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Speelruimtevisie gemeente Amersfoort
De speelruimtevisie van de gemeente Amersfoort is vertaald naar zeven spelregels 
voor goed buitenspelen. Deze regels zijn in 2017 opgesteld in samenwerking met een 
afvaardiging van enkele raadsleden en kinderen uit de gemeente. In 2019 is de speelruimte 
van Hooglanderveen getoetst aan de hand van deze spelregels. Tijdens verschillende 
wandelingen langs de speelplekken en een bewonersavond zijn bewoners (kinderen en 
volwassenen) geraadpleegd. Hieronder zijn per spelregel de belangrijkste bevindingen 
van het onderzoek terug te lezen. 

Uitvoeringsplan 2020-2023
Dit uitvoeringsplan geeft een beeld van de veranderingen op speelplekken in de 
periode 2020-2023. Aan de hand van inspectieresultaten, de speelruimtevisie en 
het participatietraject, is in kaart gebracht welke speelplekken aan herinrichting/
aanpassingen toe zijn. Per spelregel zijn aanbevelingen gedaan waar bij het uitrollen van 
het uitvoeringsplan rekening mee gehouden wordt. De aanbevelingen die betrekking 
hebben op specifieke locaties of ingrepen zijn terug te vinden op de uitvoeringskaart. De 
nummers in de tekst (#nr.) verwijzen naar deze kaart. 
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Er zijn genoeg speel- en sportplekken
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Populaire speelplekken

 

blijven bestaan

In Hooglanderveen is een tweedeling van de speelplekken aanwezig. De speelplekken 
voor de buurt zijn ruime, groene speelplekken, bijvoorbeeld locaties #14, #18 of #21. 
Hoewel deze speelplekken ruim zijn, is de speelwaarde van de toestellen beperkt.
Het merendeel van de kleine plekken ligt in de woonstraten (onder andere #07, 26, 
20) waar de vrije groene ruimte beperkt is, maar waar wel op de straat gespeeld kan 
worden.

Aan de randen van Hooglanderveen zijn diverse groenzones aanwezig, samen met 
het Malewetering Park geven zij de wijk een groen karakter. In deze zones wordt 
gespeeld in het groen en aan het water.

Aanbevelingen voor uitvoering
• De groene ruimte bij speelplekken kan beter benut worden door meer 

(uitdagende) natuurlijke speelaanleidingen aan te brengen. 
• Speelplek #90 bij de Amendijk is een goede locatie voor spelen met een 

combinatie van natuurlijke speelaanleidingen en toestellen.
• Het Malewetering Park, met daarin #14, ligt centraal in de wijk en biedt ruimte 

voor een uitdagende plek met natuurlijk spelen. Wellicht in de vorm van een 
natuurlijke speelroute door het park.

In de meeste buurten van Hooglanderveen ligt ten minste één speelplek voor de 
buurt. Alleen in het noordoosten van de wijk ontbreekt een buurtspeelplek. Hier 
liggen wel meerdere kleine speelplekken dicht bij elkaar. De meeste speelplekken  
in Hooglanderveen zijn ingericht met alleen toestellen voor de jongere doelgroep, 
hierdoor is het aanbod beperkt uitdagend. 

Tijdens de wandeling geven de kinderen aan dat het kunstgrasveld bij #22 een 
fijne plek is, al is het veld een beetje klein en zijn er geen ballenvangers. Verder 
is het sportaanbod in de wijk minimaal. De basketbalpaal bij locatie #24 wordt 
weinig gebruikt. In het zuiden van Hooglanderveen is geen sportvoorziening 
aanwezig.

 Aanbevelingen voor uitvoering
• Speeltoestellen zijn bijna uitsluitend voor jongere kinderen, waardoor niet alle 

doelgroepen worden bediend. Door het speelaanbod meer divers en uitdagend 
te maken, wordt het aantrekkelijk voor een bredere doelgroep.

• Diversiteit en kwaliteit van sportvoorzieningen verhogen. Mogelijkheid 
onderzoeken voor een multifunctionele sportplek in het zuiden van 
Hooglanderveen.

Tijdens de wandelingen hebben de kinderen aangegeven dat zij de meeste 
speelplekken saai vinden. Ze geven aan dat er voldoende speelplekken zijn, maar 
dat ze weinig van elkaar verschillen. Nu spelen sommige kinderen liever in de 
bosjes of op het voetbalveld bij #22.

De centraal gelegen speelplek #14 wordt momenteel uitgebreid, zowel de 
ontmoetingsfunctie als de speelkwaliteit worden verbeterd. Een grotere 
speelplek versterkt de populariteit en trekt levendigheid aan.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Populaire speel- en sportplekken versterken en ontwikkelen. Let daarbij op: 

uitdaging voor een brede doelgroep, vergroten verblijfs- en speelwaarde, 
stimuleren samenspel en ontmoeting. 

Bij speelplekken heb je de  ruimte om op avontuur te gaan en samen te spelen, liefst in het groen
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Speelplekken zijn goed en veilig bereikbaar

Gemeente Amersfoort laat twee keer per jaar een veiligheidsinspectie bij 
de speeltoestellen uitvoeren. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd en 
onderhoud gepleegd. 

