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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 Randenbroek 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. 

22  

tot 12 jaar: max. 5 minuten lopen

vanaf 12 jaar: max. 15 minuten lopen

#

Er zijn genoeg speel- en sportplekken

 

33

Populaire speelplekken

 

blijven bestaan

In Randenbroek zijn de meeste speelplekken ruim opgezet. Veel buurten 
hebben brede stoepen en een groen karakter (veel grasvelden en bomen). Uit 
het participatietraject is naar voren gekomen dat deze beschikbare (groene) 
ruimte weinig wordt gebruikt om te spelen. Grasvelden, ook op speelplekken, 
worden snel drassig , wat het spelen in het groen minder aantrekkelijk maakt. 
Aan de oostkant van Randenbroek liggen twee parken met veel openbare 
groene ruimte. In dit gebied ligt een grote natuurspeelplaats (#25). Ook op 
twee andere speelplekken in Randenbroek zijn natuurlijke speelelementen 
toegepast (#08, #22). 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Door het vergroenen van bestaande speelplekken en het omvormen van 

speelplekken tot natuurlijke speelruimte wordt ander spel gestimuleerd  
( locaties #12  en 14). 

• Met het aanbrengen van (natuurlijke) speelaanleidingen, bijvoorbeeld als 
een groene route door de wijk, wordt het uitdagender om de groene ruimte 
te gebruiken voor spel. Een geschikte locatie hiervoor is bijvoorbeeld de 
groenstrook aan de Haydnstraat / Ravelplantsoen (rondom locaties #26 en 
#27 en richting locatie #29). 

Randenbroek heeft een gunstige verdeling van de speel- en sportplekken over 
de wijk. Centraal liggen een aantal grote, aantrekkelijke voorzieningen en in de 
verschillende buurten liggen kleinere plekken. Een aantal speelplekken bieden 
weinig uitdaging voor de doelgroep 6+ (bijvoorbeeld locaties #01, #02, #012). 
Tijdens het participatietraject geven kinderen en buurtbewoners aan dat zij 
deze plekken daarom weinig gebruiken. Zij hebben behoefte aan speelplekken 
met meer uitdaging voor de doelgroep 0-12 jaar. Kinderen wensen meer 
schommels in de wijk. Door bewoners is bij locatie #08 aangegeven dat 
inrichting met enkel natuurlijke speelaanleidingen weinig speelwaarde biedt. 
Het sportaanbod in deze wijk bestaat vooral uit trapveldjes. Bij locatie #23 is een 
sportkooi aanwezig en op locatie #06 is een (kleine) skatevoorziening. Aan de 
westkant van Randenbroek  geven bewoners aan dat zij een trapveldje missen. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Tijdens een herinrichting of een impuls op speelplekken meer inzetten op 

de doelgroep 6+. Het toevoegen van extra speeluitdaging zoals bijvoorbeeld 
schommels en (hoge) duikel-/ klimtoestellen of toevoeging van sport en 
(natuurlijke) speelaanleidingen, kan het gebruik van speelplekken vergroten  
(zie uitvoeringskaart voor de impulsen en herinrichtingen 2019 t/m 2023) 

• Een speelimpuls toevoegen op locatie #08 ter vergroting van de speelwaarde.
• Het toevoegen van een kleine voetbalvoorzieningen  op een van de 

speelplekken ten westen van de gracht. (voorstel #03, wens van de buurt)
• Onderzoeken of ruimte / behoefte aanwezig is voor een uitgebreider 

sportaanbod. Bijvoorbeeld uitbreiding van locatie #23, 06 of 07 met 
basketbal, fitness of calisthenics. Op deze manier ontstaat een divers 
sportaanbod in de wijk. 

De speelplekken bij het Klokhuis (#22), aan de Verdistraat (#23) zijn erg in trek 
bij ouders en kinderen, blijkt uit het participatietraject. Ook de speelplekken 
in Park Randenbroek en Stadspark Elisabeth Groen (#13 en 25) worden 
genoemd als leuke uitdagende plekken. In het noorden van Randenbroek 
wordt speelplek #03 goed bespeeld door jongere kinderen. Oudere kinderen 
gaan naar speelplek #05 of sporten bij #07.  In het zuiden van de wijk gaan 
kinderen vaak naar #23 of #22 om te spelen. In het midden van Randenbroek 
is geen duidelijk aanwijsbare populaire speelplek. De plekken zijn ingericht 
met gelijksoortige toestellen. Kinderen geven aan vooral op hun ‘eigen’ plek 
te spelen. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Bij herinrichting van centrale en populaire speelplekken kan worden gelet 

op: een uitdagende inrichting voor een brede doelgroep en de stimulering 
van samenspel, zitplekken en schaduw ter vergroting van de verblijfswaarde 
en ontmoeting. Het toevoegen van speelaanleidingen kan een extra 
speeluitdaging bieden. 

