 6 jaar) ontwikkelen zich snel. Kinderen tot en met
circa 3 jaar spelen nog onder begeleiding van hun ouders op de
speelplek. Kinderen worden vervolgens steeds zelfstandiger en
mogen de omgeving meer gaan verkennen. Eerst dicht bij huis, zodat
toezicht mogelijk is, maar al snel ook verder in de straat waar ze steeds
nieuwe mogelijkheden ontdekken. Wij zetten in op een diversiteit aan
speelmogelijkheden met als uitgangspunten veel variatie, veel fantasie,
duidelijke grenzen en grove motoriek.
Jeugdigen (6 tot 12 jaar) gaan op ontdekkingstocht, steeds meer in
groepsverband. Uitgangspunten zijn groepsbesef, toename creativiteit,
uitdaging en onderling vergelijk / competitie. Eerst nog in de directe
woonomgeving, vanaf een jaar of acht gaan ze speelruimte in de gehele
wijk ontdekken. Het schoolplein is hierbij vaak een belangrijke plek.
Daarom zoeken we samenwerking met scholen om optimaal gebruik
van de speelruimte gedurende de dag mogelijk te maken, bijvoorbeeld
door middel van een gebruikersovereenkomst.
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Jongeren (12 tot 16/18+ jaar) hebben met name behoefte aan een
eigen plek. Een plek waar ze af kunnen spreken of als vanzelfsprekend
naar toe kunnen gaan om elkaar te ontmoeten. Om deze plekken
toekomstproof te houden zetten we in op eigenaarschap. We
raadplegen de jongeren over de inrichting maar spreken hen ook aan
op het heel, schoon en veilig houden van de locatie. Door aan deze
locaties voorzieningen te koppelen voor 12 tot 16 en 18+ om bewegen
te stimuleren (fitnessapparaten voor de buitenruimte) wordt verveling
tegen gegaan en sociale controle bevorderd. Ook voor deze plekken
geld dat spreiding gewenst is, meerdere voorzieningen bieden iedere
groep een eigen plek. Deze locaties worden gemeentebreed bepaald
ter voorkoming van NIMBY-effect (not in my back yard) en in overleg
met omwonende en jongeren ingericht.
Deze drie leeftijdscategorieën worden in de volgende paragrafen
nader uitgewerkt.

3.1.2 Situering

De situering van zowel bestaande speelplekken als de inrichting van de
buiten’speel’ruimte is afhankelijk van de demografische opbouw in een
buurt / wijk en de verwachte ontwikkeling. Ook de leefstijl geeft richting
(bijlage 6). Daarnaast is de inbreng van bewoners medebepalend:
Speelplekken zijn gespreid gesitueerd over de wijken en dorpen,
aansluitend op actuele behoeftes en demografische ontwikkelingen. De
spreiding is afgestemd op de actieradius van iedere leeftijdscategorie.
Kwalitatieve speelvoorzieningen die kinderen uitdagen en in beweging
brengen zijn het uitgangspunt, een overmatig aantal speelplekken
met een beperkte speelwaarde zijn duur in onderhoud en leveren
geen meerwaarde: dit wordt voorkomen door thema’s per plek vast
te leggen.
De buiten’speel’ruimte wordt ingericht middels kleine speelkansplekken,
speellinten en grote speelzones in de buurten en wijken. Daarnaast
krijgen ouders en kinderen de mogelijkheid zelf voorstellen te doen om
de buiten’speel’ruimte vorm te geven. Initiatieven voor bijvoorbeeld

3. Visie

3.1 “Spelen kan overal”

schematische weergave individueel (i) en
samenspel (s) en mogelijke spelaanleidingen
hierbij per leeftijdscategorie. In bijlage 4 is een
totaaltabel opgenomen
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Het aantal te handhaven / realiseren speelplekken stemmen we af
op de behoeften per wijk en de spreiding over het dorp. Als fysieke
spelvormen niet aanwezig zijn, wordt gekeken of de locatie ruimte
biedt voor spelaanleidingen zoals hoogteverschillen, beplanting,
verschillende verhardingstypen en dergelijke als alternatief.
Uitwerking speelkansenkaart
• De situering van speelplekken stemmen we met behulp van
speelcirkels af op het actieradius van de leeftijdscategorieën.
• De speelkansplekken, speellinten en grote speelzones nemen we in
de speelkansenkaart op.
• De speelkansenkaart is een dynamische kaart. De kaart geeft
richting. Toekomstige ontwikkelingen worden op de kaart verwerkt.