Tijdens het participatietraject hebben bewoners aangegeven liever geen 
zandondergronden te willen in hun buurt door klachten over kattenpoep. 
In mindere mate is ook geklaagd over hondenpoep op de grasvelden bij 
speelplekken.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Het regelmatig schoonmaken van toestellen en ondergronden kan de 

aantrekkelijkheid van een speelplek verbeteren. Buurtbewoners kunnen zelf 
ook een belangrijke rol spelen bij het schoonhouden van een speelplek. 

• Waar mogelijk bij de vervangingen van de speelplekken kiezen voor een andere 
valdempende ondergrond dan zand.

Over een aantal kleine speelplekken in Hooglanderveen is tijdens het 
participatietraject aangegeven dat deze weinig worden gebruikt (#07, #08, #09) 
of te weinig uitdaging bieden of dat er behoefte is aan een andere inrichting 
zonder toestellen. Door deze kleine speelplekken anders in te richten met 
bijvoorbeeld natuurlijk spelen of als een speelpleintje, ontstaat meer variatie en 
uitdaging in de openbare speelruimte. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Het (gedeeltelijk) omvormen van kleine speelplekken met weinig speelwaarde 

die op korte afstand van een centrale plek liggen, De speelplekken inrichten 
met speelaanleidingen om zo meer variatie aan te brengen in de openbare 
speelruimte. Dit geldt bijvoorbeeld voor de plekken #07, #08 en #26. 
Bewonersinitiatief en draagvlak in de buurt kan hierbij een mooie rol spelen. 

In Hooglanderveen kunnen kinderen zich veilig verplaatsen langs brede stoepen, 
groenzones, hofjes en autoluwe straten. De Buitenveldseweg - Van Tuyllstraat 
vormt een barrière voor jongere kinderen vanwege de hoge verkeersdruk.

Een deel van de straten in Hooglanderveen bestaat uit hofjes of doodlopende 
straten, hier kan goed op straat worden gespeeld. Bij sommige wegen is slechts 
aan één kant van de weg een stoep aanwezig (De Maalderij en Lient), waardoor 
kinderen eerst de weg moeten oversteken, voordat ze gebruik kunnen maken 
van de stoep.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Door de verschillende barrières (water en wegen) is het belangrijk dat per 

buurt een uitdagende speelplek bereikbaar is (zie ook spelregel 2 en 3).
• Met de aanleg van kindvriendelijke routes kan de bereikbaarheid van centrale 

speelplekken worden verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld met speelaanleidingen 
in het groen (zie spelregel 1), pleinplakkers op de stoep of ingrepen om de 
barrières veilig over te steken.

• Bij herinrichting van centrale speel- en sportplekken is ook aan te raden om het  
thema toegankelijkheid mee te nemen.
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Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken Hooglanderveen 2020-2023

veilig bereikbaar & toegankelijk

In Hooglanderveen kan op straat worden gespeeld door de vele (korte) 
woonstraten, hofjes en woonerven. De groenstructuur van de wijk biedt veel 
speelwaarde, in de wijk is een netwerk van grasveldjes, struiken en water waar 
kinderen vrij kunnen spelen. Bij Malewetering Park worden bomen als doelpalen 
gebruikt en er zitten verschillende hutten in de hagen rondom de speelplekken. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Het aanbrengen van speelroutes met speelaanleidingen kan het spelen op 

straat en in het groen te bevorderen. Dit moet op een manier gebeuren dat 
de veiligheid niet in het geding komt.
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Herinrichting speelplekken

Periode 2022-2023
De speelwaarde van locatie #25 verhogen, 
zodat het een volwaardige speelplek voor 
de buurt wordt. Doelgroep 0-12 jaar.
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Hooglanderveen

In 2020
uitgevoerd

Periode 2020-2021
Op deze locatie staat een uitdagend toestel. 
Kan gelijkwaardig worden heringericht. 
Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2020
Locaties 14 en 15 worden in één traject opgepakt om zo de speelwaarde van het 
Malewetering Park te verhogen. Locatie 15 wordt omgevormd. In 2019 wordt het plan 
gemaakt, in 2020 volgt de uitvoering. Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2020-2021
Speelwaarde van de speelplek verhogen 
door toevoegen natuurlijk spelen. Locatie 
leent zich er goed voor. Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2022-2023
Locatie #24 wordt omgevormd tot alleen 
een sportplek, combinatie toestel mogelijk 
hergebruiken. Doelgroep 7-18 jaar. 

Periode 2020-2021
Speelwaarde van de speelplek verhogen 
door toevoegen natuurlijk spelen of 
toestellen, kan speelplek voor de buurt 
vormen. Doelgroep 0-12 jaar.

  Trijntje Priempad   Amendijk

  Eindweg   Hendrik v. d. Heuvellaan   Daan Brouwerlaan

21 90

11 14 15

Periode 2020-2021
#23 staat momenteel leeg, weer eenvoudig 
herinrichten als klein speelplekje.
Doelgroep 0-6 jaar. 

