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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 Schuilenburg getoetst aan de hand van deze spelregels. Tijdens verschillende 
wandelingen langs de speelplekken, een koffieochtend 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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Er zijn genoeg speel- en sportplekken
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Populaire speelplekken

 

blijven bestaan

De kleine speelplekken tussen de hoogbouw (#01, 03, 05) bieden minimale 
speelwaarde (enkel toestellen voor de jongste kinderen), maar hebben wel 
veel vrije groene speelruimte. Hier en daar zijn natuurlijke speelaanleidingen 
aangebracht. Het park aan de oostkant van Schuilenburg biedt veel ruimte voor 
avontuurlijk spelen in het groen. Wel is het gebied erg nat, wat het spelen minder 
aantrekkelijk maakt. 

Tijdens het participatietraject geven kinderen aan dat zij hier niet in de bosjes 
en op het gras spelen omdat er hondenpoep ligt en uit angst voor loslopende 
honden (het park is volgens de hondenkaart losloopgebied). 

Aan de westkant van de Operaweg is op de centrale speelplek (#09) veel vrije 
ruimte, in de rest van deze buurt is de vrije speelruimte beperkter. In Schuilenburg 
zuid ligt een ruime groengordel waar gespeeld kan worden.

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

(uitdagende) natuurlijke speelaanleidingen te plaatsen. Vooral speelplek #09 
leent zich goed als locatie voor een aanvulling met natuurlijk spelen.

• De groengordel in Schuilenburg zuid, kan ook meer benut worden als informele 
speelruimte door het plaatsen van natuurlijke speelaanleidingen (#N3). 

In het oosten van Schuilenburg liggen meerdere speelplekken. Op de vier kleinere 
plekken (#01, 02 03, 05) is de speeluitdaging voor de doelgroep 6+ minimaal. 
Wel heeft deze buurt een goede centrale speelplek (#07, schoolplein), een 
aanvullende speelplek/speelplein (#06) en een sportkooi (#04). Deze plekken 
bieden uitdaging voor een bredere doelgroep, al zijn de sportmogelijkheden 
enigszins beperkt. 

Uit het participatietraject blijkt dat vooral het schoolplein goed wordt gebruikt 
en het volgens ouders en kinderen de favoriete speelplek in de buurt is. In het 
westen van Schuilenburg ligt één centrale speelplek en een trapveld (#08, 09). 
De kinderen vinden de plek weinig uitdagend ingericht. Ouders en kinderen 
geven aan dat niet alle kinderen hier zelfstandig heen mogen. Dit heeft o.a. te 
maken met de Operaweg die kinderen tot een jaar of 9 niet zelfstandig mogen 
oversteken. In het zuiden van Schuilenburg is geen ingerichte speel-of sportplek. 
Bewoners geven aan dat hier wel behoefte aan is. 

Ook in het noorden van Schuilenburg is er vanwege de nieuwbouw behoefte bij 
bewoners aan een nieuwe speelvoorziening voor 0-12 jaar.

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

verschillende buurten bij de ontwikkeling van speel- en sportvoorzieningen.
• Meer variatie aanbrengen tussen kleine speelplekken; toevoeging 

speelaanleidingen, toestellen gericht op samenspel. 
• Diversiteit van sportvoorzieningen doelgroep 12+ en 18+ verhogen i.c.m. 

programmering; bijvoorbeeld fitness of calisthenics op locatie bijvoorbeeld op 
locatie #04.

• Centrale buurtspeelplekken aantrekkelijker maken voor een bredere 
doelgroep (o.a. #09), door het toevoegen van toestellen en/of (natuurlijke) 
speelaanleidingen.

• Het aanleggen van een speelplek in Schuilenburg zuid (#N3), hier ook rekening 
mee houden in de ontwikkeling van het wijkplan. 