3.1.3 Spelvormen

De openbare ruimte biedt uiteenlopende mogelijkheden om
spelvormen te realiseren, die aansluiten op de ontwikkeling van
het kind. Kinderen leren hun creativiteit te gebruiken en vormen
spelenderwijs hun gedrag met respect voor elkaar en de groene
omgeving. Dit gebeurt zowel door individueel spel als samenspel.
In de verschillende fases leren kinderen nieuwe dingen ontdekken
door:
Beweging: Bewegen draagt bij aan een gezonde levensstijl. Kinderen
zijn na bewegen beter geconcentreerd, voelen zich fitter en hebben
minder kans op (chronische) ziektes. Door samen te bewegen wordt
hun zelfvertrouwen vergroot en ontstaat er onderling meer structuur.
Fantasie: De fantasie van kinderen wordt gestimuleerd doordat ze zich
verplaatsen in de rol van iemand of iets anders.   
Constructief bezig zijn: Door te bouwen met natuurlijke materialen
15

komen kinderen in aanraking met de natuur. Spelenderwijs leren ze
wat de natuur te bieden heeft.
Natuurbeleving: Kinderen worden bewust van de (groene) omgeving
om zich heen, door het beleven van de seizoenen, het zien groeien
van planten, het ontdekken van materialen en dieren in de natuur.
Hierdoor wordt respect voor de natuur gestimuleerd.
Om het kind alle ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, zet de
gemeente Zuidplas op deze spelvormen in. Diversiteit/variatie in de
spelvormen is het uitgangspunt. De spelvormen spreiden we over de
wijk, waarbij flexibiliteit voorop staat. Bij de keuzes voor invulling van
iedere spelvorm spelen kinderen en omwonenden een belangrijke rol.
Spelvormen kunnen op verschillende manieren worden ingericht:
Een speelvoorziening is bewerkt of in elkaar gezet en dient  te voldoen
aan het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS). Hierbij
kunnen reeds gecertificeerde toestellen van leveranciers gekozen
worden, maar ook eigen constructies bedacht worden die vervolgens
gekeurd en gecertificeerd worden.
Een spelaanleiding is een object dat niet bewerkt of geconstrueerd
is. Deze hoeft niet te voldoen aan de WAS, maar uiteraard zijn
veiligheidsaspecten, zoals obstakelvrije zones en/of mogelijke
beklemmingen, van belang bij de inrichting / vormgeving.
Uitwerking speelkansenkaart
• Aan iedere speelplek worden enkele spelvormen gekoppeld,
waardoor een spreiding van spelvormen over het dorp gerealiseerd
wordt.
• Gekoppeld aan de speelkansenkaart zijn mogelijke invullingen van
spelvormen uitgewerkt voor de overige buiten’speel’ruimte. Dit
palet kan worden gebruikt in de afstemming met bewoners.

3. Visie

een hinkelbaan of enkele zwerfkeien worden ondersteund en
gefaciliteerd, waardoor de speelruimte van iedereen wordt. Dit kan
ook buiten de aangegeven plekken.

Veel ruimte om potentiele speelwaarde te creëren en kinderen de ruimte te bieden zelf te ontdekken en hun fantasie te prikkelen (Moordrecht)
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3.2 “Groene speelgemeente”

De huidige speelruimte is niet altijd groen van karakter. Ingezet wordt
op een groenere speelruimte, die niet alleen een bijdrage levert aan
een groene woonomgeving, maar ook diversiteit aan speelwaarde
biedt. Aangetoond is dat een groene omgeving leidt tot creatiever
spel, verbondenheid met omgeving en meer fantasie en constructief
spel*.
De omgeving en materiaalkeuzes dragen bij aan de diversiteit van de
speelomgeving. In het dorpscentrum is een andere inrichting passend
dan in het park. Indien mogelijk worden natuurlijke speelplekken
nagestreefd, waar het gebruik van natuurlijke materialen zoals
boomstammen, wilgenhout, stenen, zand en water kenmerkend zijn.
De nadruk ligt op spelaanleidingen die de ontwikkeling van het kind
stimuleren.