• Door het variëren in speelaanbod tussen speelplekken worden kinderen 
gestimuleerd om op pad te gaan in hun buurt. 

Bij speelplekken heb je de  ruimte om op avontuur te gaan en samen te spelen, liefst in het groen
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55 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 Randenbroek zijn over het algemeen 
schoon, heel en veilig.

Op een aantal speelplekken zijn toestellen verouderd, maar nog wel in 
voldoende goede staat. Vanuit het participatietraject is wel aangegeven dat 
veel speelplekken op gras erg drassig worden bij nat weer en dan minder 
worden gebruikt. 

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.

• Rekening houden met ‘wateroverlast’ als speelplekken opnieuw worden 
ingericht. Zo mogelijk het probleem verhelpen, of het water zo benutten 
dat het extra speelwaarde aan de plek toegevoegd (bijvoorbeeld stapstenen 
door het gras/water of een slingertouw). 

Bij de eerdere spelregels is aangegeven dat de buurten in Randenbroek 
ruim zijn opgezet en hebben veel groene tussenruimtes. Kinderen hebben 
hierdoor de wel de gelegenheid om in het groen te spelen, maar uit het 
participatietraject blijkt dat kinderen deze groene ruimtes niet veel gebruiken. 
Ook zorgen de verschillende barrières in de wijk ervoor dat kinderen tot 
een jaar of negen zijn aangewezen zijn op spelen in hun eigen buurt. Bij de 
hoogbouw ten oosten van de Randenbroekerweg is ruimte om te spelen in de 
groene ruimtes tussen de flats, maar moeten kinderen ook rekening houden 
met autoverkeer en (onoverzichtelijke) parkeerhavens.

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

straat en in het groen te bevorderen.
• Bij herinrichtingen van speelplekken ook kijken naar het gebruik en de 

toegevoegde waarde van de omgeving van de speelplek.  Door bijvoorbeeld 
het plaatsen van natuurlijke speelaanleidingen of pleinplakkers kan de route 
naar de speelplek worden aangeduid. 

In Randenbroek liggen een aantal speelplekken die beperkt uitdaging bieden 
en daardoor weinig gebruikt worden. Het gaat om locaties die dicht bij andere 
(grotere) speelplekken liggen; #01, 14 en 20. Door deze plekken anders en 
zonder speeltoestellen in te richten, bijvoorbeeld met natuurlijk spelen of als 
een speelpleintje, ontstaat variatie en diversiteit in de speelruimte.

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

hebben of op steenworp afstand van een centrale plek liggen.  Het gaat 
om  locaties #01, #14 en #20, maar op verzoek van bewoners kunnen ook 
andere speelplekken (gedeeltelijk) worden omgevormd.

  66 Spelen kan

 

overal!

De wijk Randenbroek wordt omringd door harde barrières; hoofdwegen 
en water. Binnen de wijk zijn vooral de Ringweg Randenbroek, de 
Heiligenbergerweg en de Randenbroekerweg barrières die kinderen tot een 
jaar of 6 niet zelfstandig mogen oversteken. In het zuiden van Randenbroek 
zijn de verschillende speelplekken met elkaar verbonden door de 
groenstroken. De Verdistraat is wel een barrière. In het midden en noorden 
van Randenbroek verbinden de brede stoepen de verschillende speelplekken 
tussen de hoogbouw en woonbuurten. De inrichting van de speelplekken is 
op dit moment nog niet afgestemd op mensen 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 en 3).

• Het bevorderen van de bereikbaarheid van de centrale/populaire 
speelplekken (#03, 15, 22, 23, 27) door de aanleg van kindvriendelijke 
routes. Dit kunnen speelaanleidingen in het groen zijn (zie spelregel 1), 
pleinplakkers op de stoep of ingrepen om de barrières te beslechten.

• Bij herinrichting van de centrale buurtspeelplekken het thema 
toegankelijkheid meenemen, vooral wanneer deze behoefte aanwezig 
is vanuit de buurt.  Wijkspeelplek #13 wordt aangepast voor een betere 
toegankelijkheid voor mensen met een handicap. 

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken Randenbroek 2019-2023

veilig bereikbaar & toegankelijk
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Herinrichting speelplek

Periode 2019-2020
Herinrichten  en verbinden met locatie 01. 
Doelgroep 0-6 jaar. 