Uit het participatietraject blijkt dat drie plekken het meest worden gebruikt.  
Speeltuin Scala (#07, het schoolplein) is dé populaire speelplek voor veel 
kinderen. Jongeren van 10+ komen graag samen bij de sportkooi aan de Ariaweg 
(#04) en het trapveld aan het Mélisadepad (#08) wordt zo goed gebruikt dat het 
gras helemaal is uitgesleten. Speelplek #09 biedt volgens de kinderen nu weinig 
uitdaging. Het groene schoolplein van de Vrije School in Schuilenburg west is niet 
in gemeentelijk beheer, maar is wel toegankelijk en populair bij de kinderen. Dit 
is net nieuw aangelegd met o.a. een waterpomp. 

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

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

• Centrale speel- en sportplek aan het Mélisadepad (#08 en 09) een impuls 
geven zodat het een volwaardige centrale plek voor de buurt wordt.

Bij speelplekken heb je de  ruimte om op avontuur te gaan en samen te spelen, liefst in het groen
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  66 Spelen kan

 

overal!

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 Schuilenburg zijn over het algemeen 
schoon, heel en veilig. 

Bewoners hebben tijdens het participatietraject aangegeven dat zij rondom de 
sportkooi (#04) overlast ervaren door loslopende honden en hondenpoep. 

Zij zouden graag zien dat het gebied rondom de sportkooi hondenvrij wordt.  De 
sportkooi ligt nu in een losloopgebied voor honden. 

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. 

• Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de hondenoverlast bij de sportkooi 
(#04) te verminderen. Bijvoorbeeld met een afscheiding van een hek of haag 
en/of borden.

In Schuilenburg oost liggen tussen de hoogbouw en in het winkelcentrum 
speelplekken die beperkte uitdaging bieden en daardoor weinig gebruikt worden 
(#02, 03, 05). Ouders hebben tijdens het participatietraject aangegeven dat 
jonge kinderen vaak niet buiten hun eigen woonblok mogen spelen. Door deze 
kleine speelplekken anders in te richten met bijvoorbeeld natuurlijk spelen of als 
een speelpleintje, ontstaat variatie en diversiteit en uitdaging. Locatie #06 is een 
ruime speelplek, maar wordt volgens ouders en kinderen weinig bespeeld sinds 
op steenworp afstand het nieuwe (openbare) buurtplein is aangelegd (#07). Het 
op termijn herinrichten van  #06 met een combinatie van spelen, ontmoeting, 
groen/moestuinen spreekt bewoners aan. 

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

die op korte afstand van een centrale plek liggen (#02, 03, 05). Inrichten 
met speelaanleidingen en behoud van één a twee kleine toestellen. 

• Locatie #06 op termijn (na 2023) inrichten als buurtontmoetingsplek met 
speelaanleidingen (ideeën bewoners: fietsplein, waterspel, moestuinen, 
barbecueplek). Een kans om deze plek te vergroenen, ook i.v.m. extra schaduw 
voor een prettig verblijf in de zomermaanden. 

De wijk Schuilenburg wordt omringd door harde barrières; hoofdwegen en water. 
Tijdens het participatietraject geven kinderen aan dat zij pas vanaf een jaar of 9 
zelfstandig wegen zoals de Operaweg, Verdiweg of Schuilenburgerweg mogen 
oversteken. In Schuilenburg oost verbinden de brede stoepen de verschillende 
speelplekken tussen de hoogbouw. In Schuilenburg west is de centrale plek 
(#09) wel goed bereikbaar via de stoepen, maar moet wel een aantal keer 
een doorgaande weg worden overgestoken (Roméostraat en Juliettestraat). 
Bewoners uit  Schuilenburg zuid geven aan dat het voor kinderen lastig is om de 
speelplekken ten noorden van de Schuilenburgerweg te bereiken, de hoofdwegen 
en het water zijn een barrière.
 

De huidige inrichting van speelplekken is niet aangepast op inwoners met een 
handicap. De speelplekken in Oost zijn wel goed toegankelijk en het verkeersplein 
op het schoolplein (#07) is rolstoelvriendelijk.  

Aanbevelingen voor uitvoering
• Door de verschillende barrières is het belangrijk dat per buurt (oost, west, zuid) 

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

speelplekken (#07 en #09) worden verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld met 
speelaanleidingen in het groen (zie spelregel 1), pleinplakkers op de stoep of 
ingrepen om de barrières te beslechten.