Streven is op iedere locatie groenvoorzieningen te realiseren en/of
de link te leggen met het aangrenzende groen. De speelplek draagt
hiermee ook bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en de beleving
van de omwonende.
Uitwerking speelkansenkaart
• De kansen voor groene/natuurlijke speelplekken worden op de
kaart verduidelijkt.
• Tevens wordt aangeduid welke spelvorm kan worden geboden,
afgestemd op de terreininrichting (waterpartijen, grasheuvels,
bomen en bosjes).

De keuze voor groenvoorzieningen is afgestemd op de omvang van de
locatie, de leeftijdscategorie en de te realiseren spelvorm:
• Klein / kinderen: boom, haag in plaats van hekwerk, gras als
valdemping in plaats van rubbertegels etc.
• Middel / kinderen en jeugdigen: gras als valdemping,
bosplantsoenvakken, bloeiende heestervakken.
• Groot / jeugdigen en jongeren: volledige herinrichting met
natuurlijke speelplek/buitenruimte als thema. Voor iedere plek
koppelen we de speelvoorzieningen en spelaanleidingen aan
verschillende spelvormen.  
* Spelen in het groen, Alterra rapport 1600, ISSN 1566-7197
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3. Visie

Uitgangspunt voor de gemeente Zuidplas is de toepassing  van groene/
natuurlijke elementen die het groene karakter van onze speelgemeente
versterken. Spelvormen worden gekoppeld aan de groene omgeving en
de kansen die deze biedt voor speelplekken en de buiten’speel’ruimte,
zoals water, beplanting en bomen.

‘t Moerhout, speelmogelijkheden voor verschillende leeftijdscategorieën
18

3.3 “Samen doen”

De gemeente wil samen met kinderen en omwonenden komen tot
een goede inrichting van de speelruimte. Hierbij kan beter ingespeeld
worden op de behoeften vanuit de wijk en ontstaat meer draagvlak
voor de inrichting.
Kinderen en omwonenden hebben een voorname rol bij het inrichten
van zowel de speelplekken  als de buiten’speel’ruimte. Wij betrekken hen
vroegtijdig bij de inrichting, zodat de invulling aansluit bij hun beleving
en behoefte. De locatie van de speelplekken ligt daarbij vast. Enige
afstand tot woningen is prima, zolang zicht van verkeer en omwonende
niet volledig belemmerd wordt door bebouwing en beplanting. Dit leidt
zowel tot verkeers- als sociale veiligheid.
De mate van betrokkenheid stemmen we af op de doelgroep van de
speelplek of buiten’speel’ruimte en de inrichting van de betreffende plek
(speelvoorziening of spelaanleiding). Kleine aanvragen van bewoners
worden actief ondersteund en gefaciliteerd.

Zelf organiseren

(Mee)beslissen

Coproduceren

Adviseren

Betrokkenheid

Coproduceren en adviseren: De inrichting van speelplekken in buurt en
wijk bepaald de gemeente samen met kinderen en omwonenden. Keuzes
voor speelvoorzieningen worden in overleg gemaakt, afgestemd op de
spelvormen die de gemeente op de betreffende locatie wil realiseren.
Raadplegen en informeren:   Voor het bepalen van de inrichting van
voorzieningen voor jongeren en volwassenen raadpleegt de gemeente
Zuidplas de doelgroep. Op basis deze input werkt de gemeente de
inrichting uit en worden inwoners van het betreffende dorp geïnformeerd
over de ontwikkelingen.
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Raadplegen

Informeren

Uitwerking speelkansenkaart
• De speelkansenkaart is flexibel: schuiven met spelvormen en
spelaanleidingen is mogelijk voor optimale afstemming op de
wensen van bewoners en de eisen van de gemeente Zuidplas.

3. Visie

Meebeslissen en zelf organiseren: Kinderen en omwonenden beslissen
mee over de locatie en inrichting van spelaanleidingen. De gemeente
beoordeelt daarnaast initiatieven die kinderen en bewoners zelf
aandragen. Zo mogelijk dragen de inwoners zelf bij aan de realisatie van
voorstellen door mee te denken en mee te realiseren.