Periode 2021-2023
Gelijkwaardig herinrichten, dan ook 
een speeltoestel plaatsen voor jongere 
kinderen. Doelgroep 0-12 jaar.

Inrichten, verwacht 2020-2021
Tegenover locatie 09 vindt een nieuwbouw-
project plaats. Onderdeel van dit project is 
een nieuwe speelvoorziening. Speelplek 09 
wordt t.z.t. opgeheven. Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2021-2023
Herinrichten als speelplek en 
ontmoetingsplek. Leent zich goed voor 
ontmoeting door centrale ligging. Rekening 
houden met terreinomstandigheden; gras 
vaak drassig. Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2021-2023
Herinrichten en de ruimte benutten voor 
een impuls met natuurlijk spelen voor meer 
speeldiversiteit in de wijk. 
Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2019-2020
Herinrichten als speelplek voor de direct 
omwonenden, uitbreiden met een impuls 
speelpleintje. Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2019-2020
Herinrichten als speelplek voor de direct 
omwonenden. De ruimte is zeer geschikt 
voor een impuls met speelaanleidingen en 
een inrichting als speelpleintje.
Doelgroep 0-6 jaar.
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 Matthijs Vermeulenstraat
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Opheffen locatie

Opheffen in 2020-2021
Speelplek opheffen. Aan de andere kant 
van de straat wordt een nieuwe speelplek 
ontwikkeld. Metalen toestel eventueel 
hergebruiken.

 Bachweg 21-2709

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

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

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:

skaten tafeltennis
volleybal

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:

(her)inrichten speelplek

omvormen groen

Uitvoering 2019-2023

losse impulsen: 

omvormen speelpleintje

-

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

opheffen loca�e- nr.

(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. 

N1

Inrichting speelplek
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Omvormen speelpleintje

Periode 2019-2020
Enkele veerwip wordt verwijderd. Bij 
buurtinitiatief omvormen tot speelpleintje/  
-route richting locatie 02. 
Doelgroep 0-6 jaar.

Periode 2019-2020
Op de korte termijn een pleinimpuls geven. 
Onderzoeken mogelijkheid voor toevoeging 
van een kleine voetbalvoorziening (panna/
voetbalpaaltjes). Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2019-2020
Speelwaarde en gebruik verhogen door het 
plaatsen van dichte doeltjes.  Doelgroep 
6-12 jaar.

Periode 2021-2023
Toestel verwijderen. Bij buurtinitiatief 
omvormen tot speelpleintje. 
Doelgroep 0-6 jaar.

Periode 2019-2020
Speelwaarde verhogen door toevoeging 
van  speeltoestel en/of natuurlijk spelen. 
Doelgroep 0-6jaar.

Periode 2019-2020
Groene ruimte rondom speelplek een 
impuls geven door toevoeging van 
natuurlijke speelaanleidingen. Aandacht 
voor ontmoeting  tussen bewoners  op en 
rondom de speelplek.

2019
Impuls met speeltoestellen. De nieuwe 
toestellen dragen bij aan toegankelijkheid 
voor gehandicapten. 

  De Vlijtstraat

  Eskadronplein

  Haydnstraat trapveld
  Ringweg Randenbroek 74

  Catharina van Rennespad

  Haydnstraat speelplek

  Park Randenbroek
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Omvormen groen

Periode 2019-2020
Enkele veerwip wordt verwijderd.  speelplek 
bij buurtinitiatief omvormen met natuurlijke 
speelaanleidingen. Doelgroep 0-6 jaar.

 Mozartweg 23-2914 

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. 

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

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

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:

skaten tafeltennis
volleybal

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:

Losse impulsen, korte termijn

(her)inrichten speelplek

omvormen groen

Uitvoering 2019-2023

losse impulsen: 

omvormen speelpleintje

-

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

opheffen loca�e- nr.

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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Stad met een hart

Uitvoeringsplan speelplekken Randenbroek 2019-2023
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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 wor-
den toegevoegd. Speelaanleidingen op de stenen zijn onderhoudsvriendelijk en gaan lange tijd 
mee. Natuurlijke speelaanleidingen kunnen het natuurlijke karakter van een plek of gebied verster-
ken en hebben iets meer onderhoud nodig, afhankelijk van het materiaal. Combinaties van speel-
pleintjes en natuurlijk spelen zijn uiteraard ook mogelijk! Bij het omvormen van speelplekken of 
het toevoegen van impulsen op speelplekken kunnen deze inspiratiebeelden worden gebruikt. Bei-
de vormen lenen zich goed voor toepassing bij buurtinitiatieven en zelfbeheer door bewoners.
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