• Bij herinrichting van de centrale speel- en sportplekken het thema 
toegankelijkheid meenemen, vooral wanneer deze behoefte aanwezig is vanuit 
de buurt.
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Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken Schuilenburg 2019-2023

veilig bereikbaar & toegankelijk

In het zuiden van Schuilenburg zijn de groengordel en de velden tussen de 
hoogbouw goede vrije speelruimtes. In Schuilenburg oost liggen tussen de 
hoogbouw veel bespeelbare brede stoepen en grasvelden en biedt het park 
extra mogelijkheden voor spel en recreatie. Ook de brede stoepen, autoluwe 
straten en achterpaden in het westen van Schuilenburg zijn prima bespeelbaar. 
Tegelijkertijd zijn in deze buurt ook parkeerhavens en smalle straten met veel 
geparkeerde auto’s aanwezig. Deze plekken zijn minder overzichtelijk, een 
deel van de kinderen die hier wonen, mogen niet zelfstandig naar de centrale 
speelplek aan het Mélisadepad (#09).

Aanbevelingen voor uitvoering
• Met de aanleg van speel- en beweegroutes en speelaanleidingen in 

Schuilenburg zuid en west kan de openbare ruimte bespeelbaarder worden 
gemaakt. Bijvoorbeeld een Kwiek-beweegroute in Schuilenburg zuid (met als 
start- en eindpunt gezondheidscentrum Schuilenburg), voor jong tot oud.
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Periode 2019-2020
Herinrichten met toestellen, eventueel 

Doelgroep 0-6 jaar. 

Nieuw, aanleg verwacht 2020-2021
In Schuilenburg zuid wordt een (natuur)
speelplek gerealiseerd. Het verbeteren van 
het spelen in deze buurt wordt onderdeel 
van het wijkplan. Doelgroep 0-6 jaar.

Nieuw, aanleg verwacht 2019-2020
Aanleg klein trapveldje, kleine doeltjes in 

‘Speelkast’. Doelgroep 0-12 jaar.

Nieuw, aanleg verwacht 2019-2020

Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2021-2023
Herinrichten als centrale buurt- of 
wijkspeelplek. Toestellen i.c.m. impuls 

verblijfswaarde en toegankelijkheid. 
Doelgroep 0-12 jaar.
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Omvormen: speelpleintje

Periode na 2021
Omvormen tot speelpleintje en 

ontwikkelplannen winkelcentrum. 
Doelgroep 0-6 jaar (winkelend publiek). 

Periode 2019-2020

of calisthenics i.c.m. programmering. 
Doelgroep 12-18+ jaar. 

Periode 2021-2023

van speeltoestellen i.c.m. (natuurlijke) 
speelaanleidingen. Doelgroep 0-6 jaar. 

Periode 2019-2020
Impuls door opknappen grasveld, of 
structurele oplossing vinden voor slijtage 
gras. Mogelijk betontegels of kunstgras 
ondergrond. Doelgroep t/m 12 jaar. 

  Operaplein

  Sportkooi Ariaweg

  Ariaweg

  sportplek Mélisandepad
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Periode 2021-2023

van speeltoestellen i.c.m. (natuurlijke) 
speelaanleidingen. Doelgroep 0-6 jaar. 

03 

(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

vrije speelruimte in het groen

    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

Overige voorzieningen:

park

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

natuurlijke speelplek

speelpleintje 

is ook mogelijk

Losse impulsen, korte termijn

speel- en sportplekken 
Wanneer een speelplek (op)nieuw 
wordt ingericht, wordt de buurt 
uitgenodigd om mee te denken 

speelplekken met speeltoestellen 
worden ingericht voor een periode 
van 10 tot 15 jaar. 

N1

N3

Omvorming/ Omvormplek
groen of speelpleintje
Op deze plekken worden de 
speeltoestellen op termijn 
verwijderd. Buurtbewoners  

om de plek in te richten als 

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 
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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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