Hoogteverschillen en taluds bieden kinderen allerlei mogelijkheden om te spelen
20

Voor de spreiding van spelvormen is ieder dorp opgedeeld in
deelgebieden. Deze zijn afgestemd op de belangrijkste barrières voor
kinderen, zoals hoofdwegen en waterwegen.
Per deelgebied biedt de gemeente alle spelvormen in min of meer gelijke
mate aan. Wisselingen van spelvormen op de bestaande speelplekken
en de buiten-speel’ruimte is mogelijk als de diversiteit behouden blijft
en de spelvorm aansluit op de omgeving (bijvoorbeeld gebruik van
water, interactie met de omgeving, verweving met groenvoorzieningen
en terreinomstandigheden zoals hoog/laag en open/beschut).

De inrichting van de buiten’speel’ruimte stemmen we af op de
structuur van de wijk en spreiding over het dorp. Hierbij maken we
onderscheid in:
Kleine speelkansplekken (0 – 6 jaar, max. 150m):
Plekken zoals parkeerplaatsen, kleine groenhoeken of ‘restplekken’
op de hoek van de straat. Naast bestaande elementen zoals
bijvoorbeeld stoepranden liggen hier kansen om simpele/kleine
spelaanleidingen in de directe omgeving aan te bieden. Het spel
richt zich met name op kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, omdat
deze groep niet of minder zelfstandig verder de buurt in kan om een
speelplek te zoeken. De routes lopen door de wijken
en zijn niet gekoppeld aan doorgaande
structuren zoals fietspaden en
wandelvoorzieningen in
kleine speelkansplekken
parken.
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Speellint/routes (6 – 12 jaar, max. 300 – 400m):
Dit is een zone die ligt op routes van en naar school/sport, van en naar
naastgelegen buurten en speelplekken. Het is een zone die kansen
biedt aan voornamelijk 6 tot 12+ jaar, omdat het gaat om zones die
vaak aan de rand van de wijk liggen of dwars door de wijk op een
bestaande “fiets/wandel” verbinding naar bijvoorbeeld een school.
Door de spelvormen te koppelen aan een thema (water, historisch
aspect locatie, flora en fauna) vormen ze herkenbare linten door de
wijken.

speellint/route

grote speelzone

Grote speelzones (12 – 16/18+ jaar):
Dit zijn de grote groene plekken/parkzones in de buurt/wijk. Hier
is ruimte voor een groter aanbod aan meerdere spelvormen voor
jongeren van 12 tot 16 en 18+ jaar. Door in een grote speelzone  ook
voorzieningen voor andere leeftijdscategorieën te realiseren , neemt
de kracht van de speelzone toe. Het zijn plekken waar kinderen
zelfstandig heen kunnen gaan of onder begeleiding van een ouder.
Het betreft bovenwijkse voorzieningen met een bereik van minimaal
1.000m.
In bijlage 5 is voor ieder dorp een speelkansenkaart opgenomen.

4. Handvatten

“Speelkansenkaart”

Natuurbeleving

Beweging

Spel waarbij de natuur ervaren wordt, zoals door beleving van
de seizoenen door bloei en herfstkleuren. Ook het aantrekken
van beestjes en het zien groeien van planten in bijvoorbeeld
een boomgaard.

spelaanleidingen waarbij de nadruk ligt op
lichaamsbeweging, zoals klimmen, rennen,
fietsen.

speelvoorzieingen:
steltenpalen
spelaanleidingen:
doolhof (palen, groen) klimbomen
boomgaard
insectenhotel
wilgentunnel
boomstammen
speelheuvels
doolhof

speelvoorzieningen:
(natuurlijke) fitnesstoestellen
duikelrek
klimrek
glijbaan in heuvel
calistenics
trampolinepark
tokkelbaan
‘hamster”rad
spelaanleidingen:
stormbaan
skeelerbaan
fietsparcours
hinkelbaan
vrij balspel
crossbaan
boothcamp
freerunning
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Spelaanleidingen waarbij dingen
gemaakt
kunnen worden,
toelichting
speelkaarten
dit kan zijn van zand maar bijvoorbeeld ook van hout of ander
plantaardi materiaal
speelvoorzieningen:
waterpomp
graafmachine
spelaanleidingen:
zandbak/plek
bouwbos/boomhutbos
(houten stammen/takken)
waterspeelplek
wateroversteek
palendoolhof
bosaltaar
graffitimuur
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fantasie
spelaanleidingen waarbij het kind zich verplaatst in
de rol van iemand of iets anders zoals verkeersspel
en winkeltje spelen, maar ook sprookjesfiguren zoals
rovers en feeën.
speelvoorzieningen:
winkeltje
kasteel/fort
speelschip

spelaanleidingen:
amftitheater
thematisch speellint
belevingspad
totempalen
heksenkring van stenen
belevingsmuur
‘pompstation’(houten paal met touw)

