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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 raadsleden en kinderen uit de gemeente. In 2018 is de speelruimte 
van De Kruiskamp 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 2019-2023
Dit uitvoeringsplan geeft een beeld van de veranderingen op speelplekken in de 
periode 2019-2023. Aan de hand van inspectieresultaten, de speelruimtevisie en 
het participatietraject, is in kaart gebracht welke speelplekken aan herinrichting/
verandering 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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tot 12 jaar: max. 5 minuten lopen

vanaf 12 jaar: max. 15 minuten lopen
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Er zijn genoeg speel- en sportplekken
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Populaire speelplekken

 

blijven bestaan

Op verschillende speelplekken in De Kruiskamp is veel vrije ruimte aanwezig 
voor eigen spel. Voorbeelden hiervan zijn James Cookstraat (#01), Van 
Randwijcklaan (#07), Banckertstraat (#08) en Crijnssenstraat (#09). Alleen bij 
locatie #08 is het groen ook al zodanig ingericht dat het avontuurlijk spelen 
wordt aangemoedigd. 

Ondanks dat De Kruiskamp voornamelijk uit rechte woonblokken bestaat, is in 
de woonbuurten zelf ook ruimte aanwezig om te spelen. Veel straatprofielen 
zijn (gedeeltelijk) breed opgezet, waardoor grasveldjes of brede stoepen 
aanwezig zijn. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• De ruimte in het groen kan beter benut worden door meer (uitdagende) 

natuurlijke speelaanleidingen te plaatsen. Vooral speelplekken #01 en #09 
lenen zich goed als locatie voor een aanvulling met natuurlijk spelen.

De verdeling van speelplekken in De Kruiskamp is gelijkmatig. In elke buurt is 
wel een centrale speelplek aanwezig. In het gebied tussen de Liendertseweg 
en de Van Randwijcklaan ligt één centrale voorziening en twee kleine 
speelplekken. 

Verspreid over de wijk liggen diverse, goede sportvoorzieningen/ 
jongerenvoorzieningen; sportkooien, fitness op twee locaties en een JOP.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Rekening houden met de diversiteit aan bewoners/doelgroepen in de 

verschillende buurten bij de ontwikkeling van speel- en sportvoorzieningen. 
• Centrale buurtspeelplekken aantrekkelijker maken voor een bredere 

doelgroep, door meer in te zetten op natuurlijk spelen.

De grote speelplekken in De Kruiskamp zijn populair. Deels te verklaren door 
de ligging bij basisscholen en deels te verklaren door de goede speel- en 
sportvoorzieningen. Het gaat onder ander om locaties #01, #04 en #08.

Locatie 02 en in minder mate #03 zijn enigszins verouderd. Beide plekken 
worden komende jaren vernieuwd. Bij locatie 07 is het speelaanbod vooral 
gericht op jonge kinderen, het speelaanbod kan hier uitdagender.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Centrale speel- en sportplekken behouden en versterken; 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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5 Speelplekken zijn veilig en schoon
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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. De speelplekken in De Kruiskamp zijn over het 
algemeen schoon, heel en veilig. 

Op verschillende plekken wordt overlast ervaren door hondenpoep. Dit geldt 
onder ander voor locatie de James Cookstraat. Wellicht kan dit probleem 
door bordjes en een duidelijke afbakening met vergroening of een andere 
inrichting grotendeels worden verholpen.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Onderzoeken wat de mogelijkheden om de hondenoverlast bij locatie 01 te 

verminderen. Bijvoorbeeld, een afscheiding van hek/haag of borden.

De grasvelden rondom de portiekflats aan de Vasco Da Gamastraat zijn goede 
speelruimtes. Verspreid over heel De Kruiskamp zijn bespeelbare stoepen en 
grasvelden aanwezig. Wel zijn er diverse hoofdwegen en doorgaande wegen 
met veel autoverkeer. Deze wegen vormen barrières waardoor kinderen wel 
vrij door de eigen buurt kunnen verplaatsen en spelen, maar niet van de ene 
naar de andere buurt mogen of kunnen.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Door het aanbrengen van speelaanleidingen kan de openbare ruimte 

bespeelbaarder worden gemaakt.

