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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 Vermeerkwartier 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 oostzijde van het Vermeerkwartier ligt een groenzone met daarin 
diverse sportfaciliteiten, dit gebied gaat over in Park Randenbroek. In het 
noordelijke gedeelte van de wijk is beperkte groene, vrije speelruimte 
aanwezig. Richting het zuiden is het Vermeerkwartier ruimer opgezet.

Kinderen hebben tijdens de wandeling laten zien dat zij op twee speelplekken 
in het aangrenzende groen spelen, zo vormen de struiken naast speelplek 
#04 de perfecte verstopplek en kunnen in de bomen bij #07 hutten worden 
gebouwd. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Huidige groenvoorziening bij speelplekken in stand houden. Indien mogelijk extra 

uitbreiden om spelen in het groen te stimuleren. Bij de SV de Vriendenkring en de 
Hobbemastraat (#04) kijken of vergroening mogelijk is. Hierdoor ontstaan extra 
schaduwplekken wat spelen in zomer aantrekkelijker maakt. 

De spreiding van de speelplekken in het Vermeerkwartier is goed. Verder ligt 
speeltuinvereniging de Vriendenkring in de wijk, deze wordt druk bezocht door 
de jongeren en oudere kinderen.
Kinderen die in de hofjes aan de Diamantweg wonen, moeten de Saffierweg 
oversteken om de speelplek te bereiken. Deze weg wordt als een barrière 
ervaren, oudere kinderen helpen de jongere kinderen hier met oversteken als 
ze de speelplek bezoeken (#07). 
In het Vermeerkwartier zijn veel sportverenigingen aanwezig, daarnaast is 
er een grote openbare sportplek aanwezig. Deze voorziening, waar men kan 
skaten, voetballen en basketballen, ligt centraal in de wijk en is goed te bereiken.

Aanbevelingen voor uitvoering
• De huidige speelvoorziening tijdig vernieuwen en hierbij de behoefde en 

spreiding van soorten voorzieningen meenemen in de herinrichting. 
• Enkele bewoners ervaren overlast door hangjongeren op de speelplek aan 

de Kokjesbongerd (#01). Onderzocht wordt wat een oplossing kan zijn voor 
het probleem. Voor de spreiding van de speelplekken is het belangrijk dat 
een speelvoorziening aanwezig blijft in de buurt boven de Bisschopweg.

Op de speelplek bij de Rubensstraat (#02) is een combinatie van verschillende 
voorzieningen aanwezig, daarnaast wordt het verharde sportveld veel 
gebruikt voor vrij pleinspel. De speelplek is vooral populair bij kinderen die 
aan het plein wonen.

De speelplek aan de Hobbemastraat (#04) is ook in de trek bij kinderen tot 
9 jaar, de kinderen van 9-12 jaar missen hier uitdaging. De speelplek aan de 
Saffierweg is een belangrijke speellocatie voor de buurten in het zuiden van 
het Vermeerkwartier. Deze locatie heeft veel potentie en kan, volgens de 
kinderen, uitdagender worden ingericht.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Populaire speelplekken optimaliseren door de speelwaarde te verhogen 

door middel van impulsen op de korte termijn. Een impuls kan bestaan uit 
een uitdagend toestel, natuurlijk spelen op pleinspel.

• 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 Vermeerkwartier zijn over het 
algemeen schoon, heel en veilig.

Vanuit het participatietraject is aangegeven dat het gras bij veel speelplekken 
erg drassig worden bij regen en daardoor minder 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.

De verschillende barrières maken het lastig voor kinderen tot een jaar of 
negen om buiten hun eigen buurt te spelen. Het is daarom belangrijk dat in 
elke buurt een goede speelvoorziening aanwezig is.  Met name in het noorden 
is weinig ruimte om vrij en veilig te spelen buiten de speelplekken om. Door 
de dichte bebouwing is het ook lastig om dit te faciliteren. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• 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 Vermeerkwartier is laag. Speelplekken die beperkt zijn 
in formaat en speelwaarde behouden daarom ook hun toestellen. Zo ook locatie 
#01, bewoners zien het liefst dat deze speelplek wordt omgevormd tot een 
groenvoorziening. Zij geven aan dat de speelplek beperkt uitdaging biedt en er 
overlast is van hangjongeren.
De speelplek blijft wel behouden, omdat het de enige speelvoorziening is in de buurt 
boven de Bisschopweg. De locatie kan worden ingericht met een combinatie van 
toestellen, natuurlijk spelen en groene elementen.

Aanbevelingen voor uitvoering
• De speelwaarde van speelplekken verhogen door het toevoegen van 

pleinspelen (pleinplakkers, poefs, etc.) of natuurlijk spelen (bosjes, 
heuveltjes, stammen etc.).

 6 Spelen kan

 

overal!

Aan de randen van het Vermeerkwartier bevinden zich harde barrières 
(Kersenbaan, een spoorbaan en snelweg). Binnen de wijk zijn vooral de 
Gasthuislaan en Vermeerstraat barrières die kinderen tot een jaar of 6 niet 
zelfstandig mogen oversteken.

Tijdens de wandeling is aangegeven dat de Arnhemseweg, de weg waaraan 
speeltuinvereniging De Vriendenkring ligt, als gevaarlijk wordt ervaren 
vanwege te hard rijdende auto’s. 

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 (#02, 04, 06, 07) 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.  

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken Vermeerkwartier 2019-2023

veilig bereikbaar & toegankelijk
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Herinrichting speelplek 

Uitvoeringsplan speelplekken Vermeerkwartier 2019-2023

Periode 2022-2023
Herinrichten  en speel- en sportvoorziening 
uitbreiden. Doelgroep 0-12 jaar. 
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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
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TV

doelgroep van de speelplek

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

7-12
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ravotplek (natuurlijk spelen)
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is ook mogelijk
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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
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een combina�e 
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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:
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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
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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. 
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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.

Periode 2019-2020
Een pleinimpuls geven, door het toevoegen 
van spel belijning in het verdiepte vak. 
Doelgroep 0-12 jaar.

Periode 2019-2020
Speelwaarde verhogen door toevoeging van  
pleinspelen. Kijken naar de mogelijkheid tot 
het plaatsen van een extra toestel. 
Doelgroep 0-12jaar.

  Van Ostadeplein

  Hobbemastraat

02

04

Losse impulsen, korte termijn

Periode in 2020-2021
Speelplek behouden en vergroenen naar 
parkachtige uitstraling. Doelgroep 0-6 jaar. 

  Kokjesbongerd01
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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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