4. Handvatten

constructief

Algemeen
Door de jaren heen zijn  verspreid over de 5
dorpen  ongeveer 150 speelplekken voorzien
van ca.  520 speeltoestellen. De speeltoestellen
in de gemeente Zuidplas vertegenwoordigen
gezamenlijk een (vervangings)waarde van circa
€ 1,9 mln.
Kosten dagelijks onderhoud en reparaties
speelvoorzieningen
De jaarlijkse kosten voor  kleine reparaties,
controle en inspectie in het kader van de
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
bedragen circa 3% van de (vervangings)waarde
van de toestellen. Dit komt neer op een bedrag
van € 57.467,- dat als klein onderhoud (KO) in de
begroting opgenomen moet worden.
Reconstructie van speelvoorzieningen
De gemiddelde levensduur van een
speeltoestel is 15 jaar. Op basis van het aantal  
speelvoorzieningen bedraagt de gemiddelde
vervangingswaarde afgerond € 127.000,- per
jaar.  Aan de hand van de jaarlijkse actualisatie
van wanneer  welke speeltoestellen vervangen
moeten worden zullen de benodigde
investeringsbedragen opgenomen worden in het  
Meerjarig Investerings Programma (MIP) bij de
begroting. De uit de investeringen voortvloeiende  
kapitaallasten  worden in de begroting verwerkt.
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Spelen
2015
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
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KO
€ 57.467,€ 57.467,€ 57.467,€ 57.467,€ 57.467,€ 57.467,€ 57.467,€ 57.467,€ 57.467,€ 57.467,-

GO
-

In onderstaande tabel staat een overzicht van de investeringen en
kapitaallasten 2018 – 2027 Speelvoorzieningen.

RECO

Spelen

€ 210.110,€ 129.935,€ 115.505,€246.675,€ 56.355,€ 114.465,€85.865,€ 102.505,€ 178.360,€ 223.145,-

2015
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

investeringsbedrag
€ 210.110,€ 129.935,€ 115.505,€ 246.675,€ 56.355,€ 114.465,€ 85.865,€ 102.505,€ 178.360,€ 223.145,-

boekwaarde
01-01
€ 0,€ 201.110,€ 317.638,€ 411.073,€ 627.978,€ 638.118,€ 702.611,€ 730.873,€  770.051,€ 878.250,-

kapitaallasten
€ 0,€ 15.821,€ 25.881,€ 34.703,€ 53.751,€ 57.629,€ 66.034,€ 72.098,€ 79.402,€ 92.591,-

5. Financiën

Op basis van het jaar van plaatsing en een levensduur van 15 jaar
is het benodigde budget voor reconstructies per jaar te bepalen. In
onderstaand overzicht zijn de onderhoudsbudgetten en investeringen
2018 – 2027 Speelvoorzieningen inzichtelijk gemaakt.

Op 28 september 2016 is door BTL Advies en de
gemeente samen met de kinderen van de kinderraad
een workshop gehouden.
Na een korte inleiding over de speelplekken binnen de
gemeente, is aan de kinderen gevraagd om hun ideale
speelplek op papier te zetten (tekst + tekeningen).
Enkele voorbeelden van spelaanleidingen dienden
daarbij als inspiratie.
In groepjes zijn diverse posters gemaakt en uiteindelijk
door een vertegenwoordiger per groep gepresenteerd.
Naast de traditionele speeltoestellen zijn ook leuke
spelaanleidingen door de kinderen bedacht, zoals
bijvoorbeeld een doolhof, ‘hamster’rad , speeleiland,
trampolinepark, wateroversteek, stormbaan, bmx baan
en een tokkelbaan tussen de bomen.
De kinderen die in de kinderraad zitten krijgen
de gelegenheid om hun plan nog een keer kort te
presenteren in de volgende kinderraadbijeenkomst en
daarnaast zal dit onderwerp ook in de klas behandeld
worden.
De ideeën van de kinderraad zijn in de schema’s van de
handvatten opgenomen.
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BIJLAGE 1 KINDERRAAD
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Inleiding

BIJLAGE 2

De werkgroep “Jongeren op straat” van de Jongerenraad Zuidplas is gevraagd advies te
geven over speelgelegenheden in Zuidplas. Zij hebben gekeken naar de diverse
elementen bij dit onderwerp. Hieronder volgen de resultaten.