In De Kruiskamp zijn drie kleine speelplekjes aanwezig, de rest zijn 
buurtspeelplekken. Locatie #10 is weinig uitdagend ingericht en ligt nabij 
grote speelplekken #08 en 09.

Op de grotere buurtspeelplekken is voldoende ruimte om meer diversiteit 
aan te brengen in het speelaanbod. Geadviseerd wordt om verschillende 
speelplekken uit te breiden met natuurlijk spelen of speelpleintjes. De 
speelplekken kunnen ook uitgebreid worden met een extra buurtfunctie 
(moestuin, BBQ of ontmoeting). 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Omvormen van locatie #10 naar een natuurspeelplek zonder toestellen
• Speelplekken #06 en #09 een impuls geven met natuurlijk spelen of een 

speelpleintje. Op initiatief van de buurt kunnen ook andere functies aan de 
plekken worden toegevoegd. 

Spelen kan

 

overal!

Binnen de wijk zijn vooral de Liendertseweg en de Van Randwijcklaan harde 
barrières die jonge kinderen niet zelfstandig mogen oversteken. Op wegen 
als de Columbusweg, Kruiskamp en Evertsenstraat rijdt ook veel autoverkeer. 
Binnen deze barrières liggen echter wel voorzieningen voor alle leeftijden. De 
straten zijn recht en overzichtelijk, het merendeel van de speelplekken wordt 
met elkaar verbonden door brede stoepen, grasvelden en achterpaden.

De toegankelijkheid voor inwoners met een handicap is op de centrale 
speelplekken wisselend. Locaties #03 t/m 06 en 09 zijn door vaste ondergrond 
toegankelijker dan zandspeelplekken. De toestellen die er staan, zijn wisselend 
toegankelijk.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Bij herinrichting van de centrale speel- en sportplekken het thema 

toegankelijkheid meenemen, vooral wanneer deze behoefte aanwezig 
is. Speelplekken kunnen getoetst worden door De Speeltuinbende, een 
stichting die adviseert over aanpassingen aan speelplekken voor kinderen 
met een beperking.

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken De Kruiskamp 2019-2023

veilig bereikbaar & toegankelijk
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Herinrichting 

Uitvoeringsplan speelplekken De Kruiskamp 2019-2023

In 2019
Samen met bewoners is een ontwerp 
gemaakt voor de nieuwe speelplek. 
Uitvoering in 2019. Doelgroep 0-12 jaar. 

Verwacht in 2019-2023
De buurt rondom de speelplek ondergaat 
een vernieuwing, de speel- en sportplek 
wordt hierin meegenomen. 
Doelgroep 0-18 jaar.

 Cartier- en Carbotstraat

 Vasco da Gamastraat
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(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. 
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Periode 2020-2021
De speelplek wordt veel gebruikt, ook door 
naastgelegen scholen. Impuls met natuurlijk 
spelen. Rekening houden met hondenpoep 
probleem. Doelgroep 0-18 jaar. 

Periode 2020-2021
Impuls door de speelplek te vergroenen 
en door er een leuker speelpleintje van te 
maken. Aspect van (verkeers-)veiligheid 
meenemen. Doelgroep 0-12 jaar. 

Periode 2020-2024
Sportimpuls door het veld aan te passen. 
Sporten over de dwarsrichting van het veld 
ook mogelijk maken. Mogelijkheid voor 
tennisvoorziening onderzoeken.

Periode 2019-2020
Impuls door combinatie met spelen op 
de boulevard en op de stoep. Mogelijk 
impuls natuurlijk spelen met groen en een 
klimboom.

  James Cookstraat   De Keyserstraat

  Van Randwijcklaan   Crijnssenstraat

01 06

04 09

Omvorming

Periode 2021-2023
Wanneer de toestellen op zijn, de speelplek 
omvormen naar een natuurlijk spelplekje 
zonder speeltoestellen. Doelgroep 0-6 jaar. 

 Van Nesstraat10

Omvorming 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. 

herinrichten speelplek

omvormen groen

Legenda uitvoering

omvormen speelpleintje

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

losse impulsen: 

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:

sportclubs

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

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.
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nr.
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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:
openbaar schoolplein S

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen
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Impuls:

Impuls:

Impuls

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.
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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 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.
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