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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 het Leusderkwartier 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/
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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tot 12 jaar: max. 5 minuten lopen

vanaf 12 jaar: max. 15 minuten lopen

#

Er zijn genoeg speel- en sportplekken
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Populaire speelplekken

 

blijven bestaan

Aan de zuidkant van het Leusderkwartier is ruimte om op avontuur te gaan in 
het Nimmerdor Bosgebied (#08). Tussen de galerijflats bij de Réaumurstraat 
(#07) is ook groene ruimte om vrij te spelen. Bovenin de wijk is de ruimte 
beperkter om vrij in het groen te spelen, de wijk is hier redelijk dicht bebouwd.

Tijdens het participatietraject hebben volwassenen de wens geuit om de 
speelplek aan de Govert Flinckstraat (#03) te vergroenen. Zodat er tijdens 
warme zomerdagen ook gespeeld kan worden.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Door het vergroenen van bestaande speelplekken worden deze meer 

klimaatbestendig en daarmee beter bespeelbaar in de volle zon (#03).
• Door het toevoegen van natuurlijke speelaanleidingen aan bestaande 

speelplekken wordt de groene ruimte beter benut voor het spelen en wordt 
ander spel gestimuleerd (#07). 

De speel- en sportvoorzieningen in het Leusderkwartier liggen voornamelijk 
in de oostelijke helft van de wijk. In deze helft liggende de buurtspeelplekken 
goed verspreid. 
In de westelijke helft van de wijk is één buurtspeelplek aanwezig, in dit gedeelte 
is niet in elke buurt een speelplek aanwezig. Vanuit bewoners is wel de wens 
geuit voor een speelvoorziening in het zuidwesten van de wijk.

Tijdens de wandelingen hebben de kinderen aangegeven dat zij graag een 
(mand)schommel in de wijk willen. Daarnaast hebben zij aangegeven weinig te 
spelen op de kleinere speelplekken in de wijk. Onder andere doordat ze weinig 
uitdaging bieden voor de doelgroep 6+ (#01), vanwege het type speeltoestellen 
(#03) en de ondergrond niet geschikt zijn (#06). 

Aanbevelingen voor uitvoering
• De mogelijkheden en behoeftes onderzoeken voor een nieuwe 

speelvoorzieningen in het zuidwesten van het Leusderkwartier. Een 
voorziening in deze buurt zal de spreiding van de speelplekken verbeteren. 

De speelplek bij de Miereveldstraat (#02), het schoolplein van de Bilalschool 
en de speelplek aan de Réaumurstraat (#07) worden door de kinderen van de 
wandeling als aantrekkelijk ervaren.

In het westen ligt een nieuwe speelplek aan de Marconistraat (#04), deze 
wordt goed bespeeld door jongere kinderen. 

 Aanbevelingen voor uitvoering
• Buurtplekken behouden en versterken bij herinrichting (brede doelgroep, 

vergroten verblijfs- en speelwaarde) door toepassen van zitmogelijkheden en 
toestellen die samenspel stimuleren. Het toevoegen van speelaanleidingen  
(natuurlijk spelen of pleinspel) kan extra speelwaarde bieden.

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 het Leusderkwartier zijn over het 
algemeen schoon, heel en veilig. Met uitzondering van de speelplek aan de 
Fahrenheidstraat (#06), bewoners klagen hier over kattenontlasting in het 
valzand.

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.

• De speelplek op de Fahrenheidstraat (#06) wordt binnenkort opgepakt. 
Deze zal omgevormd worden tot een sociale buurttuin, hiermee is het 
probleem van de vervuilde valondergrond verholpen. 

De wijk in het Leusderkwartier heeft niet zoveel vrije speelruimte, door de 
dichte bebouwing is er weinig speling. Daarom zijn de speelplekken extra 
belangrijk. Tussen de galerijflats aan de Réaumurstraat is wel wat vrije ruimte  
maar dit is erg gecentreerd en ligt aan de speelplek (#07).

Aanbevelingen voor uitvoering
• Het aanbrengen van speelroutes en speelaanleidingen om het spelen op 

straat te bevorderen.
• Bij herinrichtingen van speelplekken de directe omgeving ook meenemen, 

Dit kan van toegevoegde waarde zijn door bijvoorbeeld ruimte te bieden 
voor vrij spel of door het aanbrengen van natuurlijke speelaanleidingen of 
pleinplakkers.

Het aantal speelplekken in Leusderkwartier is laag. Speelplekken die beperkt zijn in 
formaat en speelwaarde behouden daarom ook hun toestellen. Uitzondering hierop 
is locatie #06, bewoners geven aan dat deze niet veel wordt gebruikt. Daarnaast 
heeft de Bilalschool sinds kort een openbaar speelplein, kinderen kunnen daar naar 
toe om te spelen. Door deze locatie anders in te richten, met bijvoorbeeld natuurlijk 
spelen, ontstaat meer variatie en uitdaging in de openbare speelruimte.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Het omvormen van kleine speelplekken die een beperkte speelwaarde 

hebben of op steenworp afstand van een grotere speelplek liggen.  Het 
gaat om de speelplek aan de Fahrenheitstraat (#06), deze zal worden 
omgevormd tot  centrale buurttuin.

 6 Spelen kan

 

overal!

Aan de randen van het Leusderkwartier bevinden zich harde barrières 
(Leusderweg, Kersenbaan en een spoorweg). Binnen de wijk zijn vooral de 
Woestijgerweg en de Everard Meysterweg drukke wegen die een barrière 
vormen voor jongere kinderen. Kinderen kunnen zich via de stoepen prima 
verplaatsen in de wijk.

De huidige inrichting van de speelplekken is op de meeste locaties niet 
aangepast op inwoners met een handicap.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Door de verschillende barrières is het belangrijk dat per buurt een 

uitdagende speelplek wordt aangeboden voor de doelgroep 0-12 jaar  (zie 
ook spelregel 2).

• Bij herinrichting van de centrale speel- en sportplekken het thema 
toegankelijkheid meenemen, vooral wanneer deze behoefte aanwezig is 
vanuit de buurt. 

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken Leusderkwartier 2019-2023

veilig bereikbaar & toegankelijk
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Herinrichting speelplek 

Uitvoeringsplan speelplekken Leusderkwartier 2019-2023

Periode 2022-2023
Herinrichten en vergroenen. 
Doelgroep 0-12 jaar. 
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Uitvoering 2019-2023

losse impulsen: 

omvormen speelpleintje

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

(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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Omvormen groen

Periode 2020-2021
Speelplek omvormen tot sociale buurttuin 
vanuit buurtinitatief.
Doelgroep n.v.t.

 Fahrenheitstraat06 

Periode 2019-2020
Een uitdagend (sport)toestel aan de 
speelplek toevoegen, voor de oudere 
kinderen. Mogelijk kan het bestaande 
voetbalveld van gras worden omgevormd 
tot een kunstgras sportveld. Toevoeging 
natuurlijke speelaanleidingen. Doelgroep 
0-12 jaar.

  Reamurstraat07

Losse impulsen, korte termijn
Omvormen 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. 

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.
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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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