Elementen
1. Het maken van een vierde leeftijdscategorie: 16+

Van: Jongerenraad Zuidplas
Aan: dhr. G.J. Rozendaal
Datum: 28 september 2016
Advies: Speelgelegenheden Zuidplas
e Jongerenraad Zuidplas is gevraagd advies te
s. Zij hebben gekeken naar de diverse
olgen de resultaten.

Inleiding

Het maken van een leeftijdscategorie van 12 t/m 18+ lijkt de werkgroep
niet logisch en gaat problemen opleveren. Jongeren van 12 tot 16 staan
namelijk anders in het leven dan jongeren van boven de 16. Daarom
adviseren wij om een extra leeftijdscategorie te creëren zodat de oudste
jongeren ook maximaal kunnen profiteren van een plek.

2. Locatie van toestellen/objecten: scheiden

De locatie van de objecten in de speellocatie moeten dusdanig worden
gescheiden dat oudere jongeren een soort “eigen plek” hebben. Veel van
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tafeltennissen
maar tegelijkertijd
hun plek te kunnen en willen ze ook niet aan
worden gesproken
door
ook aparte
als echte
tafelvoor
worden
jongere kinderen. Het beste zou zijn om een
locatie
de
gebruikt
of
als
zit
plek.
leeftijdscategorie 16+ te zoeken die enigszins afgelegen is van andere
openbare plekken. Ook is het voorstel om voor hen een hufterproof huisje
met prullenbak neer te zetten.
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BIJLAGE 3
Groenbeheerplan gemeente Zuidplas 2015-2030: Spelen en groen
Het kunnen spelen in het groen is een belangrijke gezondheids- en sociale
waarde in de openbare ruimte. Hierbij gaat het om speelgelegenheden
te bieden en in stand te houden voor onze inwoners. Het college van
B&W heeft hier de volgende ambitie over uitgesproken:
Spelen en groen
‘Waar de kwantiteit van groen afneemt, zetten we in op de kwaliteit.
Dat kan door ecologisch beheer. We betrekken onze jeugd bij
de leefomgeving, met natuurlijke speelplaatsen en ruimte voor
buitenspelen. De speelvoorzieningen verdelen we evenwichtig over de
dorpen en wijken.’
De volgende beleidslijnen worden hierbij getrokken voor spelen. Het
betreft algemene beleidslijnen die nader uitgewerkt worden in een
beheerplan Spelen:
•

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Over
het algemeen kan gesteld worden dat inwoners dit belang
onderstrepen. Het college vindt dat het kind recht heeft op een
speel- en ontmoetingsplek. Spelende kinderen zijn geen bron
van overlast maar zijn kinderen in ontwikkeling die ruimte nodig
hebben om zich te ontwikkelen. Op deze manier werken kinderen
aan hun gezondheid wat het college stimuleert door kwalitatief
goede en veilige speeltuinen aan te bieden.

•

Het huidig areaal aan speelgelegenheid wordt zo veel mogelijk
in stand gehouden. Om voor een evenwichtige verdeling van
speelgelegenheden in de wijken te zorgen wordt er naar gestreefd
om speelcirkels toe te passen met een diameter van ten minste
150 m. voor jongere kinderen. Voor oudere kinderen wordt
gestreefd speelcirkels te hanteren van ten minste 500 meter.
Hierdoor ontstaan voor iedereen in de dorpen speelplekken op
loopafstand. Voor cirkels die te veel overlap hebben wordt gekozen
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voor een uitsterfbeleid voor de plek die het minst aantrekkelijk is
als speelplek. In de afwegingen die gemaakt worden, nemen we
signalen vanuit de wijk mee. Geïnvesteerd wordt in de aan te
brengen en te handhaven speelplekken. Uiteindelijke invulling
van de speelplekken wordt gedaan in de groenstructuurplannen
en in nauwe samenwerking met de inwoners/ gebruikers van de
speelplaatsen. De benodigde financiën voor het in stand houden
van de speelplekken zijn opgenomen in het IBOR-plan.
•