(her)inrichten speelplek

omvormen groen

Uitvoering 2020-2023

losse impulsen: 

omvormen speelpleintje

-

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

Omvormplek (na 2023) 
Speeltoestellen worden t.z.t.
niet meer vervangen. nr.

Plekken worden in
één traject aangepakt 

S

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

nr. Speelplekken met beperkte 
speelwaarde

VV
TV

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje     schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

spoorweg

spoorwegspoorweg

Overige voorzieningen:

sportclubsVV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

natuurlijke speelplek

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

    schoolplein, in eigen beheerS

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:
Losse impulsen, korte termijn

(Her)inrichting 
speel- en sportplekken 
Wanneer een speelplek (op)nieuw 
wordt ingericht, wordt de buurt 
uitgenodigd om mee te denken 
over de inrichting. De meeste 
speelplekken met speeltoestellen 
worden ingericht voor een periode 
van 10 tot 15 jaar. 

Losse impulsen
Om de speelruimte uitdagender 
te maken worden op de korte 
termijn impulsen voorgesteld. Deze 
impulsen staan los van de reguliere 
vervangingen van toestellen/
herinrichting, maar kunnen ook 
gelijktijdig worden opgepakt.

Van Beeklaan 
24 

& 25  De Maalderij23
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Omvormen: speelpleintje Omvormen: groen

Periode 2022-2023
Omvormen tot speelpleintje en 
ontmoetingsplek zonder toestellen. 
Doelgroep 0-6 jaar 

Periode 2022-2023
Omvormen tot speelpleintje zonder 
toestellen. Spelen met toestellen kan in het 
naastgelegen parkje (#90). 
Doelgroep 0-6 jaar 

Periode 2022-2023
Omvormen tot speelpleintje en 
ontmoetingsplek zonder toestellen. 
Doelgroep 0-6 jaar 

Periode 2022-2023
Omvormen tot een natuurlijke speelplek en 
ontmoetingsplek. Herinrichting in overleg 
met omwonendend. Doelgroep 0-6 jaar 

  Broodheuvel

  Broodheuvel

  Brink

  Gagelgat07

08

26

09

Omvorming/ Omvormplek
groen of speelpleintje
Op deze plekken worden de 
speeltoestellen op termijn 
verwijderd. Buurtbewoners  
kunnen  een initiatief indienen  
om de plek in te richten als 
speelpleintje en/of natuurlijke 
speelplek met speelaanleidingen, 
zonder toestellen. Zie de 
voorbeelden op de volgende 
pagina. 

(her)inrichten speelplek

omvormen groen

Uitvoering 2019-2023

losse impulsen: 

omvormen speelpleintje

-

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

Omvormplek (na 2023) 
Speeltoestellen worden t.z.t.
niet meer vervangen. nr.

S

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

nr. Speelplekken met beperkte 
speelwaarde

VV
TV

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje     schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

spoorweg

spoorwegspoorweg

Overige voorzieningen:

sportclubsVV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

natuurlijke speelplek

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

    schoolplein, in eigen beheerS

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:
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Hooglanderveen

In 2020
uitgevoerd

(her)inrichten speelplek

omvormen groen

Uitvoering 2020-2023

losse impulsen: 

omvormen speelpleintje

-

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

Omvormplek (na 2023) 
Speeltoestellen worden t.z.t.
niet meer vervangen. nr.

Plekken worden in
één traject aangepakt 

S

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

nr. Speelplekken met beperkte 
speelwaarde

VV
TV

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje     schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

spoorweg

spoorwegspoorweg

Overige voorzieningen:

sportclubsVV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

natuurlijke speelplek

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

    schoolplein, in eigen beheerS

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:



Stad met een hart

CONCEPT
Uitvoeringsplan speelplekken Hooglanderveen 2020-2023
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Inspiratiebeelden 
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Inspiratiebeelden 
Inrichtingsvoorbeelden speelpleintje Inrichtingsvoorbeelden natuurlijk spelen 

Inspiratiebeelden voor omvorming en impulsen op speelplekken

Een speelplek inrichten hoeft niet altijd (alleen) met speeltoestellen. Met speelaanleidingen 
kan op een speelse manier meer uitdaging aan de openbare ruimte en bestaande speelplekken 
worden toegevoegd. Speelaanleidingen op op de stenen zijn onderhoudsvriendelijk en gaan lange 
tijd mee. Natuurlijke speelaanleidingen kunnen het natuurlijke karakter van een plek of gebied 
versterken en hebben iets meer onderhoud nodig, afhankelijk van het materiaal. Combinaties van 
speelpleintjes en natuurlijk spelen zijn uiteraard ook mogelijk! Bij het omvormen van speelplekken 
of het toevoegen van impulsen op speelplekken kunnen deze inspiratiebeelden worden gebruikt. 
Beide vormen lenen zich goed voor toepassing bij buurtinitiatieven en zelfbeheer door bewoners.