Waar mogelijk streeft het college naar meer natuurlijke speelplekken.
Deze plekken worden gekenmerkt door het gebruik van natuurlijke
materialen, zoals. boomstammen, wilgenhout, stenen, zand en
water. Nadruk ligt hierbij op het aanbieden van speelaanleidingen,
waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit van het kind,
in plaats van geprogrammeerde speelobjecten (schommel, wip,
e.d.). Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind is hierbij
uitgangspunt. Hiermee wordt invulling gegeven aan duurzaamheid,
het verbinden van groen, water en spelen (multidisciplinair) en
inspelen op een trend die al lange tijd gaande is. Bij het inrichten
van speelplekken wordt een vergroting van de diversiteit aan
speelobjecten beoogt. Zo wordt bijvoorbeeld gezocht naar
voorzieningen voor 18+ toe te passen om beweging te stimuleren
(fitnessapparaten voor de buitenruimte).
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BIJLAGE 4
Bewegen

tunnelpad
touwbos(natuurlijke)
duikelrek
klimrek
glijbaan in heuvel
fietsparcours
hinkelbaan
evenwichtsbalk / boomstam

Jeugdigen 6 tot 12
rietdoolhof
crossbaan
hinkelbaan
vrij balspel
skeelerbaan
stormbaan
klimrek
duikelrek

Jongeren 12 tot 18+
avonturenparcours
boothcamp
freerunning
stormbaan
calistenics
fitnesstoestellen

Fantasie

paddestoelpad
amfitheater
belevingspad
totempalen
heksenkring van stenen
belevingsmuur
winkeltje

roverhol
amfitheater
thematisch speellint
‘pompstation’(houten paal met
touw)
kasteel/fort
speelschip

eiland
amfitheater

Constructie

bosaltaar
zandbak/plek
palendoolhof

beekoversteek
bouwbos
zandbak/plek
bouwbos (houten stammen/takken)
waterspeelplek

boomhut
waterspeelplek
bouwbos

Natuur

bloemweide
boomgaard
wilgentunnel

bloemweide
natuurbeleefpad
vogelbos
steltenpalen
insectenhotel
boomstammen
speelheuvels

bloemweide
greppelbos
boomstammen
speelheuvels
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Kinderen 0 tot 6
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BIJLAGE 5
4

Legenda
nieuw
behouden 150 m.
behouden, 150 m. / niet investeren, 300 m.
behouden, 300 m.
behouden, 1.000 m.
niet investeren

k

speelkansplek



speelroute
speelkans
speellint
Bewegen, te realiseren

Constructief, te realiseren

Fantasie, te realiseren

Natuurbeleving, te realiseren

Bernhardstraat 2

Akkerweg




De Lepelaar 5

Bewegen, aanwezig

Moerhageplantsoen

De Grutto



Fantasie, aanwezig



Papaverlaan

De Lepelaar


Natuurbeleving, aanwezig
Klaproosstraat
Pinksterbloemstraat



Rohobothplantsoen

k
k

k

k

k

k
Julianastraat
Hollevoeterlaan achter Sporthal
Rijnland

k
k
Westland

opdrachtgever
project
projectnummer

Speelruimteplan, Moerkapelle
225286

schaal

1 : 1.500

datum

28 december 2016

BTL Advies B.V.
Parklaan 1
Postbus 385
5060 AJ Oisterwijk
T: 013 - 52 99 555
F: 013 - 52 99 550
E: advies@btl.nl
www.btladvies.nl
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Gemeente Zuidplas

Legenda
nieuw
behouden 150 m.
behouden, 150 m. / niet investeren, 300 m.
behouden, 300 m.
Ooievaarsdreef

behouden, 1.000 m.



niet investeren

Klutendreef

k

speelkansplek



speelroute
speelkans



k

speellint
Park Moerhout

Bewegen, te realiseren

Zwaluwhof

k

Wulpendreef

Constructief, te realiseren

k
k

Kwikstaarthof
k

Gruttohof



Fantasie, te realiseren



k

k
Scholeksterhof

k

Natuurbeleving, te realiseren




Bewegen, aanwezig




Rozenplantsoen

Pijlkruid
Boerderijlaan

Fantasie, aanwezig




Rietgors

Natuurbeleving, aanwezig



k
k

Crocusstraat


Thorbeckeplein

Tuin van Bier

k
Wethouder Van Gentplein

Vleerplein

Dr. A. Kuyperstraat
Sportlaan 14

Nicolaas Beetslaan
Prinses Beatrixstraat
Sportlaan

opdrachtgever
project

Prinses Marijkestraat

projectnummer



IJsselerf

Gemeente Zuidplas
Speelruimteplan, Moordrecht
225286

schaal

1 : 2.200

datum

28 december 2016


Prinses Margrietstraat








BTL Advies B.V.
Parklaan 1
Postbus 385
5060 AJ Oisterwijk
T: 013 - 52 99 555
F: 013 - 52 99 550
E: advies@btl.nl
www.btladvies.nl
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Legenda
nieuw
behouden 150 m.
behouden, 150 m. / niet investeren, 300 m.
behouden, 300 m.
behouden, 1.000 m.
niet investeren

Monnikskruid

IJssellaan

k

speelkansplek



speelroute
speelkans
speellint
Bewegen, te realiseren

Takmos

Fresiaveld





Constructief, te realiseren

Fantasie, te realiseren

Waterkruid
Ereprijsveld



Natuurbeleving, te realiseren

Agora
Haakmos





Bewegen, aanwezig





Sterremos
Zilvermos

Gladioolveld

De IJsselkids

Fantasie, aanwezig

Eendendaal
Anjerveld


Margrietveld

Natuurbeleving, aanwezig


Vinkendaal


Zwanendaal
Smederijstraat





IJsermanpad

Mezendaal

Ringvaartlaan


Schoolstraat





Prins Alexanderlaan

Polderdreef 1



Veldewater

k


Kleine Vinkstraat

Kleinpolderlaan


Flevopad

Polderdreef 2

Winkelcentrum Dorrestein

opdrachtgever

Poolsezoom

project
projectnummer




Buckeburgpark

k

Europalaan

k

k

Wagnerstraat

kPortugesezoom
k
k

k
Wolga



Dinkel

Bizetpad

k

k

k
k

Hunze

k

Tiber

k
k
k
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28 december 2016

Merwede

k

k

1 : 2.500

datum

Koningin Julianastraat
Batavierlaan



k
k

schaal



Spaansezoom

k

Gemeente Zuidplas
Speelruimteplan,
IJssel Noord
225286

BTL Advies B.V.
Parklaan 1
Postbus 385
5060 AJ Oisterwijk
T: 013 - 52 99 555
F: 013 - 52 99 550
E: advies@btl.nl
www.btladvies.nl
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Gemeente Zuidplas

Moordrecht – Leefstijlkaart
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MotieAmendement
16
6
Motie
Beperken onderhoud speeltoestellen

(Onderwerp van de motie: het omlijnde deel.)

Motie van de fractie van D66
De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in openbare vergadering bijeen op 1 november 2011.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat,
¥

Het college voorstelt om structureel 35.000 euro te besparen op het onderhoud van
speelvoorzieningen.

¥

Het college aangeeft dat dit betekent dat alleen kleine goedkope reparaties nog kunnen
plaatsvinden en dat grote reparaties niet worden uitgevoerd, hetgeen leidt tot het
verwijderen van speeltoestellen.

¥

Dit betekent dat dit ook kan leiden tot het verwijderen van niet afgeschreven
speeltoestellen.

Overwegende dat,
¥

In de bezuinigingsvoorstellen relatief veel voorstellen zitten die kinderen beperken in hun
mogelijkheden zich te ontwikkelen en te kunnen spelen.

¥

Buiten kunnen spelen dichtbij huis hoort bij een gemeente om je thuis te voelen.

¥

Het op deze wijze toepassen van deze bezuiniging ertoe kan leiden dat bepaalde wijken op
korte termijn geen speeltoestellen meer op loopafstand voor kinderen beschikbaar hebben.

¥

Het de wens van de raad is te komen tot een sluitende begroting in 2012.

¥

Het mogelijk is om enigszins te besparen op speelvoorzieningen zonder dat dit ten koste
gaat van de mogelijkheid van spelen in de eigen wijk.

Draagt het college op:
¥

De bezuiniging op het onderhoud van speeltoestellen zoals nu opgenomen in de nota
takendiscussie alleen toe te passen in 2012.

¥

Een structurele aanpak te maken die leidt tot een goede verdeling van speelvoorzieningen
over de wijken in Zuidplas tegen reële kosten en dit te verwerken in de begroting 2013.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van D66,

Rik van Woudenberg

Claudia Wolff
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